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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował
Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i
trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w
was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co
usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i
by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie
miłowali».

WYTRWAJCIE W MIŁOŚCI MOJEJ
Te słowa z Ewangelii brzmią jak swego rodzaju testament Pana Jezusa, kiedy Jego nie będzie już wśród swych
uczniów w swym ciele, a przemawiał będzie jedynie w ciszy ludzkich serc i sumień. Te słowa pożegnana są także
obietnicą, jak przynosić owoc chrześcijańskiego, dobrego życia.
Winnica Boża, o której
słyszeliśmy zeszłej niedzieli,
nie ma być jedynie ozdobą
krajobrazu, przedmiotem
podziwu, powinna przynosić owoce życia wiarą. Jak
bowiem skłonić uczniów
do życia według wskazań
Mistrza? Jezusowi nie wystarcza stawianie wymagań
swym uczniom, On pragnie dać wzór, odpowiednią motywację przestrzegania Jego nowych i trudnych
wymagań.
Najważniejszą motywacją jest miłość, ale taka, która potrafi poświęcić się dla
drugiego. Tym zewnętrznym objawem przestrzegania Jezusowych przykazań
będzie konkretna miłość,
owocowanie uczynkami
dobra i sprawiedliwości na
co dzień. Chodzi owoce miłosierdzia, zaangażowania
na rzecz innych, potrzebu-

jących naszego wsparcia
i pomocy, opowiedzenia
się na rzecz biednych, zapomnianych,
opuszczonych, a postawionych przez
Opatrzność na naszej drodze. Człowiek woli bowiem
kochać pozostając jakoś
tam, gdzie jest, nie wysilając
się za bardzo, nie wyrzekając się rzeczy, do których jest
przywiązany. Nie ma ochoty
zaprzeć się siebie i pochylić
się nad innym, dostrzec jego
obecność, zobaczyć jego
problem, wczuć się w jego
cierpienie. Bardzo często to
my sami chcemy decydować, kogo mamy kochać,
rozstrzygać o tym, kto zasługuje na moje zainteresowanie, a kto nie.
Jeśli będziecie zachowywać moja przykazania,
będziecie trwać w mojej miłości, tak jak Ja zachowałem
przykazania Ojca mojego.

Łaska stawania się i trwania
w chrześcijańskim modelu
życia jest darem Boga, w
którym, jak mówi pierwsze
czytanie, pogański setnik
wraz z całym swym domem, czyli rodziną, otrzymuje dar Ducha Świętego,
zanim został ochrzczony.
Bóg, nie ma względu na
osoby, czyli Jego dary nie
zależą od jakiegoś kaprysu
Bożego, ale są odpowiedzią każdego człowieka na
plan Boży, jaki odczytuje w
swym życiu.
W ten sposób jesteśmy
skutecznymi świadkami
Jezusa, kiedy bezinteresownie, przypatrując się miłości okazanej przez Niego na
krzyżu – „jak Ja was umiłowałem” – naśladujemy Jego
oddanie. Przyjaciele Jezusa
wiedzą bowiem, jakie jest
jedyne przykazanie Jezusa:
Nigdy nie dopuszczajcie,

żeby ktoś odchodząc od was
nie był po spotkaniu lepszy
i szczęśliwszy. Okazujcie
nie tylko waszą troskę, ale
dawajcie również wasze
serce – tak mówiła bł. Matka Teresa z Kalkuty, która
najlepiej pokazała swym
życiem, co znaczy trwać w
miłości Jezusa.
O radości z owocnego
życia Jezus mówił nie w Kanie Galilejskiej, kiedy trwał
w radości weselnej, nie w
czasie procesji w Niedzielę
Palmową, kiedy wszyscy
wiwatujący na Jego cześć,
mieli go za Zbawiciela, O
radości z życia w Bogu,
trwania w Jego miłości mówił, na krótko przed śmiercią, w Wielki Piątek, kiedy
wszystko oddawał Bogu i
ludziom. Bogu – swoje życie i ducha, ludziom – serce
i ostatnią szatę.
Ks. dr Paweł Romanowski
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SŁUŻEBNICZKI – W SŁUŻBIE BOGU I LUDZIOM

Na pytania odpowiadała Matka Elżbieta Korobij, Przełożona Prowincjalna Prowincji Tarnowskiej
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
Czcigodna Matko
Przełożona! Trwa
ogłoszony przez papieża Franciszka
„Rok Życia
Konsekrowanego”.
Jak został on zainaugurowany w
Zgromadzeniu Sióstr
Służebniczek Prowincji
Tarnowskiej?
Rok Życia Konsekrowanego Siostry Służebniczki
„starowiejskie”
prowincji tarnowskiej rozpoczęły zasadniczo w łączności z Kościołem lokalnym: diecezji tarnowskiej i
sandomierskiej (29 listopada 2014 r.), rzeszowskiej (30
listopada), na których terenie znajdują się placówki tej
prowincji Zgromadzenia.
Włączyły się w uroczystą
liturgię, odprawianą z racji
otwarcia tego roku w kościołach katedralnych przez
Pasterzy tych diecezji.
Natomiast we własnych
placówkach podkreśliły ten
dzień dłuższą modlitwą,
wspólnym odnowieniem
ślubów zakonnych i bardziej uroczystym, a zarazem radosnym spotkaniem
ze sobą przy stole.
W jakich wymiarach
(– duchowych?, –
organizacyjnych?,
– powołaniowych?, –
materialnych?) podejmowane są działania,
by to wydarzenie przyniosło jak najlepsze
owoce dla Kościoła i
Zgromadzenia?
Staramy się przede
wszystkim promować i

