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PRZECZYTAJ I POMYŚL

Ewangelia wg św. Mateusza 17, 1-9
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę
wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce,
odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do
Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się
głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie».
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do
nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie
widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym
widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

METAMORFOZA Z JEZUSEM

Kopuła apsydy bazyliki na
górze Tabor – zdobiona
mozaiką przedstawiającą
scenę Przemienia Pańskiego

Ewangelista Mateusz użył na określenie przemienienia Jezusa słowa metamorphòthe (Mt 17, 2), które
możemy przetłumaczyć jako głęboka przemiana, zmiana wyglądu czy dosłownie metamorfoza. Mimo
iż określa ono przemienienie Jezusa, to jednak uczniowie, przeżywając to wydarzenie, sami również
przechodzą metamorfozę. Patrząc na tekst biblijny możemy wskazać przynajmniej trzy elementy tej
metamorfozy uczniów, które mogą stanowić pomoc dla naszego życia duchowego:
Znaleźć
odpowiednie miejsce
„Jezus wziął z sobą
Piotra, Jakuba i brata jego
Jana i zaprowadził ich
na górę wysoką osobno”
(Mt 17,1). Góra ma w Biblii znaczenie wyjątkowe.
Góra to miejsce znajdujące się bliżej nieba, to miejsce słuchania i spotkania
z Bogiem. Dlatego wyjść
na górę to znaleźć miejsce
uprzywilejowane, miejsce
gdzie możemy być bliżej
Boga. A więc jeżeli chcemy doświadczyć duchowej
metamorfozy,
najpierw
musimy znaleźć w swoim
życiu miejsce i czas, który będziemy mogli określić «górą metamorfozy».
Miejsce i czas, gdzie autentycznie będziemy bliżej
Boga, gdzie ta relacja z
Bogiem będzie bezpośrednia i intymna.

Przebywać
z Jezusem
i dać się mu
dotknąć
„A Jezus zbliżył się do
nich, dotknął ich i rzekł:
«Wstańcie, nie lękajcie
się»” (Mt 17,7). Uczniowie
są zdezorientowani, przelęknieni, nie wiedzą co
myśleć i jak się zachować
w kontekście wydarzenia,
w którym uczestniczą, dlatego potrzebują dotknięcia
Jezusa i Jego mocnych
słów. Tutaj ukazuje się
kolejny element duchowej
metamorfozy. Po dotarciu
na «górę metamorfozy»
istotne jest, aby tam pozwolić się dotknąć Jezusowi i usłyszeć na nowo
Jego słowa: „Wstań, nie
lękaj się!” Jeżeli upadłeś,
wróciłeś po raz n-ty do
tego samego grzechu,
jeżeli zawiodłeś po raz

kolejny siebie, swoich bliskich i przede wszystkim
samego Boga, Jezus chce
Cię dotknąć swoją łaską
i powiedzieć: „Wstań, nie
lękaj się!”.
Wrócić
przemienionym
do codzienności
A gdy schodzili z góry,
Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie
nikomu o tym widzeniu…»”
(Mt 17,9). Po spotkaniu z
bóstwem Jezusa, po doświadczeniu dotknięcia od
Jezusa, uczniowie wracają
tam, skąd wcześniej wyruszyli. Wracają z góry, na
równiny i niziny swojej codzienności. Wracają w to
samo miejsce, ale nie tacy
sami.
Jezus zakazując opowiadać o tym, co się wydarzyło, zwraca uwagę

uczniów, że to nie piękne
słowa będą świadectwem
tego, czego doświadczyli
na Górze Przemienienia,
ale autentyczne świadectwo przemienionego
życia. Dlatego również w
naszym życiu prawdziwą
metamorfozę
duchową
będzie można poznać nie
po pięknych słowach, ale
po pięknym życiu.
Każdemu Czytelnikowi
życzę, aby sanktuarium
Pana Jezusa Przemienionego w Cmolasie stało się
taką «górą metamorfozy»,
miejscem bezpośredniego
spotkania z Bogiem, miejscem, gdzie pozwolimy się
dotknąć Bożej łasce, a to
zaowocuje pięknym, przemienionym życiem.
Ks. Mateusz
Rachwalski
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Z ŻYCIA PARAFII

Tegoroczne uroczystości Bożego Ciała w Cmolasie
dobrze wpisały się w hasło „Idźcie i głoście”,
które jest jednocześnie zawołaniem „Programu
Duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce”
na rok 2017. Kapłani i wierni rzeczywiście wyszli
w procesji eucharystycznej ku światu
i głosili – poprzez teksty Ewangelii, odczytywane
przy poszczególnych ołtarzach (przy budynkach
Samorządowego Ośrodka Kultury, Banu
Spółdzielczego, Urzędu Gminy oraz na ołtarzu
polowym), poprzez pieśni eucharystyczne i modlitwę
– „jak dobry jest Pan”.

Uroczystościom Bożego Ciała przewodniczył ks. Michał Bator

To „wyjście ku światu”
symbolizowało
przecięcie trasy procesji z drogą
krajową nr 9. Po Mszy św.
sprawowanej na ołtarzu
polowym pod przewodnic-
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twem ks. Michała Batora
– proboszcza i kustosza
cmolaskiego sanktuarium,
lud Boży wyszedł procesyjnie z przestrzeni lokalnej
właśnie „ku światu”. Może
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w innych okolicznościach
parafianie wyruszyliby –
jedni do Warszawy, drudzy
do Rzeszowa, jeszcze inni
dużo dalej, a niektórzy zostaliby w domu, korzystając
z dnia wolnego. W uroczystość Bożego Ciała dali
jednak piękne świadectwo
wiary.
Na skrzyżowaniu ruch
samochodowy musiał siłą
rzeczy ulec zatrzymaniu,
czego wzorowo dopilnowali policjanci. Można
powiedzieć, że gdy Bóg
idzie naszymi drogami lub
gdy kapłan Go niesie – jak
właśnie podczas procesji w uroczystość Bożego
Ciała – w monstrancji i
pod baldachimem, świat
zwalnia tempo, a nawet się
zatrzymuje, oddając cześć
i chwałę swemu Stwórcy
w Trójcy Przenajświętszej
Jedynemu.
Jak silne są fundamenty
naszej wiary? Zaskakująco
trafnie ujął to podczas niedawnej wizyty w Polsce
Donald Trump, prezydent
Stanów
Zjednoczonych,
nawiązując do pamiętnej
pierwszej pielgrzymki św.
Jana Pawła II do ojczyzny:
[Polacy] „Nie prosili o bogactwa. Nie prosili o przywileje. Słowami pieśni wypowiedzieli trzy proste słowa:
«My chcemy Boga». (…)
Razem z papieżem Janem
Pawłem II, Polacy umocnili
swoją tożsamość jako naród
poświęcony Bogu”.
Każde nasze, rozumiane w świetle wiary,
„wyjście ku światu” jest
potwierdzeniem, że my –
czy to indywidualnie, czy
w mniejszej lub większej
wspólnocie, aż po naród –
nadal chcemy być poświęceni Panu Bogu.
Marian Salwik

Drugi ołtarz –
przy budynku
Banku
Spółdzielczego
w Cmolasie

WIZYTACJA KANONICZNA
W PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W CMOLASIE
Łacińskie słowa visito, visitare oznaczają: odwiedzać, pokazywać, zjawiać się,
dać się widzieć, oglądać, wizytować, wyświadczać łaskę, wspierać.
Często termin „wizytacja” w tekstach biblijnych odnosi się do działania
Boga względem Narodu Wybranego. Nowy Testament ukazuje Chrystusa
w spotkaniach z ludźmi jako dobrego pasterza, lekarza czy nauczyciela
zatroskanego o lud Boży.
Apostołowie
Chrystusa, jako Jego następcy,
sami odbywali wiele podróży, by odwiedzić nowe
gminy chrześcijańskie i
głosić Dobrą Nowinę. W
dalszych dziejach Kościoła
widzimy biskupów, którzy
kontynuowali ich dzieło.
W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy następujące słowa: „Biskup
diecezjalny poprzez swoją posługę utwierdza lud
wierny w wierze, nadziei
i miłości. Biskup realizuje
te cele w szczególnym wymiarze w ramach wizytacji
kanonicznej. Biskup ma
obowiązek przeprowadzić
taką wizytację zgodnie z
normą prawną Kodeksu
Prawa Kanonicznego, raz
na pięć lat, osobiście lub
przez swojego biskupa
pomocniczego.” (por. kan.
396 – 397 KPK).
W dniach 26-27 marca
br. nasza parafia przeżywała wizytacje kanoniczną, którą przeprowadził bp
Edward Białogłowski. Był
to piękny czas ubogacony
obecnością Apostoła naszych czasów, który krzepił
wiernych swoim słowem.
W niedzielny, świąteczny