szerzyć znajomość Ojca
Założyciela
Edmunda
Bojanowskiego i naszych
sióstr zmarłych w opinii
świętości:
– rozpowszechniamy
audiobook powieści o Ojcu
Edmundzie pt. „Surdut
czy rewerenda” oraz nowowydaną o nim książkę
Wincentego Łaszewskiego
pt. „Piękno Maryjnej świętości”;
– wznowiłyśmy wydanie Dziennika duchowego „Uwierzyłam Miłości”
sługi Bożej siostry Leonii
Nastał, której proces beatyfikacyjny jest już na
ukończeniu i ufamy, że
może jeszcze w Roku Życia
Konsekrowanego nastąpi
ogłoszenie dnia beatyfikacji, postarałyśmy się też o
nagranie audiobooka tegoż
Dziennika;
– trwa również staranie o nagranie audiobooka
Dziennika duchowego „W
ocenie miłości miłosiernej
Trójcy Przenajświętszej”
sługi Bożej siostry Roberty
Babiak, której proces beatyfikacyjny na stopniu diecezjalnym został rozpoczęty
w diecezji przemyskiej 30
czerwca 2014 r.;
–
rozprowadzamy
też obrazki naszych Ojca
Założyciela oraz naszych
sióstr: błogosławionej s.
Celestyny Faron i Sług
Bożych, z modlitwą o łaski
za ich przyczyną;
– staramy się upamiętniać i zabezpieczać miejsca związane z życiem
Błogosławionej
Siostry
Celestyny, Sługi Bożej

Siostry Leonii, organizować pielgrzymki do tych
miejsc.
Ponadto odpowiadamy
na zaproszenia księży proboszczów, by przeprowadzić w parafiach tzw. „dzień
zakonny”. Siostry obejmują
wtedy oprawę liturgiczną
Mszy św., podczas których
wygłaszają prelekcje o Ojcu
Założycielu oraz działalności apostolskiej i misyjnej
Zgromadzenia.
Organizujemy
dni
skupienia dla dziewcząt,
zasadniczo w dwu ośrodkach (naszych domach)
w Szynwałdzie (diecezja
tarnowska) i Tarnobrzegu
(diecezja sandomierska), a
także wysyłamy dziewczęta
na takie rekolekcje organizowane w domu generalnym w Starej Wsi.
Podejmujemy
katechezy w szkołach nt. życia
zakonnego, pracy sióstr
na misjach, naszych sióstr
zmarłych w opinii świętości, by młodzież zastanawiająca się nad wyborem
drogi życiowej miała rozeznanie i w tej formie życia.
Staramy się podejmować
głębszą ewangelizację same
siebie poprzez specjalnie
organizowane skupienia,
uczestnictwo w sesjach na
tematy życia duchowego,
rekolekcje, wychodząc z założenia, że świadectwo życia
zjednoczonego z Bogiem
jest
najskuteczniejszym
czynnikiem
apostolstwa
powołaniowego.
Czy w obchodach
„Roku…” przewidzia-

no jakąś rolę i zadania
dla tak niewielkich
domów zakonnych jak
ten w Cmolasie?
Nie ma odgórnych
planów w tym względzie.
Liczy się na pomysłowość
i inicjatywa miejscowych
sióstr we współpracy z parafią – z kapłanami i świeckimi.
W jaki sposób osoby
świeckie mogą włączyć się w celebrację
„Roku…”? Czy w ogóle
istnieje jakaś płaszczyzna współdziałania,
choćby po to, by lepiej
poznać przestrzeń życia konsekrowanego,
a w dalszej kolejności
– częściej odpowiedzieć
na Boże powołanie?
Została wypracowana przez służebniczki (ale
niestety jeszcze mało u
nas rozwinięta) bardzo
dobra forma współpracy i duchowej łączności,
a nawet więzi sióstr pracujących na poszczególnych placówkach ze środowiskiem świeckim. Jest
to stowarzyszenie zwane
„Rodziną Błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego”.
Filie
Stowarzyszenia
powstają przy naszych
placówkach,
skupiając
ludzi dorosłych, pragnących żyć duchowością bł.
Edmunda Bojanowskiego,
który przecież do końca
życia pozostał w stanie
świeckim.
Członkowie
mają comiesięczne spotkania
modlitewno-formacyjne, zasadniczo na
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terenie naszych domów.
Zapoznają się z duchowością Ojca Założyciela, z duchowością i apostolstwem
Zgromadzenia. Z upływem
czasu stają się jakby przedłużeniem ducha i posługi,
zwłaszcza charytatywnej,
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sióstr w danym środowisku; docierają do tych
potrzebujących, do których niejednokrotnie siostry dotrzeć by nie mogły,
zwłaszcza przy zmniejszającej się obecnie liczbie powołań zakonnych. Moim

pragnieniem jest, by taka
„Rodzina Błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego”
powstała na terenie parafii
Cmolas.
Także przez prowadzenie ochronek dla dzieci
przedszkolnych mają sio-
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stry styczność z rodzicami
i dziadkami dzieci, z możliwością zaznajomienia ich
ze Zgromadzeniem oraz
zapraszania do współpracy, chociażby do inicjatyw
podejmowanych na rzecz
dzieci w ochronce.

DROGA KRZYŻOWA MALOWANA DŹWIĘKIEM
Wszyscy, którzy w piątkowy wieczór, 13 marca
br., przybyli do sanktuarium Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie,
uczestniczyli w szczególnym nabożeństwie
– „Drodze Krzyżowej
malowanej dźwiękiem”.
Rozważaniom Męki
Pańskiej towarzyszyły
utwory J. S. Bacha, T.
Albinoni’ego, M. Dupré
w wykonaniu Damiana
Skowrońskiego (organy)
i ks. Juliana Wybrańca
(wiolonczela).
We wprowadzeniu do
rozważań ks. Przemysław
Dudek przytoczył słowa
Torqato Tasso, wybitnego
poety włoskiego renesansu:
„Muzyka jest jedną z dróg,
którymi dusza powraca do
nieba”. Słuchając utworów
niemieckiego i włoskiego
baroku czy też dwudziestowiecznej,
francuskiej
muzyki organowej, a jednocześnie podążając w rozważaniach za Chrystusem
Jego Via Dolorosa, wierni
doznawali wzruszającego
wypełnienia się słów Tasso.
Alina Ziętek-Salwik
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Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI

Dyrygent chóru z kopią obrazu
Przemienienia Pańskiego
w darze

Połączone chóry w cmolaskim sanktuarium

Pochodzę z Hadykówki.
Mam 32 lata i od 10 lat żyję
za granicą, we Włoszech.
Na początku, gdy wyjechaliśmy, było trudno. Nowe
środowisko, nowe obyczaje,
całkiem obcy język, którego
nie rozumieliśmy. Mój mąż
pracował, więc siłą rzeczy
miał z nim kontakt. Ja opiekowałam się naszymi dziećmi, nie znałam nikogo i nie
miałam wielu okazji do rozmowy. Siedziałam więc ze
słownikami i rozmówkami,
przyswajając kolejne zwroty. Sytuacja kształtowała się
tak, że mój mąż poznawał
język w praktyce, ja – w teorii. Jednak z biegiem czasu,
gdy znalazłam pracę, to i
znajomość języka się poprawiła. Każdy, kto znalazł się
w podobnej sytuacji, szybko
się przekonuje, że żeby się
nauczyć, trzeba konwersować.
Jak zaczęłam śpiewać?
Zawsze lubiłam śpiewać. To
chyba po babci Weronice.
Ale nigdy nie pomyślałam,
żeby zacząć śpiewać w chórze. Wydawało mi się, że to
nie dla mnie. Dopóki nie
poznałam Laury, katechet-

ki jednego z moich synów.
To ona mnie namówiła,
powiedziała, że potrzebują
młodych osób z pasją do
śpiewania. No tak, z pasją,
bo wystarczy lubić coś robić, żeby to robić dobrze. Ja
oczywiście byłam niezdecydowana, z natury jestem
nieśmiała i nie byłam przekonana. Laura powiedziała,
żebym przyszła na próbę,
zobaczyła, posłuchała i
uwierzyła, że to nic trudnego i że nie muszę decydować od razu. A żebym
przypadkiem nie stchórzyła, przyjechała po mnie. I
w zasadzie to wystarczyło,
jedna próba, półtorej godziny. Od razu wiedziałam, że
chcę to robić. Zakochałam
się w śpiewaniu, można by
powiedzieć.
Spotykamy się raz w
tygodniu na próbach; soprany z kontraltami oraz
tenory z basami. Gdy przygotowujemy się do jakiegoś
występu, wtedy spotykamy
się dwa razy w tygodniu,
wszyscy razem. Śpiewamy
na ślubach, pierwszych
komuniach, pogrzebach,
chrztach, na odpustach,

mszach świętych z różnych
okazji, bierzemy udział w
koncertach. Sami co roku
organizujemy w parafii
koncert bożonarodzeniowy.
W zeszłym roku zaczęliśmy organizować wycieczkę
do Polski. Nasz dyrygent

zaproponował, że skoro już
będziemy w okolicy, to czemu by nie zaśpiewać w mojej rodzinnej parafii. Przy
współpracy z ks. proboszczem Michałem Batorem
udało się wszystko dograć
i zaśpiewać ten koncert.
Mam nadzieję, że Wam się
podobało, tak jak naszym
chórzystom i ich rodzinom
podobała się nasza Polska.
Katarzyna
Krzysztofińska-Posłuszny

POŁĄCZYŁO NAS „AVE VERUM”

Włoski chór z parafii
św. Marcina w Campobernardo zaprezentował się w
Cmolasie przed wieczorną
Mszą św. w sobotę, 2 maja
br. Słuchaczy zgromadzonych w cmolaskiej świątyni
włoscy chórzyści ujęli już
pierwszym utworem, wyśpiewując „Gaude Mater
Polonia”.
W dalszej części koncertu chór zaśpiewał po włosku
i po łacinie: „Ave Maria”
(„Zdrowaś Maryjo”), „Dolce sentire” („Słodkie uczucie”), „Tota pulchra” („Cała
piękna”), „Sacra campana”
(„Święty dzwon”), „Salve
Regina” („Witaj Królowo”).
Nietrudno się domyśleć, że
w większości były to utwory
maryjne, które znakomicie