dzień przeżywając 4. Niedzielę Wielkiego Postu, nazywaną niedzielą Laetare,
parafia i jej przedstawiciele
na czele z ks. proboszczem
Michałem Batorem przywitali Księdza Biskupa w
drzwiach świątyni. Ksiądz
Proboszcz przekazał klucze do świątyni jako znak
całkowitego oddania parafii w ręce Biskupa.
Podczas
niedzielnej
Eucharystii parafianie słuchali słów Biskupa, który
zachęcał, by troszczyć się
o wnętrze, o nasze serce,
zdrowe sumienie. Wielokrotnie przywoływał słowa
zaczerpnięte z Liturgii Słowa: „bo człowiek patrzy na
to, co widoczne dla oczu,
Pan natomiast patrzy na
serce.” (por. 1 Sm 16,1b.67.10-13a). W niedzielny
dzień Biskup odwiedził
ze Słowem Bożym także
kościoły filialne w Hadykówce oraz w Mechowcu,
gdzie uczestniczył w nabożeństwie Gorzkich Żali.
W tym dniu spotkał się z
grupami duszpasterskimi
działającymi w parafii.
Poniedziałek był bogaty w różne spotkania.
Biskup Edward odwie-

dził szkoły: w Mechowcu,
Hadykówce i Cmolasie,
udzielając społecznościom
szkolnym duszpasterskiego błogosławieństwa. Spotkał się także z najmłodszymi członkami parafii w
przedszkolach i ochronce
prowadzonej przez Siostry Służebniczki. W godzinach popołudniowych
odwiedził Dom Pomocy
Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej, spotykając się z ludźmi chorymi i
cierpiącymi.
Zakończeniem
wizytacji kanonicznej była
wspólna Eucharystia, podczas której Ksiądz Biskup
Edward udzielił 50-osobowej grupie młodzieży sakramentu bierzmowania.
Zachęcał młodych ludzi
do „słuchania głosu Pana”,
który wzywa, by pójść za
Nim. Wzywał do mężnego wyznawania wiary, jej
obrony i życia według niej.
Był to czas doświadczenia Kościoła apostolskiego, a jego zwieńczeniem
było błogosławieństwo Biskupa, które jest umocnieniem wiary w Boga oraz
miłości do ludzi.
Ks. Łukasz Mariuszyc

„Jest to autentyczny czas łaski i szczególnego,
a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie
spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”.
Ojciec Święty Jan Paweł II Adhortacja Apostolska „Pastores gregis”
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ODPUST W HADYKÓWCE

TROSKA MARYI O NASZE ZBAWIENIE
„Maryja ma wiele imion i wezwań. Jak każda ziemska matka, dobra i pokorna, potrafi się dostosować
do dziecka, kochać go takim, jakie ono jest” – przypomniał na początku homilii ks. Jarosław Depczyński,
główny celebrans tegorocznego odpustu w kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hadykówce.
A na zakończenie kaznodzieja podkreślał, że Maryja zawsze troszczy się o nasze zbawienie, zawsze
wysłuchuje i pomaga, choć czasami nie tak, jak chcemy, albo dla nas niezrozumiale. Nawet cierpienie
wykorzystuje jednak dla naszego dobra.
Księdza Jarosława, obecnie proboszcza w parafii pw.
św. Maksymiliana Kolbe
w Weryni, bardzo dobrze
wspominamy z okresu jego
posługi wikariuszowskiej
w Cmolasie (2002-2007).
Dla wspólnoty wiernych
w Hadykówce radość z
jego przewodnictwa uroczystościom odpustowym
i wdzięczność za ofiarną
posługę duszpasterską była
tym większa, że w tym roku
przypada jubileusz 25-lecia
jego kapłaństwa.
Wraz z ks. Jarosławem
za stołem Pański kaplicy
w Hadykówce stanęli: ks.
Michał Bator – proboszcz
parafii i kustosz sanktuarium
Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie, ks.
Mateusz Rachwalski – wikariusz w Cmolasie w latach
2013-2015 oraz ks. Robert
Wiśniewski – rodak hadykowskiej ziemi.
W odpustowej homilii
ks. Jarosław nakreślił obraz
podzielonego świata: bogata
Północ – biedne Południe,
podziały polityczne i militarne między Wschodem i
Zachodem. Ponadto w 1968
r., w wyniku rewolucji kulturowej w świecie, wyrzucono z przestrzeni publicznej
Chrystusa. W Jego miejsce
wchodzi teraz islam, nie dlatego, że jest atrakcyjny, ale
dlatego, że jest pustka. Siwa
i bezzębna Europa przestaje
chwalić Boga!
Człowiek chce być kimś,

6

Sumie odpustowej przewodniczył ks. Jarosław Depczyński,
świętujący w tym roku 25-lecie kapłaństwa

Ks. J. Depczyński z Państwem Weroniką i Piotrem Szostakami,
obchodzącymi 60-lecie małżeństwa

wyróżniać się. Zrobi wiele,
by go zauważono. Kiedyś
wystarczyło, że reprezentował sobą pewien poziom.
Był mądry i święcie żył.
Dzisiaj to nie wystarczy.
Trzeba mieć elektroniczne
gadżety, znać właściwe osoby, jeździć za granicę. Nie
liczy się człowiek, ale to co
ma, jakie zajmuje stanowisko. Z takim „dorobkiem”
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przychodzimy do Maryi,
która w Hadykówce czczona jest pod wezwaniem
Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
„Przez ostatnie sto lat
– zauważył Kaznodzieja –
Maryja poprzez objawienia
miała dla nas jedną radę:
«Idźcie do Jezusa i słuchajcie Go!»”. Aby temu podołać, trzeba: po pierwsze

– praktykować głęboką i
gorącą modlitwę, po drugie
– prawdziwie się nawrócić,
czyli pojednać z Bogiem i
ludźmi, po trzecie – dojrzale
przeżywać Mszę św.”.
W tegoroczne uroczystości odpustowe w
Hadykówce wpisało się
– oprócz przede wszystkim uwielbienia Boga w
Trójcy Jedynego i oddania
czci Matce Bożej – także
podziękowanie wspólnoty
wiernych dla p. Karoliny
Rząsy za jej kilkunastoletnią posługę organistki w
kaplicy oraz dziękczynienie
Państwa Weroniki i Piotra
Szostaków za 60 lat ich
małżeństwa. Tak Dostojni
Jubilaci mogą być wzorem
dla wszystkich małżeństw
i rodzin w parafii, jak pięknie można podążać drogą
wspólnego życia, pozostając
wiernymi Panu Bogu i sobie
nawzajem.
Po Mszy św. ks. Mateusz
Rachwalski pobłogosławił
nowy plac zabaw, zlokalizowany w pobliżu remizy OSP. Plac powstał
staraniem Rady Sołeckiej
w Hadykówce, przy wydatnym wsparciu finansowym i realizacyjnym władz
gminnych. W tym wydarzeniu, podobnie jak we
wcześniejszej Sumie odpustowej, uczestniczył m.in.
p. Eugeniusz Galek – wójt
gminy Cmolas.
Tekst i foto:
Marian Salwik

WSPOMNIENIE

ŚP. KSIĄDZ JÓZEF ŻÓŁTEK
POKORNY SŁUGA BOŻY
„Dobrze Panie, żeś mnie upokorzył” – słowa te wypowiedziane przez bł. ks. Jana Balickiego,
wychowawcę i profesora Seminarium przemyskiego, stały się dla pokoleń tamtejszych alumnów,
a później kapłanów, ważną wskazówką życiową. Wielu z nich realizowało ją w praktyce duszpasterskiej.
Do ich grona bez wątpienia należy zaliczyć ks. Józefa Żółtka, zmarłego przed kilku tygodniami
kapłana najpierw diecezji przemyskiej, a od 1992 r. – rzeszowskiej.
Na świat przyszedł 23
marca 1937 r. w Sanoku,
w rodzinie Franciszka i
Ludwiki z d. Olech. W rodzinnym mieście zdobywał
pierwsze doświadczenia
życiowe. Tam też rozpoczął
swoją edukację. Kształcił
się w szkole podstawowej,
a następnie w latach 19501954 - w Liceum Ogólnokształcącym. W procesie
edukacyjnym
zdobywał
potrzebną wiedzę o świecie oraz kształtował swój
intelekt i światopogląd.
Ważnym aspektem wychowania, choć wówczas
zwalczanym przez oficjalną
propagandę państwową,
promującą ateizm, była
formacja religijna. Młody
Józef, ukształtowany przez
środowisko rodzinne i parafialne, nie uległ tej propagandzie, wręcz przeciwnie,
pogłębił swoje życie duchowe. Co więcej, pojawiła się
wówczas u niego myśl poświęcenia się Bogu w posłudze kapłańskiej.
Idąc za głosem Bożego
wezwania w 1954 r. wstąpił
do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Formację odbywał w niezwykle
złożonym czasie, w którym
władze państwowe prowadziły propagandową i administracyjną walkę z Ko-