komponowały się rozpoczętym majem – miesiącem
Maryjnym oraz z uroczystościami ku czci, Maryi,
Królowej Polski. Słuchaczy
zachwycił cały koncert, ale
szczególnie ujęły brawurowo
wyśpiewane partie solowe.
Wspólnie z chórem
parafialnym z Cmolasu
chórzyści włoscy zaśpiewali „Ave verrum” W. A.
Mozarta. Potem zostali na
Mszy św., podczas której
śpiewali nasi chórzyści. Na
zakończenie uroczystości
zabrzmiał pieśń „Czarna
Madonna” – najpierw po
włosku, potem po polsku. A
nasz rodaczka zaśpiewała w
obu językach.
Marian Salwik
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Celem działania Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz
współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Członkowie Akcji
Katolickiej powinni być przygotowani do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia
społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach
publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska.
By tym szczytnym zapisom sprostać, potrzebna jest stała formacja i wymiana doświadczeń. Temu celowi służą m.in. dekanalne spotkania Akcji Katolickiej. Jedno z
nich odbyło się w sobotę, 28 lutego br. w Cmolasie, skupiając członków i sympatyków
Akcji Katolickiej z dekanatów: Kolbuszowa-Wschód i Kolbuszowa-Zachód.

ROZWAŻANIA O CIERPLIWEJ WYTRWAŁOŚCI
Spotkanie rozpoczęło
się w cmolaskim sanktuarium modlitwą i nowenną do Przemieniania
Pańskiego. Przed łaskami
słynącym obrazem Pana
Jezusa
Przemienionego
prośby i podziękowania
wiernych odczytał ks.
Michał Bator, proboszcz
cmolaskiej parafii oraz
asystent Akcji Katolickiej
w dekanacie KolbuszowaWschód.
W trakcie dalszej części
spotkania jego uczestnicy
wysłuchali wykładu ks. dr.
Pawła
Romanowskiego
„Cierpliwa wytrwałość w
objawieniu Bożym i w nauczaniu Prymasa 1000-lecia”. Prelegent przypomniał
pierwsze określenie miłości z Listu do Koryntian:
„Miłość cierpliwa jest” (1
Kor 13, 4a). Cierpliwość
nazwał
największym
sprawdzianem
miłości
człowieka. Następnie objaśnił pojęcie cierpliwej
wytrwałości (z greckiego:
hupomone), odwołując się
do przykładów ze Starego i
Nowego Testamentu (m.in.
Hiob, Męczeństwo siedmiu
braci i ich matki opisane w
2 Księdze Machabejskiej)
oraz nauczania Kościoła
(m.in. św. Jan Chryzostom,
św. Norbert, św. Klemens
papież).
W
Nowym
Testamencie cierpliwa wy-

trwałość w przeżywaniu
ucisku wiąże się z oczekiwaniem nadziei.
Do pojęcia cierpliwej
wytrwałości wielokrotnie
odwoływał się Sługa Boży
Stefan Kardynał Wyszyński.
Ks. dr. P. Romanowski
przytoczył m.in. słowa
Prymasa Tysiąclecia z
Piekar Śląskich: „Cierpliwa
wytrwałość to moc, która
trzyma człowieka twarzą
pod wiatr”, z warszawskiej
Katedry św. Jana – o „cierpliwym staniu na straży
obyczajów”, z Jasnej Góry
– o „cierpliwości w biedzie,
wytrwałości w niedomaganiach”. Na przykładzie
ofiary Abrahama Prymas
Tysiąclecia określał cierpliwą wytrwałość jako „znak
rozpoznawczy w czasie
próby”, przy czym „próba
nie po to jest, by nas zniszczyć, ale po to, aby pokazać,
co jest w naszym wnętrzu”,
a ponadto „złoto próbuje

się w tyglu” (patrz: Mdr 3,
6).
Po wykładzie przedstawiciele
Parafialnych
Oddziałów
Akcji
Katolickiej podzielili się doświadczeniami z pracy formacyjnej i aktywności we
wspólnotach. Poszerzanie
wiedzy religijnej podczas
spotkań formacyjnych, aktywne uczestnictwo w nabożeństwach, oprawa liturgiczna Mszy św., wsparcie
inicjatyw charytatywnych,
organizowanie i uczestnictwo w pielgrzymkach Akcji
Katolickiej – to piękne
świadectwa „ponadstandardowego” zaangażowania religijnego członków
POAK. Ponadto warto
wspomnieć o inicjatywach
czy też formach aktywności charakterystycznych dla
poszczególnych oddziałów
parafialnych. Przekładowo
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POAK w Domatkowie
chlubi się sztandarem, w
Weryni zrealizowano projekt grantowy, poświęcony św. Janowi Pawłowi II,
w Kolbuszowej (parafia
pw. Wszystkich Świętych)
POAK ufundował pomnik
i rozwija kult bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, w Cmolasie
POAK organizuje pielgrzymki do sanktuariów w
Polsce i Europie, a nawet do
Ziemi Świętej.
Na zakończenie spotkania Ewa Tyczka, przewodnicząca POAK w Cmolasie,
omówiła
kalendarium
wydarzeń planowanych
na 2015 r. W sposób szczególny zachęcała do udziału w II Kongresie Akcji
Katolickiej (17-20 września
2015 r. w Krakowie).
Tekst i foto:
Marian Salwik

Prelegent
ks. dr Paweł Romanowski

Uczestnicy spotkania dekanalnego Akcji Katolickiej w Cmolasie
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Myślą przewodnią trzydniowych rekolekcji dla Parafialnych Zespołów Caritas były
słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest
miłosierny”. Rekolekcje odbywały się w dniach 27.02.-01.03.2015 i 06.03-08.03.2015.
Uczestniczyło 414 osób z 224 parafii diecezji rzeszowskiej.

BĄDŹCIE MIŁOSIERNI,
JAK OJCIEC WASZ JEST MIŁOSIERNY

Uczestniczki rekolekcji z ks. Bogdanem Janikiem, wicedyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Duchowym
ćwiczeniom, konferencjom i modlitwie przewodniczył ks.
dr hab. Janusz Mierzwa,
profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w
Krakowie. Ćwiczenia rekolekcyjne miały różnoraki wymiar, były medytacje
Słowa Bożego, modlitwy
poranne, Eucharystia, inne
modlitwy osobiste, a także
ważne spotkania i dyskusje.
Rozpoczęliśmy te rozważania Droga Krzyżową.
Wpatrując się w cierpienie
i przeżycia niewiast idących za Jezusem aż na Górę
Kalwarię, zmierzyliśmy się
z dźwiganiem często ciężkich krzyży naszego losu, a
w rezultacie próbowaliśmy
rozpoznać właściwą drogę
naszego życia.
Rekolekcjonista oparł
swoje konferencje na wydarzeniach, które miały
miejsce na trzech górach:
• Górze Kuszenia – która obrazuje walkę człowie-

ka z samym sobą, walkę
pomiędzy wyborem dobra
a wyborem zła;
• Górze Kalwarii – gdzie
najważniejszym symbolem
jest krzyż, na którym dokonało się zbawienie, krzyż
staje się symbolem najwyższych wartości i największej miłości;
• Górze Ośmiu Błogosławieństw – na której człowiek uzyskał zasady, którymi powinien się kierować,
aby być świadkiem Boga
we współczesnym świecie a
przez to czynić go lepszym.
W kolejnych rozważaniach rekolekcjonista podjął jeszcze tematy:
• Czym dla nas jest Boże
Miłosierdzie i jak bardzo
współczesny świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia,
• Co jest istotą naszej
wiary, abyśmy my jako
ludzie wierzący, wzorem
uczniów, którzy wracali
z Jerozolimy do Emaus,
nigdy nie trwali w bezna-

dziei, ale odkrywali nową
perspektywę jaką daje nam
Zmartwychwstanie.
W drugim dniu rekolekcji zaszczycił nas swoją
obecnością ks. bp. Edward
Białogłowski, który sprawował Eucharystię. Pozdrawiając wszystkich, pobłogosławił i życzył dalszej
owocnej pracy na rzecz
drugiego człowieka.
W ramach rekolekcji
odbyły się w auli ośrodka
ważne spotkania, którym
przewodniczył dyrektor
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rzeszowskiej Caritas ks.
prał. Stanisław Słowik.
Uczestniczyli w nich także
ks. Bogdan Janik, ks. Roman Czenczek oraz s. Joanna Smagacz.
Ks. Dyrektor przedstawił ogólny zarys pracy
Caritas w diecezji oraz akcje pomocy podejmowane
dla najbardziej potrzebujących. Uczestnicy spotkania
dzielili się swoimi doświadczeniami i formami pomocy w swoich parafiach.
Wszyscy
uczestnicy
wzięli udział w wykładzie o
ziołach, które możemy znaleźć na naszych terenach i
leczniczym ich stosowaniu
oraz w projekcji filmu o historii i działalności Ośrodka Caritas w Myczkowcach. Ważnym elementem
rekolekcji była specjalna
prelekcja ks. Profesora, który wyjaśnił różnicę między
humanitaryzmem a charytatywną misja Kościoła.
Zakończyliśmy nasze ćwiczenia duchowe udziałem
w nabożeństwie Gorzkich
Żali.
Rekolekcje to czas wyciszenia, przemyśleń, zdobywania doświadczeń, umocnienia duchowego, które
dodaje sił, aby poprzez
swoją posługę i postawę
tworzyć dobro w swoich
parafiach i środowisku.
Uczestniczka rekolekcji

Pod pomnikiem św. Jana Pawła II
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NOWE ŻYCIE DAWNEJ WIKARÓWKI

Z uwagi na rosnącą liczbę osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach Warsztatów
Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej, na miejscu dawnej wikarówki w Cmolasie planowane jest w tym roku otwarcie filii kolbuszowskiego ośrodka. Stanie się tak dzięki umowie zawartej pomiędzy naszą parafią a
Caritas Diecezji Rzeszowskiej o udostępnieniu budynku na potrzeby tak ważnego
dzieła – nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale też dla lokalnej społeczności.
Umowa została zawarta podczas obchodów 10-lecia kolbuszowskiej placówki (w
dniu 21 kwietnia br.) pomiędzy proboszczem parafii ks. Michałem Batroem a dyrektorem Caritas ks. prał. Stanisławem Słowikiem, w obecności ks. bpa Edwarda
Białogłowskiego.

Budynek dawnej wikarówki

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego dla osób
o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności, a jej głównym celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych.
Terapię prowadzoną w
warsztacie realizuje się na
podstawie indywidualnego programu rehabilitacji
uczestnika, który zawiera informacje dotyczące
osoby niepełnosprawnej,
planowanych wobec niego
działań i spodziewanych
efektów. Zajęcia na warsztatach odbywają się przez
siedem godzin dziennie,

w każdy dzień powszedni. Obecnie placówka
dysponuje 8 pracowniami
terapii zajęciowej, które
umożliwiają uczestnictwo
w zajęciach 40 osobom
niepełnosprawnym, rozwijając ich umiejętności w
zakresie obróbki drewna,
gastronomii, gobelinu i haftu, malarstwa, rękodzieła
artystycznego, zdobnictwa, obsługi sprzętu komputerowego czy też nauki
pisania i czytania. Uczestnicy otrzymują miesięcznie środki finansowe w
ramach tzw. treningu
ekonomicznego, a ich
wysokość jest zależna od
systematyczności uczęsz-