ściołem. W rzeczywistości
przemyskiego Seminarium
uwidoczniło się to m.in.
usunięciem ks. Michała
Jastrzębskiego z funkcji
rektora. Mimo różnych
ograniczeń kleryk Józef
zdobył potrzebną wiedzę
filozoficzno-teologiczną i
przygotowanie ascetyczno-pastoralne. Sześcioletnią formację uwieńczył 12
czerwca 1960 r., przyjmując
w katedrze przemyskiej sakrament kapłaństwa z rąk
bp. Franciszka Bardy.
Realizację misji kapłańskiej rozpoczął od funkcji
wikariuszowskiej. W tym
charakterze
posługiwał
ogółem przez jedenaście
lat. Był wikariuszem w
następujących parafiach:
Radomyśl, Chmielnik, Kalników, Nozdrzec, Skalnik,
Brzostek, Grodzisko Dolne, Kuńkowce i Nowy Żmigród. W 1971 r. bp Ignacy
Tokarczuk powierzył mu
obowiązki proboszcza parafii w Bóbrce k. Krosna.
Do swych zadań podszedł
z wielkim zapałem. Przede
wszystkim starał się realizować zwyczajne obowiązki duszpasterskie, ale też
troszczył się o religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Wśród jego osiągnięć
w dziedzinie materialnej

znalazły się m.in. nowa
plebania oraz pokrycie kościoła i wieży kościelnej
nową blachą. Po piętnastu
latach posługi przeniósł się
na analogiczne stanowisko
do Żarnowej, k. Strzyżowa, młodej, bo istniejącej
od 1981 r. parafii pw. św.
Maksymiliana Marii Kolbe.
Istniał tam już wprawdzie
kościół parafialny, wzniesiony w 1984 r., ale należało
go jeszcze doposażyć. Tym
zadaniem zajął się ks. Józef. W 1993 r. skierowano
go do pracy proboszczowskiej w Ostrowach Tuszowskich, parafii w dekanacie
kolbuszowskim. Specyfiką
tej placówki był żywy kult
maryjny, koncentrujący się
wokół łaskami słynącego
obrazu Madonny z Puszczy.
Po pięciu latach ks. Józef
zrezygnował z funkcji proboszcza i podjął obowiązki
penitencjarza w sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie. Pełnił
je do 2015 r. Prócz pracy
spowiednika podejmował
szereg innych zadań, m.in.
wykonywał
zwyczajne
obowiązki duszpasterskie,
uczył religii w szkole, otaczał opieką duchową pensjonariuszy miejscowego
Domu Pomocy Społecznej.
Dopóki siły mu pozwala-

ły, troszczył się o dzieci i
młodzież, organizując dla
nich zajęcia sportowe. W
sierpniu 2015 r. zamieszkał
w Domu Księży Seniorów
w Rzeszowie. Tam spędził
ostanie lata życia. Zmarł
28 czerwca 2017 r. Jego doczesne szczątki spoczęły na
cmentarzu w Cmolasie. W
pamięci świadków swego
życia zapisał się jako pokorny i pogodny kapłan,
zatroskany o dobro duchowe wiernych i oddany pasji
zielarskiej.
Ks. Andrzej Motyka

Ks. Józef Żółtek z dziećmi
I-Komunijnymi, dla których
zawsze miał otwarte serce
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WSPOMNIENIE

MÓJ TATA
Witam wszystkich. Może nie wszyscy mnie
znają, więc się przedstawię: Łukasz Łakomy, syn
Mieczysława. Muszę się przyznać że przez długi czas
mojego życia nie doceniałem tego, że jestem jego
synem. Było to dla mnie naturalne: jak oddychanie,
jedzenie i picie, tak samo naturalne było posiadanie
wspaniałych rodziców. Również to jak wielki szacunek
okazywali Mu ludzie – było dla mnie naturalne.
Dopiero gdy dorosłem,
zobaczyłem, że to nie jest
takie naturalne, że na szacunek trzeba sobie zasłużyć, że żeby być dobrym
ojcem, trzeba się naprawdę napracować. A On był
najlepszym. Dopiero kiedy
dorosłem, uświadomiłem
sobie że określenie „Łukasz, syn Mieczysława” ma
znaczenie. Ze względu na
Mieczysława. Ze względu
na to, kim był. I teraz kiedy widzę tylu ludzi, którzy
przyszli złożyć Mu szacunek i towarzyszyć w ostatniej drodze, każdą komórkę mojego ciała przepełnia
duma. Bo jestem Łukasz,
syn Mieczysława.

Tato pochodził z miejscowości Trześń. Z rodziny, w której, co prawda
nikt nie chodził głodny,
ale też trudno było mówić o pełnym dostatku.
Nie przeszkodziło Mu to
jednak zdobyć wykształcenie. Nie przeszkodziła
wojna, nie przeszkodził
komunizm. On po prostu
szedł dalej. Został nauczycielem i trafił do Cmolasu.
Przeprowadzka z Trześnia
do Cmolasu w tamtych
czasach była równie skomplikowana i uciążliwa, jak
teraz wyjazd za granicę.
Można więc śmiało powiedzieć że Tato był w Cmolasie imigrantem. Tyle że nie

Spotkanie z Janem Pawłem II na Placu św. Piotra w Rzymie,
październik 1985 r.
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Powitanie abp. Zygmunta Zimowskiego podczas uroczystości
odpustowych w Cmolasie, sierpień 2004 r.

przypłynął tratwą, a przyjechał motorem „Jawa”.
Był imigrantem. A Cmolas
przyjął Go jak swojego. Za
to, że go przyjęliście i zrobiliście Cmolasiakiem w
Jego i swoim imieniu dziękuję.
Życie nie szczędziło
Mu kuksańców i całkiem
poważnych kopniaków.
Ale On zawsze wstawał,
otrzepywał się i szedł dalej. Po pięciu latach choroby zmarła Jego żona.
Został z dwójką dzieci, ale
się nie poddawał. Później
Bóg obdarzył go w sumie
siedmiorgiem dzieci, niby
fajnie ale wyżywić trzeba.
Też się nie poddawał, tylko
pracował ciężej. Przeszedł
dwa zawały. Za każdym
razem wstawał i szedł dalej. I już na końcu, kiedy
wydawało się, że po trzech

latach walki, choroba Go
pokonała, kiedy pozbawiła Go sił tak bardzo, że nie
mógł podnieść ręki, On
wstał i poszedł dalej...
Poszedł tam gdzie ten
świat Go już nie zrani.
Minęły już trzy dni, więc
myślę że już spotkał swoją pierwszą żonę, Marysię, pobawił się ze swoimi
wnukami Wiką i Maćkiem. Nie zdziwiłbym się,
gdyby już zmontował tam
jakąś czwórkę do grania w
brydża.
Często ostatnio płaczę.
Ale złapałem się że płaczę,
kiedy pomyślę, że za tydzień I Komunia św. mojego syna, a mojego Taty
tam nie będzie. Że będzie
w tym roku Wigilia, a Taty
z nami nie będzie. Wychodzi, że płaczę nad sobą bez
Niego, a nie nad Nim. To

nie o Niego się martwię.
Ale popłaczę tak sobie i
wstanę, i pójdę dalej. Bo
On mnie tego nauczył.
Mój Tata!
Na końcu ostatnie słowa, ale chyba najważniejsze: Dziękuję Ci, Tato. W
imieniu wszystkich Twoich Dzieci. Wszystkich
siedmiorga: Halinki, Bogusi, Basi, Lucynki Kasi,
Łukaszka i Pawełka. Nie
za to, że jesteśmy, ale za to,
kim jesteśmy. To co mamy
to Twoja i Mamy zasługa.
Dziękuję. I postaramy się
żyć według tego, co mówiłeś. Pozwoliłeś nam też
wybierać
samodzielnie,
więc każde wybierze po
swojemu. Ale zostawiłeś
czytelny znak, którędy iść.
Dziękujemy!
Wszyscy znaliśmy mojego Tatę jako nauczyciela.
Miał do tego talent. Potrafił uczyć, ale i nauczać.
Mówił, jak żyć. Ale dla nas,
dla jego dzieci równie dobrze mógłby nic nie mówić. Wystarczył przykład
życia, jaki nam dał. On nie
powiedział nam, jak żyć,
on nam to pokazał.
Św. Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest. Nie
przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi”. Taki właśnie był mój
Ojciec.
I tylko nie mogę obiecać Ci tego, że Cię przerośniemy. Często powtarzałeś, że dzieci powinny
przerastać rodziców, być
od nich większymi ludźmi.
Przepraszam, Tato, ale po
prostu za wysoko zawiesiłeś poprzeczkę. Nie doskoczę! Ale będę próbował.
Ja, Łukasz, syn Mieczysława!