czania na zajęcia oraz
zaangażowania w pracę.
Pobyt w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest bezpłatny, a większość osób
ma zapewniony dojazd
warsztatowym
busem.
Warsztaty to też integracja
osób niepełnosprawnych
ze środowiskiem poprzez
udział w licznych wycieczkach krajoznawczych, turnusach rehabilitacyjnych,
szkoleniach oraz zajęciach
sportowych, takich jak nauka pływania czy nordic
walking.
Do nowopowstałej filii
przyjętych zostanie początkowo 15 uczestników,
którzy w zależności od
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indywidualnych potrzeb
i zainteresowań oraz predyspozycji, będą mogli
doskonalić swoje umiejętności w przygotowanych
do tego celu, trzech specjalistycznych pracowniach
– aktywności twórczej,
sztuk plastycznych oraz
samodzielności, gdzie pod
opieką terapeutów nabędą nowe kwalifikacje oraz
rozwiną dotychczasowe
zainteresowania. Objęci
zostaną także specjalistyczną pomocą psychologa i rehabilitanta. Sprzyjać
temu będzie również bliskie sąsiedztwo Domu Pomocy Społecznej, który już
od dawna współpracuje z
kolbuszowską placówką.
Dodatkowo
Caritas
planuje również utworzyć
w budynku Centrum Animacji Społecznej służące
społeczności lokalnej i
realizujące liczne działania na rzecz dzieci i młodzieży, seniorów czy też
osób niepełnosprawnych.
Cieszymy się, że w ten
wspaniały obiekt zostanie
tchnięte nowe życie, że
będzie służył naszej społeczności i niecierpliwie
oczekujemy uroczystego
otwarcia. A wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia kolbuszowskich warsztatów,
które mieszczą się przy ul.
Tyszkiewiczów 3 – naprzeciwko Sądu Rejonowego.
Warunki uczestnictwa w
placówce – ukończone 16
lat, orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym
stopniu niepełnosprawności. Zapraszamy również
na stronę internetową:www.wtz-kolbuszowa.pl
(x)
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Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka
i tego dnia pozostali u Niego (J.1;39)
Pielgrzymi z Jerozolimą w tle

WSPOMNIENIA Z ZIEMI ŚWIĘTEJ
Nie poszli, a polecieli
i pozostali u Niego nie na
jeden dzień, a od 14 do 21
lutego 2015 r. Tyle bowiem
trwała nasza pielgrzymka
zorganizowana przez Akcję
Katolicką w Cmolasie wraz
z pielgrzymami z Ostrowca
Świętokrzyskiego. Wylot z
Rzeszowa samolotem do
Tel Avivu, lot trwał 3,5 godz.
Pielgrzymka była marzeniem wielu osób. Cieszy
nas fakt, że mogliśmy spełnić to marzenie życia tych.
którzy zdecydowali się na
wyjazd. Bariera językowa,
obawa lotu samolotem,
obcy kraj, to wszystko sprawia, że lękamy się, mamy
obawy, czy zdrowie nam
pozwoli, czy damy radę,
czy się nie zagubimy w obcym kraju. Dlatego wszyscy,
którz pielgrzymują, wiedzą,
że w grupie, zwłaszcza swoich znajomych, czujemy się
bezpieczniej, jest nam raźniej pokonywać trudy pielgrzymki.
Izrael, Ziemia Święta – niewielki kraj w Azji
Zachodniej, położony na
wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Kraj
ogromnie zróżnicowany
pod względem geograficznym, etnicznym i kulturo-

wym. Od czasów biblijnych
patriarchów
Abrahama,
Izaaka i Jakuba, najświętsza
ziemia dla Żydów. Od ponad 2000 lat najświętsza ziemia dla chrześcijan różnych
obrządków. Święta Ziemia,
z której wyszedł Jezus Chrystus, Zbawiciel wszystkich
narodów świata. Można powiedzieć, że Ziemia Święta
żyje w nas od dziecka, ponieważ od małego karmieni
jesteśmy słowami Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. My wszyscy,
którzy wierzymy mniej lub
bardziej, znamy fragmenty
Ewangelii mówiące o narodzeniu, nauczaniu, śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa potrafimy wymienić miejsca związane
z Jego życiem – Betlejem,
Nazaret, Galilea, Jerozolima. Niewielu jednak z nas
ma świadomość, że uświęciła je obecność Zbawiciela i
nie są one bynajmniej fikcją
z biblijnych kart. Miejsca
te, czczone i chronione już
przez pierwszych chrześcijan, niszczone niezliczonymi najazdami, w lepszym
lub gorszym stanie zachowały się po dzień dzisiejszy.
Mając to ogromne szczęście
stąpania po ziemi, po któ-