„Wspomnienie to cicha nuta, wyjęta z tonów przeszłości, to nić
wysnuta ze złotej przędzy młodości”

BYŁEŚ JAK
WYROZUMIAŁY OJCIEC
Drogi Panie
Dyrektorze!
Dobiega końca 51. rok
od chwili, kiedy to nasze
drogi życiowe zeszły się
w Cmolasie, by wspólnie
pełnić tę zaszczytną służbę dzieciom, jaką jest ich
edukacja i wychowanie. Już
pierwsze spotkanie z Panem
świadczyło o łaskawości i
dobroci Pańskiej Osoby.
W zarządzaniu szkołą,
swoją łagodnością, rozwa-

gą i taktem sprawiał Pan,
że całe grono pedagogiczne czuło się jak jedna
wielka rodzina, a Pan był
jej wyrozumiałym ojcem.
Dziękujemy dzisiaj za to.
Równocześnie prosimy,
aby miłosierny Bóg dał
zapłatę za wszystko, co
Panu zawdzięczamy.
Żegnamy Cię, Panie
Dyrektorze! Odpoczywaj
w pokoju!
Genowefa Myszka

Pożegnanie ze szkołą –
przejście p. M. Łakomego na
emeryturę, czerwiec 1986 r.

BAGAŻ NA DRUGĄ
STRONĘ ŻYCIA
Odejście Pana Mieczysława Łakomego napełniło głębokim smutkiem
także redakcję „W Blasku
Przemienienia”. W marcu
lub kwietniu 1994 r. Pan
Mieczysław uczestniczył
w Krakowie w pierwszym
spotkaniu dotyczącym uruchomienia wydawnictwa
– przy redakcji Tygodnika
Katolickiego „Źródło”, z
którym przez pierwsze lata
ukazywania się związana
była nasza gazetka.
Wszedł w skład zespołu
redakcyjnego i przez wiele lat uczestniczył w jego
pracy – i jako autor artykułów, i jako inspirator wielu
tematów, które potem były
opisywane na łamach „W
Blasku…”, i jako redaktor
prowadzący, przygotowujący w rytmie pracy rotacyjnej, co kilka tygodni ko-

lejne numery gazetki. Był w
tym niezawodny!
Ale i później, gdy Pan
Mieczysław już czuł, że
brakuje mu sił do pracy
redaktora prowadzącego,
nigdy nie odmówił, gdy
prosiłem Go o napisanie
okolicznościowych artykułów. I choć zawsze były to
artykuły pisane ręcznie, nie
miałem jakichkolwiek kłopotów z „wklepywaniem”
ich w komputer – nie tylko
ze względu na piękny charakter pisma i staranną jego
formułę (bez skreśleń, nadpisań w nawiasach itd.), ale
także ze względu na precyzję słowa i jasność przekazywanych myśli.
Najbardziej charakterystyczna cechą artykułów
Pana Mieczysława była głęboka wrażliwość społeczna, osadzona w konkret-

Podczas spotkania
redakcyjnego „W Blasku
Przemienienia”,
marzec 1998 r.

nych realiach dziejowych.
Ta wrażliwość nigdy nie
była anonimowa. Czy to w
redakcyjnych dyskusjach,
czy w artykułach prasowych, Panu Mieczysławowi
zawsze chodziło o dobro
drugiego człowieka!
To piękny „bagaż” życiowych i redakcyjnych
doświadczeń, z którym Pan
Mieczysław przeszedł na
„drugą stronę życia”!
Marian Salwik
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ODPUST PARAFIALNY

25-LECIE
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

5 sierpnia /sobota/
3 sierpnia /czwartek/
6.30 Msza św.
17.30 Nowenna ku czci Przemienienia
Pańskiego
18.00 Uroczysta Msza Święta dziękczynna
za kapłanów przezywających
50 i 25 lat kapłaństwa pod
przewodnictwem JE Ks. Bpa
Kazimierza Górnego
23.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ze
świecami na placu sanktuaryjnym

4 sierpnia /piątek/
6.30 Msza św.
10.30 Godzinki ku czci Przemienienia
Pańskiego
11.00 Uroczysta Msza Święta dla chorych
i cierpiących z modlitwą
o uzdrowienie pod przewodnictwem
JE Ks. Bpa Edwarda
Białogłowskiego
18.00 Msza św. za zmarłych na cmentarzu
parafialnym
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7.00 Msza św. z kazaniem
10.15 Godzinki ku czci Przemienienia
Pańskiego
11.00 Uroczysta Msza Święta
Odpustowa w intencji małżeństw
przeżywających srebrne i złote
jubileusze, rodzin i dzieci pod
przewodnictwem JE Ks. Bpa
Jana Wątroby - Ordynariusza
rzeszowskiego
18.00 Msza św. z kazaniem

6 sierpnia /niedziela/
CENTRALNA UROCZYSTOŚĆ
7.00 Prymaria z kazaniem
9.00 Msza św. z kazaniem
10.30 Godzinki ku czci Przemienienia
Pańskiego
11.00 Uroczysta Msza Święta Odpustowa
w intencji parafian, pielgrzymów,
samorządowców, rolników
i ludzi pracy pod przewodnictwem
JE Ks. Abpa Józefa Michalika
17.00 Msza św. z kazaniem

TRZEBA SIĘ ZBROIĆ!
Drodzy Czytelnicy, Pątnicy i Parafianie!
Odpust to zawsze czas refleksji, nawrócenia i pogłębienia wiary. W tym roku uroczystości odpustowe
w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, przypadające w dniach 3-6 sierpnia, przebiegać
będą pod hasłem „Idźcie i głoście”, co w oczywisty sposób nawiązuje do przygotowanego przez Komisję
Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski „Programu Duszpasterskiego Kościoła katolickiego
w Polsce”. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
we wstępie do publikacji „Idźcie i głoście” wyjaśnił, że „każdy ochrzczony jest powołany przez Boga do
zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii”. Zachęcał do włączenia się w tę misję nie tylko
dorosłych, ale również dzieci i młodzież, których entuzjazm i zaangażowanie są potrzebne w Kościele.
Czczony w sanktuarium w Cmolasie Pan Jezus Przemieniony zaprasza nas na górę Tabor. Zanim
podejmiemy próbę pójścia w świat – do naszych rodzin, wiosek, miast czy miejsc pracy, a niektórzy może
do innych krajów, a nawet na inne kontynenty – z przesłaniem Ewangelii, otrzymujemy szansę przemiany
naszego życia. Każdy z nas takiej przemiany potrzebuje, by wytrwać na pielgrzymim szlaku ku świętości.
Dlatego serdecznie zapraszam na uroczystości odpustowe, przede wszystkim na uroczyste sumy odpustowe,
celebrowane – każdego dnia podczas trwania odpustu – przez Ekscelencje, Księży Biskupów, w tym
w niedzielę podczas głównej uroczystości – przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika
z Przemyśla.
Zapraszam na czwartkową nowennę i codzienne godzinki ku czci Przemienienia Pańskiego
oraz na odprawiane wieczorem tego samego dnia na placu sanktuaryjnym nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
zapraszam na codzienne prymaria i piątkową Mszę św. za zmarłych, sprawowaną na cmentarzu
parafialnym. Niechaj w tych dniach oblegane będą nie tylko kramy odpustowe, ale przede wszystkim nasze
świątynie, plac sanktuaryjny i konfesjonały. By podołać wezwaniu „Idźcie i głoście”,
trzeba się zbroić – nie w oręż ziemski, często zgubny i zawodny, a w ducha nawrócenia i przemiany!
Ks. Michał Bator
Proboszcz Parafii i Kustosz Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

Czcigodni Księża Jubilaci
Na wzniosłą okoliczność jubileuszy

50-lecia i 25-lecia Waszego kapłaństwa
prosimy o przyjęcie z serca płynących gratulacji oraz wyrazów szacunku,
uznania i wdzięczności za ofiarną posługę w Winnicy Pańskiej.
Niechaj Pan Jezus Przemieniony,
u stóp Którego w Cmolasie składacie swoje dziękczynienie,
nieustannie darzy Was błogosławieństwem
a Matka Boża – Królowa Kapłanów ma Was zawsze w swej matczynej opiece!
Niechaj ludzie widzą w Was niestrudzonych i niezawodnych Przewodników
na drogach wiary chrześcijańskiej!
W dniach odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Cmolasie,
pod tymi słowami podpisują się
kapłani cmolascy oraz pielgrzymi i parafianie
W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 2 (855) 6 sierpnia 2017 r.
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ROZMOWA Z...