rej 2000 lat temu chodził
nasz Zbawiciel, zaciąga się
niejako dług wobec tych,
którzy tam nigdy nie byli,
by opowiedzieć im o świętych miejscach. To, jak one
wyglądały za czasów Jezusa,
wiemy z kart Biblii. Pielgrzymka przybliżyła nam,
jak dziś – ponad 2000 lat
po narodzeniu Chrystusa –
wygląda Betlejem, Nazaret,
Galilea czy Jerozolima. Nawiedzaliśmy miejsca związane z ziemską wędrówką
Pana Jezusa. To w Nazarecie, Słowo stało się ciałem,
tu mieszkali ziemscy rodzice Bożego Syna. Stąd też popłynęła nasza modlitwa, by
Święta Rodzina była zawsze
natchnieniem i przykładem
dla wszystkich rodzin.
Program pielgrzymki
rozpoczęliśmy od Jerozolimy, od Góry Oliwnej. W
Dolinie Cedronu, u podnóży wzniesienia, miały spełnić się kolejne słowa Pisma.
W Getsemani, grocie wykorzystywanej jako tłocznia oliwy, jak i w pobliskim
ogrodzie oliwnym, otoczonym kamiennym murem,
Jezus spędził ostatnie chwile swego życia na wolności. Tutaj w ową tragiczną
czwartkową noc, modlił się
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do Boga żarliwymi słowami, by zabrał od Niego ten
kielich, jeśli taka jest Jego
wola. Dziś wydarzenie to
upamiętnia dobrze zachowana grota Getsemanii z
ocalałymi fragmentami bizantyjskiej posadzki i malowideł z czasów krzyżowców.
Idąc wąską uliczką mijamy niewielki Ogród Oliwny, miejsce aresztowania Jezusa, potwierdzonego przez
najdawniejszą tradycję pątników już od IV w. Rosną w
nim rozłożyste drzeka oliwne, jedne z niewielu tak wiekowych w Izraelu, które niemo zaświadczają, że miejsce
to było chronione i otaczane
czcią od wieków . Mijając
ogród Oliwny, dochodzi się
do Bazyliki Agonii, nazywanej też Bazyliką Wszystkich Narodów. Przykrywa
ona fragment wapiennej
skały przez tradycję uznawanej za tą, przy której Jezus modlił się w samotności przed pojmaniem. Dziś
każdy pielgrzym, może dotknąć i uklęknąć przed ich
świętością i tajemnicą.
Po aresztowaniu Jezusa
ponownie został zaprowadzony na Syjon, przed oblicze Annasza i Kajfasza, by
być przesłuchanym przez
członków
Sanhedrynu.
Tutaj Piotr trzykrotnie zaparł się swego Pana. Tutaj w jednej z okolicznych
pustych cystern na wodę,
miał być Jezus więziony w
nocy z czwartku na piątek.
Dziś wydarzenia te można
rozważać w murach kolejnego kościoła św.Piotra In
Gallicantu, swego rodzaju
pomnika tchórzostwa Piotra, ale też jego skruchy oraz
żalu.
Kolejne miejsce naszego spotkania z Jezusem i
Jego Matką to Góra Syjon,
upamiętniająca Zaśnięcie
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Bożej Rodzicielki. Tutaj
kiedyś znajdował się pałac
Kajfasza. Tutaj po dziś dzień
znajduje się Wieczernik,
który ponad 2000 lat temu
był miejscem najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa i początków Kościoła,
miejscem, w którym działy
się sprawy nadzwyczajne, przekraczające granice
ludzkiego rozumienia. Tutaj Jezus wraz z apostołami,
przed największym żydowskim świętem – Paschy, celebrował ostatnią Wieczerzę, podczas której ustanowił sakrament Eucharystii,
kapłaństwa i pokuty. Tutaj
też wygłosił swą pożegnalną
mowę, podczas której pozostawił uczniom wiele słów
przestrogi, ale i otuchy. Tutaj
po ukrzyżowaniu apostołowie schronili się z obawy
przed żydami i tutaj objawił
się im Pan kilkakrotnie po
Zmartwychwstaniu.
Wieczernik z czasów
Jezusa był dwukondygnacyjnym, okazałym budynkiem, który mógł należeć
do kogoś dobrze znanego Jezusowi i apostołom
(prawdopodobnie do rodziny św. Marka Ewangelisty). Budowla ta, czczona
i chroniona w pierwszych
wiekach przez członków
gminy chrześcijańskiej, nie
przetrwała do naszych czasów. Miejsce to początkowo
było w posiadaniu franciszkanów, którzy władali nim
aż do 1967 r, kiedy to armia izraelska zajęła Syjon i
przekazała Wieczernik pod
władze Izraelczykom. Od
tego czasu jest on otwarty
do zwiedzania. Nawiedził to
miejsce papież Jan Paweł II
w marcu 2000 r. Pobyt ten
upamiętnia rzeźba w formie
przyciętego drzewa oliwnego o trzech konarach, co ma
być symbolem i zapowie-
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Droga krzyżowa ulicami Jerozolimy

dzią pokoju pomiędzy judaizmem, chrześcijaństwem i
islamem. O jakże złudny to
pokój!
Poniedziałek
(16.02)
to kolejny dzień zdobywania wiedzy, którą świetnie
przekazywał przewodnik
przez system nagłaśniający,
który każdy z nas przez te
dni miał przy sobie. Po południu byliśmy w Instytucie
(muzeum) Yad Vashem
upamiętniającym
holokaust narodu żydowskiego
w czasie II wojny światowej,
a później pojechaliśmy do
Ain Karen, miejscowości związanej ze św. Janem
Chrzcicielem. Jakże tu nie
wyśpiewać z Maryją: Wielbi dusza moja Pana..., bo
wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny...
Dalsza nasza droga to
Betlejem z jego głównym
obiektem kultu – Bazyliką
Narodzenia Pańskiego i
Grotą Narodzenia. Wrażenia niesamowite, przeżycia
niezapomniane! W Starym
Testamencie Betlejem znane było jako Efrata. Była to
niewielka rolnicza miejscowość, w której narodził się
Dawid, a Józef pochodził z
rodu Dawida.
Kościół Narodzenia
Pańskiego powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest
najstarszym czynnym ko-