NIKT NIE ZOSTAJE ZBAWIONY BEZ

BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Jest Pan nie tylko
polonistą, ale także
pasjonatem teatru.
Jakie jest źródło tej
fascynacji teatrem?
Czy praca z młodzieżą
to także jakiś rodzaj
misji, czy po prostu
„zabawa” w teatr?
Moja prawdziwa fascynacja teatrem rozpoczęła
się wraz z pewnym niezwykłym spotkaniem. Otóż
jedenaście lat temu poznałem panią profesor Annę
Osławską, która prowadziła w Krakowie i Łopusznej
zajęcia z filozofii dramatu
i reżyserii, a także z teorii
i praktyki aktorsko-oratorskiej Mieczysława Kotlarczyka – twórcy Teatru Rapsodycznego.
Pani Profesor to uczennica ks. Józefa Tischnera,
którego uznawała za swoje-

go mistrza, wybitny pedagog i wykładowca, reżyser i
teatrolog, filozof i mistrzyni
słowa. Nieoceniona i zadziwiająca. Zaklinająca ludzi
zdumiewającą siłą ducha i
słowem. Prowadziła Theatrum Mundi im. Mieczysława Kotlarczyka – chrześcijański teatr myślenia
według wartości, z których
jedną z najważniejszych
było słowo. Teatr ten był
drogą ku człowiekowi, ku
prawdzie, ku Bogu. Miałem
wielki zaszczyt do niego
należeć i być uczniem Pani
Profesor. 18 sierpnia 2014
r. niespodziewanie od nas
odeszła. Nagle osierociła
wszystkich, którzy Ją kochali i podziwiali.
Poznawszy osobę takiego formatu i uznawszy Ją
za swojego Mistrza, swój
Autorytet, trzeba konty-

Mocną stroną spektaklu były „żywe obrazy”, tu: wzruszająca Pieta
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nuować Jej wielkie dzieło i
dzielić się wiedzą. Najlepiej
z młodzieżą, która przecież
nieustannie i na nowo obmyśla świat.
Skąd wziął się pomysł
na spektakl
„Potępiony za
niewiarę”? Czy nie
lepiej było
przygotować jakąś
komedię – łatwą, lekką
i przyjemną tak
w realizacji, jak
i w odbiorze?
Przygotowanie dobrej
komedii to ogromne wyzwanie. Naturalnie gruntem, na którym buduje się
całą strukturę teatralną, jest
znakomity tekst. A tych,
jak wiadomo, nie brakuje.
Trzeba tylko odpowiedzieć
sobie na pytanie, czy młodzież udźwignie wybrany

Grzegorz Wójcicki –
polonista (w latach
2002-2013 nauczyciel
w Szkole Podstawowej
w Hadykówce) teatrolog,
muzealnik, w latach
2006-2011 aktor
Teatralnego Centrum
Wartości i Pojednania
„Theatrum Mundi”
im. Mieczysława
Kotlarczyka,
działającego
pod patronatem
Uniwersytetu
Papieskiego im. Jana
Pawła II w Krakowie;
uczeń śp. prof. Anny
Osławskiej.
materiał literacki, czy w
pracy nad postacią odnajdzie własną prawdę, którą
na scenie obroni.
Na przestrzeni kilkunastu lat przygotowałem z
młodzieżą kilka komedii:
„Serenadę” i „Na pełnym
morzu” Sławomira Mrożka, a przede wszystkim
„Nieśmiałego na dworze”
i „Zielonego Gila” Tirsa
de Moliny (w kongenialnym przekładzie Juliana
Tuwima). Zresztą obydwa
dramaty hiszpańskiego mistrza Złotego Wieku były
zrealizowane w konwencji komedii dell’arte, która
wymagała długiej i drobiazgowej pracy na kilku poziomach.
O wystawieniu „Potępionego za niewiarę” myślałem od pewnego czasu,

bo to nie tylko piękny tekst,
dający wiele możliwości inscenizacyjnych, ale przede
wszystkim zderzający tragizm z humorem. Zatem w
jednym utworze znalazłem
dwie odmienne kategorie,
które doskonale się uzupełniają. Później okazało się,
że papież Franciszek ogłosił
rok 2016 Rokiem Miłosierdzia. A ponieważ dramat
traktuje o Bożym miłosierdziu, wiedzieliśmy, że jego
wystawienie to słuszna decyzja.
Jak długo trwały
przygotowania do
spektaklu? Z jakimi
wyzwaniami musieli
zmierzyć się reżyser
i młodzi aktorzy,
a właściwie aktorki?
Przygotowania do spektaklu były złożonym procesem. Pierwszy rok szkolny
poświęciliśmy pracy nad
warsztatem aktorskim –
ćwiczyliśmy oddech przeponowy, dykcję, emisję
głosu, tworzyliśmy etiudy,
pracowaliśmy nad plastyką
ciała oraz kształtowaliśmy
formację duchową. W drugim roku doskonaliliśmy
wypracowane umiejętności, analizowaliśmy myśli
zawarte w tekście Moliny
oraz postacie – jakie są ich
motywacje, dlaczego podejmują takie, a nie inne
decyzje, czemu wchodzą w
podejrzane relacje i jakie są
konsekwencje ich działań
dla wszystkich bohaterów
dramatu. Następnie przekładaliśmy te doświadczenia na budowanie scen i
obrazów teatralnych.
Co było w realizacji
tego spektaklu
najtrudniejsze?
Jakie znaczenie mają

„żywe” obrazy
i muzyka?
Nie mogliśmy wystawić
dramatu w całości, pewne
wątki i zdarzenia należało pominąć, by spektakl
trwał półtorej godziny. Aby
zachować płynność scen
i czytelny przebieg akcji,
wprowadziliśmy żywe obrazy, które zastąpiły spore
partie tekstu. W tej opowieści o grzechu i jego odkupieniu wiele scen rozgrywa się na pograniczu jawy
i snu. Sceny z udziałem sił
nadprzyrodzonych były inscenizowane w skromnym
oświetleniu,
półmroku,
także wśród czerwieni, by
można je było interpretować jako projekcję udrę-

nym, niejednoznacznym
humorem. Muzyka grana
na żywo na fortepianie wymagała sporych umiejętności i dyscypliny. Po pierwsze, była klamrą spinającą
cały spektakl. Po drugie,
ilustrowała między poszczególnymi aktami to, co na

Weronika Malinowska jako
Paulo

Spektakl to nie tylko premiera i kolejne seanse, ale także wiele
żmudnych prób.

czonych dusz bohaterów.
W
komponowaniu
tych obrazów wykorzystaliśmy płótna europejskich
mistrzów malarstwa: Belliniego, Botticellego, Honthorsta, Rembrandta, Zurbarana. Zwłaszcza sceny
wizyjne wymagały od aktorek ogromnej plastyczności
ruchów i gestów oraz znakomitej kondycji fizycznej.
Zanim nastąpiła stopklatka,
należało pieczołowicie (i
ekspresyjnie) zbudować obraz. Wyzwaniem była także
inscenizacja obszernych i
pięknych monologów – zarówno tych przepełnionych
dramatyzmem, jak i rubasz-

scenie się nie wydarzyło. Po
trzecie, wyznaczała czas kolejnych zdarzeń. Po czwarte,
w połączeniu z oświetleniem budowała magię świata przedstawionego.
Jakie jest właściwie
przesłanie spektaklu?
Co przeważa:
przekonanie
o przewrotności
ludzkiego losu,
bezsilnego wobec
szatańskich knowań,
czy jednak wiara
w Boże miłosierdzie?
Z dramatu Tirsa de Moliny wyłania się myśl, że
nikt nie zostaje potępiony

bez własnej winy i nikt nie
zostaje zbawiony bez Bożego miłosierdzia. I takie
jest właśnie przesłanie naszego spektaklu – całkowicie zgodne z Molinowską
koncepcją. Paulo i Enrico,
główni bohaterowie, w decydującej chwili wybierają
dwie odmienne drogi, z
których jedna prowadzi
do zbawienia, a druga do
potępienia. Pokora, szczera
skrucha, a przede wszystkim zaufanie Bożemu miłosierdziu okazują się kluczem do Piotrowych Bram.
przyg. Alina
Ziętek-Salwik;
fot. Jakub Kwaśniewicz
Spektakl „Potępiony za
niewiarę”, według sztuki
hiszpańskiego pisarza
Tirsa de Moliny, został
przygotowany przez
działający w LO im. Janka Bytnara w Kolbuszowej zespół teatralny pn.
„Pomyłka więc proszę
mówić dalej”. Grzegorz
Wójcicki był reżyserem
spektaklu i opiekunem
całej grupy (w składzie:
Adrianna Augustyn, Natalia Dłużyńska, Natalia
Kolasa, Weronika Malinowska, Róża Salwik,
Zuzanna Salwik oraz
Beata Serafin). Premiera
spektaklu miała miejsce
24 czerwca 2016r. na
scenie MDK w Kolbuszowej. Natomiast 31
maja 2017 r. spektakl
zwyciężył w 5. edycji
ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych
im. Felicjana Dulskiego,
organizowanego przez
Centrum Kultury Podgórza oraz Centrum Sztuki
Współczesnej „Solvay” w
Krakowie.
(ms)
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PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ W CMOLASIE

SANKTUARIA EUROPY
Z Cmolasu wyruszyliśmy 19 czerwca po porannej Mszy św. Cały dzień
podróżowaliśmy przez nasz piękny kraj, aż dotarliśmy do Zgorzelca, gdzie
przekroczyliśmy granicę Polski i Niemiec. Przez noc podróżowaliśmy przez
Niemcy, aby nad ranem znaleźć się we Francji.
W godzinach południowych byliśmy już w
La Salette – sanktuarium
związanym z objawieniami
Matki Bożej w 1846 r. Tu
objawiła się Piękna Pani
dwojgu dzieciom: 14-letniej
Maelanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud.
Matka Boże siedziała na
kamieniach i płakała nad
ludem, który obraza Pana
Boga, odrzuca Pana Jezusa i
drwi z religii. Przepowiadała głód i wojnę. Powierzyła
każdemu z dzieci tajemnice i pouczyła ich, aby modlić się rano i wieczorem,
odmawiając „Ojcze nasz”
i „Zdrowaś Mario”, a kiedy
będą mogły – modlić się
więcej i uczęszczać na niedzielną Eucharystię. Prosiła
dzieci, aby głosiły to całemu
ludowi. Następnie wspięła
się po stromym zboczu i
zniknęła w świetle, które Ją
otaczało.
Na to cudowne miejsce
zaczęli przybywać pielgrzymi. Na górzystym zboczu
wzniesiono bazylikę i dom
pielgrzyma. Kapłani posłu-

gujący w tym sanktuarium
utworzyli Zgromadzenie
Zakonne Misjonarzy Saletynów. Powstała także gałąź
żeńska Sióstr Saletynek. Na
koniec dnia uczestniczyliśmy we Mszy św., zwiedzaliśmy sanktuarium, spacerowaliśmy po górach. Był
czas na osobistą modlitwę i
odpoczynek.
Trzeci dzień rozpoczęliśmy poranną Mszą św.
Potem zakupy drobnych
pamiątek i pożegnanie z górami oraz Matką Bożą z La
Salette. Dalsza trasa wiodła
w kierunku Carcasonne,
gdzie zwiedziliśmy miasto
– kompleks obronny, warowną fortecę i kościół St.
Nazaire. Po krótkim postoju wyruszyliśmy do Lourdes – jednego z największych na świecie – ośrodka
kultu Maryjnego, miejsca
objawień Matki Bożej Bernadecie Soubirous. Miała
14 lat, gdy 11 lutego 1858r.
objawiła się jej w grocie
Matka Boża. Widzenia
trwały do 16 lipca, było ich
18. Podczas tych objawień

Bernadeta modliła się na
różańcu. Matka Najświętsza zachęcała ją do ciągłej
modlitwy, a w jednym z
ostatnich objawień oznajmiła: „Jestem Niepokalane
Poczęcie”. Tych słów Bernadeta nie rozumiała, ale
gdy powtórzyła je swojemu
proboszczowi, ten ogłosił
„cud” i oznajmił go całemu
światu.
Bernadeta ukończyła
szkołę i w wieku 22 lat wstąpiła do klasztoru w Nevers,
gdzie swoim świątobliwym
życiem zasłużyła na poszanowanie. Zmarła w wieku
35 lat. W 1925 r. została
zaliczona w poczet błogosławionych, a w roku 1933
kanonizowana. Jej ciało po
dziś dzień nie uległo rozkładowi. W miejscu objawień
wzniesiono kilka świątyń.
Pierwszą z nich jest Krypta – niewielka świątynia,
której solidne filar podtrzymują wzniesioną nad
nią Bazylikę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, zwaną
potocznie bazyliką górną.
Na placu sanktuaryjnym
w Fatimie
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Trzecią świątynią jest Bazylika Różańcowa, gdzie
każda Tajemnica Różańca
Świętego ma swoją kaplicę z
odpowiednią mozaiką. Na
zewnątrz znajdują się mozaiki Tajemnic Światła, bo
jak pamiętamy, wprowadził
je dopiero nasz papież, św.
Jan Paweł II. Czwarta wielka świątynia (może pomieścić nawet 20 tys. wiernych)
to podziemny kościół pw.
Piusa X.
Czwarty dzień pielgrzymki
rozpoczęliśmy
od zwiedzania Groty Objawień. Tryska tam źródło
z cudowną wodą, która
rozprowadzana jest do kilkunastu kranów i basenów
kąpielowych. Nasze oczy
wszystko to widziały, podziwiały i wielbiły Pana Boga.
Mogliśmy pić tę wodę, obmyć się w niej, a także skorzystać z kąpieli i zabrać ze
sobą, aby przywieźć bliskim. W Grocie Massabielle
uczestniczyliśmy we Mszy
św., a wieczorem, ok. godz.
21, na wielkim placu przed
bazylikami – w procesji
eucharystycznej z błogosławieństwem chorych. W
ramach zwiedzania odwiedziliśmy także dom rodzinny św. Bernadety.
Piątego dnia, po porannej Mszy św. w jednej
z kaplic kompleksu sanktuaryjnego, wyruszyliśmy
do hiszpańskiego Oviedo.
Tam zwiedzaliśmy Katedrę
San Salvador, gdzie według
tradycji przechowywana
jest chusta, którą w grobie
owinięto głowę Pana Jezusa. Oglądaliśmy kopie tej
chusty.
Kolejnym bardzo ważnym punktem było Santiago de Compostela – miasto
św. Jakuba Apostoła, gdzie
modliliśmy się w krypcie

Przed bazyliką w Lourdes

Wieczorna procesja
w La Salette

przy jego grobie. W katedrze św. Jakuba zobaczyliśmy botafumeiro – jedną z
największych kadzielnic na
świecie. Spotkaliśmy tam
pielgrzymów z całego świata, którzy przybyli pieszo,
na rowerach lub autokarami. Na wielkim placu przed
katedrą kładli się krzyżem,
dziękując za szczęśliwą podróż i łaski.
Następny dzień rozpoczęliśmy Mszą św. Później był czas na osobistą
modlitwę. Wyjeżdżając z
Hiszpanii w kierunku Portugalii, cieszyliśmy nasze
oczy pięknymi górskimi
krajobrazami. Pod koniec
dnia dotarliśmy do Fatimy,
gdzie znajduje sanktuarium
Maryjne najliczniej odwiedzane przez pielgrzymów z
całego świata. W Fatimie w
1917 r. Maryja objawiła się
trojgu dzieciom: rodzeństwu Hiacyncie i Franciszkowi oraz ich kuzynce Łucji.
Objawienia trwały każdego
13. dnia miesiąca, od maja
do października. Dzieci
modliły się i rozmawiały z
Matka Bożą. W niedługim
czasie w miejscu objawień
wybudowano sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej. W
100. rocznicę objawień, 13
maja 2017 r., papież Franciszek kanonizował Hiacyntę
i Franciszka, którzy zmarli
niedługo po objawieniach,
tak jak im to zapowiedziała
Matka Boża. Na zewnątrz
sanktuarium znajdują się
ich dosyć pokaźne figury.
Niezapomniane przeżycia i modlitwa dziękczynna
popłynęły do Pana Boga
podczas Procesji Fatimskiej. Pielgrzymi z lampionami w dłoniach trwali na
modlitwie od godz. 21.30
do godz. 24.00.
Kolejny dzień piel-

grzymki to niedziela. Nasz
duszpasterz odprawił Mszę
św. w Kaplicy Objawień.
Potem zwiedziliśmy plac
przed sanktuarium, na
końcu którego wybudowano nowoczesną Bazylikę
Trójcy Świętej (mieści nawet 17 tys. pielgrzymów).
Przed bazyliką stoi pomnik
św. Jana Pawła II, a obok
zawieszono duży świecący
różaniec. W południe udaliśmy się poza miasto, gdzie
odprawiliśmy nabożeństwo
Drogi Krzyżowej w miejscu
objawień Anioła Pokoju,
z którym Łucja, Hiacynta
i Franciszek spotykali się
przed objawieniami Maryjnymi. Zwiedziliśmy także
wioskę, gdzie znajdują się
domy rodzinne dzieci. W
miasteczku Nazare odpoczywaliśmy na plaży nad
Oceanem
Atlantyckim.
Wieczorem wróciliśmy do
Fatimy, aby uczestniczyć
w procesji różańcowej na
placu, który może pomieścić nawet milion rozmodlonych ludzi. W wielkim
dziękczynieniu żegnaliśmy
Fatimę i Matkę Bożą.
Wczesnym
rankiem
ostatniego dnia pielgrzymki udaliśmy się na lotnisko
w Lizbonie. Stąd o godz.
10.00 wylecieliśmy do Polski i po czterech godzinach
lotu szczęśliwie wylądowaliśmy w Warszawie. Do
Cmolasu wróciliśmy autokarem o godz. 20.00.
Na zakończenie pielgrzymki Pan Jezus Przemieniony przyjął nas w
cmolaskim sanktuarium
całych, zdrowych i szczęśliwych. Podczas Mszy św.,
która odprawiał ks. Edward
Sobolak z Przemyśla, dziękowaliśmy za wszelkie łaski
i przeżycia pielgrzymkowe.
Krystyna Łakomy

IDŹMY
I GŁOŚMY
Z MARYJĄ
10 czerwca wyruszyliśmy z pielgrzymką Akcji
Katolickiej na Jasną Górę.
Hasłem pielgrzymki były
słowa: „Idźmy i głośmy z
Maryją”. Jest to rok szczególny: 300-lecie koronacji wizerunku MB Częstochowskiej, 140. rocznica objawień
Matki Bożej w Gietrzwałdzie, a także 100-lecie objawień MB w Fatimie. Dołączyli do nas członkowie AK
z Trzęsówki oraz parafianie
z Cmolasu i Mechowca. Jak
zawsze jechały z nami dzieci, młodzież i starsi. Każdy
powierzał swoje intencje prośby i podziękowania.
Częstochowa przywitała
nas deszczem i tłumem ludzi. O godz. 11 Msza św. w
kaplicy Matki Bożej przed
Cudownych Obrazem, a
o godz. 13 centralna uroczystość na szczycie jasnogórskim pod przewodnictwem bp. M. Milewskiego,
Krajowego Asystenta AK.
Potem każdy miał czas na
modlitwę, intencje, zwiedzanie zabytków. W drodze
powrotnej odwiedziliśmy
sanktuarium MB Leśniowskiej Patronki Rodzin. Po
modlitwie jeden z ojców
oprowadził nas po sanktuarium i opowiedział o
historii Pani Leśniowskiej.
Na koniec zaczerpaliśmy
wody z cudownego źródełka, zakupiliśmy produkty O.
Paulinów i wyruszyliśmy w
drogę do domów. Dziękujemy uczestnikom za wspólną modlitwę, śpiew i miłą
atmosferę. Zapraszamy do
pielgrzymowania z AK.
Danuta Starzec
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PIELGRZYMUJEMY

PIELGRZYMKA DO KRAJU PRZODKÓW
8 lipca br. miałam sposobność uczestnictwa w jednodniowej pielgrzymce na Roztocze, obejmującej
Zamość, Krasnobród, Zwierzyniec i Radecznicę, gdzie objawił się św. Antoni. Wyjazd ten został
zorganizowany przez Akcje Katolicką z Cmolasu. Dzięki staraniom organizatorów, a w szczególności
p. Ewy Tyczki i p. Lidii Pietras, był to dla parafian i innych uczestników pielgrzymki czas niezwykłych
doświadczeń o wymiarze nie tylko duchowo-religijnym, ale także historyczno-edukacyjnym.
Naszym
pierwszym
przystankiem był Zwierzyniec. Jest to miasteczko położone nad rzeką
Wieprz, przy Roztoczańskim Parku Narodowym.
Zwierzyniec zawdzięcza
swe istnienie Ordynacji
Zamoyskiej. Prawdopodobnie już na początku
XVII w. funkcjonował
jako letnia rezydencja rodziny Zamoyskich. Niedaleko dworu funkcjonował wielki zwierzyniec.
Na tym terenie znajduje
się kościół na „Na wyspie”
pw. św. Jana Niepomucena, który posiada barakową fasadę z XVIII w.
Obecnie tylko sporadycznie odbywają się tam takie
uroczystości jak chrzciny i
śluby, według specjalnego
życzenia osób.
Perłą Roztocza jest
Krasnobród, który był naszym następnym celem
pielgrzymki. 5 sierpnia
1640 r. miało tam miejsce
objawienie Matki Bożej
Jakubowi Ruszczykowi,
który modlił się usilnie o
wyleczenie z choroby alkoholowej. Wkrótce został
wyleczony i w podzięce
wystawił figurę Matce Boskiej. To dało początek
dzisiejszemu sanktuarium.
Kroniki notują setki doznawanych łask i cudów.
Jednym z nich jest cudowne uzdrowienie Marii Kazimiery Sobieskiej – żony
króla Jana III Sobieskiego
w roku 1680.
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Ogromne
wrażenie
zrobił na mnie Zamość,
szczególnie Katedra Zamoyska
ufundowana
przez ordynata Jana Zamojskiego, który był założycielem Zamościa i Ordynacji Zamoyskiej. Katedra
jest prawdziwym dziełem
sztuki. Jest to miejsce niezwykłe, pełne barokowych
obrazów, zdobień i ołtarzy.
Jest w niej dziedzictwo
przeszłości, które skłania
do refleksji i głębokiej modlitwy.
Ostatnim celem naszej
pielgrzymki była Radecznica, a w niej sanktuarium
św. Antoniego z Padwy.
Jest to prawdopodobnie
jedyne miejsce na świecie, gdzie objawił się św.
Pielgrzymi
przed ratuszem
na Rynku Wielkim
w Zamościu
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Antoni. Ogromna liczba
schodów prowadziła nas
na wzgórze, gdzie znajduje się klasztor OO. Bernardynów i sanktuarium
św. Antoniego. Byłam pełna podziwu dla starszych
uczestników pielgrzymki, którzy wspinali się do
góry pomimo zmęczenia
i osobistych niedomagań.
Była to dla mnie lekcja
pokory, bo jakże często
narzekamy na małe, nieistotne sprawy, zapominając o tym, że niektórzy
zmagają się z wielkim
cierpieniem i niejednokrotnie znoszą je w pokorze. Z pewnością każdy
z nas wie, iż św. Antoni
jest cudotwórcą w odnajdywaniu rzeczy zagu-

bionych, ale jest on także
orędownikiem w rożnych
zmartwieniach, jest patronem narzeczonych i małżeństw oraz dobroczyńcą
ubogich. Jeśli przeżywamy jakieś trudności i poważne problemy, módlmy
się do św. Antoniego, aby
pomógł znaleźć nam właściwe drogi ich rozwiązania. Modlitwa daje nam
spokój ducha i poczucie,
że Bóg czuwa nad nami i
chroni nas od niebezpieczeństw tego świata.
Jakże często gubimy
się w tym zmaterializowanym, komercyjnym świecie, zapominając o Bogu i
o tym, co naprawdę istotne. Zapominamy o tym,
że nie żyjemy wiecznie,
zapominamy, że życie tu,
na ziemi, jest krótka przygoda, bowiem nie znamy
ani dnia ani godziny naszego odejścia. Starajmy
się więc, aby każdy dzień
naszego życia był szczególny, uczmy się radości
dnia codziennego, dziękujmy Bogu za wszystko i nie zapominajmy o
drugim człowieku ponieważ Bóg jest w każdym
malusim, biednym i zagubionym. Pielgrzymka
ta była dla mnie niezwykłym spotkaniem z Bogiem, okazją do refleksji,
wyciszenia i powrotu do
ukochanego kraju moich
przodków i jego korzeni.
Małgorzata
Marut-Paluch

WYDARZENIA

MOC Z GÓRY
10 czerwca wybraliśmy się całą naszą Oazą na wycieczkę do Krościenka nad Dunajcem. Podróż do tego
miejsca była dla nas bardzo ważna, gdyż wiąże się ono
z założycielem Ruchu Światło-Życie, sługą Bożym ks.
Franciszkiem Blachnickim.
Z tego też względu najpierw odwiedziliśmy Centrum
Ruchu Światło-Życie, usytuowane na Kopiej Górce.
Tam została nam przybliżona historia jego powstania.
Następnie mieliśmy czas by zwiedzić ośrodek i popodziwiać cudowne widoki rozciągających się niedaleko
Pienin. Całe to spotkanie zakończyliśmy małym ogniskiem, podczas którego mogliśmy nabrać sił do wędrówki, jaka na nas czekała, a mianowicie wspięcia się
na niewielki szczyt – Sokolicę. Jednak zanim to się stało,
przyszła pora na odwiedzenie grobu ks. Blachnickiego i
pomodlenie się przy nim. Po tym mogliśmy wyruszać na
górski szlak.
Wspinaliśmy się dzielnie, jednak na nieszczęście w
drodze spotkała nas burza z ogromną ulewą, udaremniając nam plan dalszej wędrówki. Wróciliśmy więc mokrzy, ale szczęśliwi, ciesząc się tym wyjazdem.
Wycieczka była dla nas bardzo kształcąca. Dzieciaki
mogły pogłębić swoją wiedzę o założycielu Oazy, a animatorzy mogli dowiedzieć się czegoś nowego. Była przeżyta w sposób duchowy, jednak nie zabrakło też czegoś
dla ciała.
Gabriela Fornal

PODSUMOWANIE

KONKURSU BIBLIJNEGO
Dzieło Biblijne Diecezji Rzeszowskiej zaproponowało w tym roku szkolnym dla dzieci szkół podstawowych
konkurs biblijny pt. „Idźcie i głoście”. Uczniowie klas I-III
mieli do przygotowania pracę plastyczną na jeden z 5 tematów:
a) Powołanie pierwszych uczniów (Mk 1,16-20)
b) Przypowieść o siewcy (Mk 4,1-20)
c) Rozesłanie Dwunastu (Mk 6,7-13)
d) Uboga wdowa (Mk 12,41-44)
e) Ostatni nakaz (Mk 16,5-18).
Z kolei na klasy IV-VI czekał test znajomości Ewangelii wg św. Marka.
W konkursie plastycznym wzięło udział 8 uczniów. W
etapie szkolnym I miejsce zajęła praca Mileny Mycek, II
miejsce – Aleksandry Marut, III miejsce – Kacpra Zagroby. Spośród wykonanych prac, rysunek uczennicy klasy IIIA – Aleksandry Marut – zakwalifikowano na finałową wystawę w Rzeszowie.
W konkursie wiedzy I miejsce w szkole w Cmolasie zajęli ex aequo Michał Mikoś i Michał Lubera, a III miejsce
– Damian Szczepanek. Ponadto ze szkoły w Hadykówce
do dalszego etapu przeszła uczennica klasy VI – Kinga
Rząsa. Żadnemu jednak z uczniów nie udało się zakwalifikować do finału diecezjalnego. Mimo to z dumą patrzymy na młodych pasjonatów Pisma Świętego.
(x)

OCHRONKOWE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
We wtorek, 20 czerwca 2017 r. w naszym przedszkolu – Ochronce św. Józefa w Cmolasie odprawiona została
uroczysta Msza Święta kończąca rok szkolny 2016/17, na
której byli obecni: dzieci, rodzice i personel przedszkola.
Eucharystię celebrował i Słowo Boże wygłosił ks. Michał
Bator – proboszcz i kustosz Sanktuarium Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie. Wszyscy aktywnie uczestniczyli we
Mszy: dzieci przedszkolne śpiewały psalm, pieśni oraz recytowały wezwania modlitwy wiernych, natomiast rodzice
(p. Ewelina Kosiorowska) czytali Słowo Boże. Uprawnieni
uczestnicy sprawowanej Liturgii mieli możliwość przyjęcia
do swojego serca Jezusa pod dwoma postaciami.
Po Eucharystii ks. Proboszcz mile zaskoczył przedszkolaków, obdarowując ich „słodką niespodzianką”. Pokrzepieni na duchu i na ciele rozpoczęliśmy czas wakacji
– odpoczynku i umacniania więzów rodzinnych, dzielenia
się dobrem i miłością, zwiedzania pięknych zakątków ojczystego kraju oraz poznawania dorobku kultury naszych
zagranicznych sąsiadów.
Mam nadzieję, że dar tego czasu, wolnego od zajęć i

nauki, zostanie wykorzystany nie tylko do regeneracji sił
fizycznych, ale też do rozwoju duchowego, rozwoju życia
Bożego w nas, abyśmy także podczas wakacji byli świadkami wiary. Byśmy „szli i głosili” innym miłość Pana Boga
do człowieka.
s. Barbara

Po Mszy św. w „Ochronce” ks. M. Bator ucieszył wszystkich
„słodką niespodzianką”
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KRONIKA PARAFIALNA
LUTY - LIPIEC 2017

Do wspólnoty Kościoła przez
Chrzest Święty zostali włączeni:
26.03.2017
2.04.2017
15.04.2017
17.04.2017
30.04.2017
05.03.2017
20.05.2017
18.06.2017
25.06.2017
02.07.2017
09.07.2017
15.07.2017
16.07.2017
23.07.2017
30.07.2017

Adam Pastuła
Zuzanna Iwona Skrzypczak
Maksymilian Bębynek
Dagmara Dworak
Karol Szczur
Olga Kudej
Kornelia Galek
Natalia Ziółkowska
Mikołaj Wróbel
Jan Michał Mruczek
Patryk Tadeusz Kosiorowski
Karolina Kusy
Kacper Serafin
Filip Stolarek
Aleksandra Gancarz
Piotr Kiwak
Zuzanna Konefał
Kacper Wilk

Odeszli do wieczności:
19.02.2017 Janina Stróż
21.02.2017 Stanisław Durak
Stanisław Bąba
Edward Posłuszny
27.02.2017 Jan Golis
03.03.2017 Maria Rzeszutek
01.04.2017 Anna Guźda
09.04.2017 Stanisław Reguła
12.04.2017 Franciszek Sochacki
19.04.2017 Józef Starzec
24.04.2017 Franciszek Dudoł
06.05.2017 Mieczysław Łakomy
09.05.2017 Genowefa Dypa
02.06.2017 Czesław Wilk
06.06.2017 Bronisława Pająk
11.06.2017 Józefa Czachor
19.06.2017 Julian Maciąg
28.06.2017 Ks. Józef Żółtek
06.07.207 Józef Urban
Genowefa Wilk
10.07.2017 Maria Mazur
21.07.2017 Stanisław Wilk

Z ŻYCIA SANKTUARIUM
20.05.2017 Pielgrzymka Akcji Katolickiej z parafii RzeszówFara, 53 osoby
Pielgrzymka dzieci I-Komunijnych z parafii
Rzeszów-Fara
24.05.2017 Pielgrzymka dzieci I-Komunijnych z parafii
Jodłowa
10.06.2017 Pielgrzymka Akcji Katolickiej z parafii Zagórz,
52 osoby
24.06.2017 Pielgrzymka z parafii Tęgoborze
10.07.2017 Dzień wspólnoty Oazy Ruchu Światło-Życie
Diecezji Rzeszowskiej
18.07.2017 Grupa młodzieży z Żywca, 42 osoby
28.07.2017 Dzień wspólnoty Oazy Ruchu Światło-Życie
Diecezji Rzeszowskiej

MISTRZOSTWA POLSKI
MINISTRANTÓW
Początkiem maja nasi ministranci wyruszyli do Częstochowy, by wziąć udział w XII Mistrzostwach Polski
Ministrantów w Piłkę Nożną Halową. Po dwóch dniach
sportowych zmagań drużyna ze szkoły podstawowej
uplasowała się na 9. miejscu, a gimnazjaliści na 5.
miejscu w skali kraju.
Młodsza drużyna wystąpiła w składzie: 1. Maksymilian Czachor, 2. Damian Szczepanek, 3. Kacper Mokrzycki, 4. Kamil Wit, 5. Kamil Kabaciński, 6. Patryk
Zuba, 7. Michał Lubera, 8. Konrad Kopeć, 9. Hubert
Urban, 10. Filip Płaza.
Drużyna z gimnazjum wystąpiła w składzie: 1. Bartosz Szkodziński, 2. Paweł Gradowski, 3. Szymon Posłuszny, 4. Jakub Płaza, 5. Hubert Wilk, 6. Hubert
Mokrzycki, 7. Jakub Jaskot, 8. Marek Posłuszny, 9.
Marek Brudz, 10. Jakub Mokrzycki.
(x)

Sakrament małżeństwa zawarli:
17.04.2017
2.05.2017
20.05.2017
27.05.2017
15.06.2017
17.06.2017
18.06.2017
25.06.2017
1.07.2017
8.07.2017
15.07.2017
22.07.2017
29.07.2017
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Marcin Trzciński i Kinga Weronika Krzysztofińska
Krzysztof Mikołaj Szeliga i Justyna Kosiorowska
Piotr Marcin Bańka i Mariola Agata Pytlak
Sebastian Jerzy Dybka i Magdalena Karolina Kacznowska
Adrian Majewski i Maria Magdalena Wołowiec
Łukasz Wroński i Judyta Brodowska
Paweł Blicharz i Ewelina Anna Guźda
Łukasz Baracz i Katarzyna Kubas
Sebastian Mirosław Pakłos i Katarzyna Agata Morawska
Mateusz Mytych i Katarzyna Blicharz
Mateusz Jacek Szatan i Iwona Anna Snopek
Wojciech Daniel i Barbara Czachor
Zbigniew Jan Brzoza i Anna Hodor
Łukasz Paweł Wolf i Ewelina Anna Augustyn
Paweł Patryk Lubera i Katarzyna Anna Nitarska
Mateusz Edward Bednarczyk i Alicja Izabela Wilk
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