ściołem na świecie. Podczas
inwazji Persów w 614 r., gdy
wszystkie pozostałe budowle konstantyńskie zrównano
z ziemią, ten kościół ocalał.
Bazylika Narodzenia Pańskiego łącznie z Bazyliką
Grobu Świętego traktowane są jako status quo Kościołów. Obecnie świątynia
jest własnością Kościoła
prawosławnego, lecz pieczę
nad nią sprawują również
franciszkanie i Ormianie.
Do świątyni wchodzi się
przez małe drzwi, zwane
Bramą Pokory. Mają one
tylko 120 cm wysokości,
dlatego zmuszają wszystkich do pochylenia się, do
niejako skłonienia w pokorze nad tajemnicą narodzenia Jezusa.
W odległości ok. 300
m od opisywanej świątyni
znajduje się Grota Mleczna, miejsce szczególne, o
którym warto wspomnieć,
mimo że karty Ewangelii
nic o niej nie mówią. Od
wieków miejscowe niewiasty, tak chrześcijanki jak i
muzułmanki, pielgrzymują
do niej, aby prosić o dar pokarmu, czy też dar potomstwa. Niektórzy pielgrzymi
zabierają stamtąd odłamek
skały lub proszek kamienny i ofiarują osobom starającym się bezskutecznie
o potomstwo. Za nazwą

Groty stoi pradawna legenda, wspominająca o Świętej
Rodzinie, która zatrzymała
się tu podczas ucieczki do
Egiptu. Legenda mówi, że
podczas karmienia Dzieciątka kropla mleka upadła
na skałę i zamieniła ją w
biały wapień. Obecnie nad
Grotą Mleczną znajduje się
kaplica franciszkańska.
Zwiedzając
miejsce
narodzin Jezusa, nie można pominąć okolicznych
wzgórz betlejemskich na
których leży Bait Sahur
zwane Polem Pasterzy,
gdzie w środku piniowego
lasu znajduje się kaplica,
przypominająca swoją bryłą
namiot pasterski.
Choć nie ma żyjących
świadków
Narodzenia
Chrystusa, czasy te nie
wydają się tak odlegle gdy
weźmiemy pod uwagę
Ewangelię, fenomen istnienia Kościoła czy dane
archeologiczne, które są
dowodem na historyczność
i realność tamtych wydarzeń. Są jednak szczególni
„żywi świadkowie”. Badania
potwierdzają, że oliwka na
Polu Pasterzy w pobliżu
kościółka ma ponad 2000
lat. Oznacza to, że rosła ona
już wtedy, gdy w pobliskim
Betlejem narodził się Jezus!
We wtorek byliśmy w
Betanii w kościele św. Ła-
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zarza. To właśnie do tego
miejsca Jezus wielokrotnie
przybywał, zatrzymując się
na gościnę u swoich przyjaciół – Łazarza i jego sióstr
Marii oraz Marty.
Następnie pojechaliśmy
nad rzekę Jordan, gdzie
odnowiliśmy sakrament
Chrztu św. Później zażyliśmy kąpieli w Morzu Martwym. Tak nisko jeszcze nie
zeszliśmy: aż 417 m poniżej
poziomu morza. Kąpiel nie
była łatwa ze względu na
30% zasolenie wody. Ale
jakże to było zdrowe!
Nasz pobyt zwieńczyła wizyta w najstarszym
mieście świata, jakim jest
Jerycho. Jego powstanie datuje się na 7000 r p. Chr. To
właśnie tutaj zwierzchnik
celników, Zacheusz, skruszony po spotkaniu z Jezusem, rozdał połowę swojego
majątku ubogim. Również
tutaj Jezus uzdrowił niewidomego Bartymeusza.
Historyczne miejsce, gdzie
Jezus był kuszony przez
Szatana, mieści się w kaplicy na Górze Kuszenia. Dla
chętnych była możliwość
wyjazdu na Górę Kuszenia
do Klasztoru Kuszenia, dla
wytrwałych 40 minutowy
spacer pod górę.
W następnym dniu pielgrzymki (a była to środa popielcowa) zaczęliśmy wraz z
naszym Panem przeżywać
Jego drogę przez mękę. W
Jerozolimie odprawiliśmy
Drogę Krzyżową od miejsca
skazania Jezusa do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego, która po stuleciach
przechodzenia z rąk do rąk
służy obecnie kościołom
chrześcijańskim różnych
obrządków.
Dziś wspomniana bazylika jest kulminacyjnym punktem programu
zwiedzania Jerozolimy dla
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każdego pielgrzyma, który
szczególnie , gdy jest tutaj
po raz pierwszy, wchodzi do
niej kończąc Drogę Krzyżową wiodącą ulicami miasta.
Był czas na osobistą modlitwę.
Droga Krzyżowa w
Jerozolimie jest zawsze
wielkim przeżyciem. Prowadzi bowiem przez targ,
tak samo jak w czasach
Chrystusa. Przy IX stacji,
gdzie znajduje się świątynia
koptyjska,
zobaczyliśmy
wywieszony baner ze zdjęciami z ostatniej egzekucji
21 chrzescijan – Koptów,
robotników z Egiptu, zamordowanych bestialsko
w Libii przez bojowników
Państwa Islamskiego. Mimo
upływu 20 wieków, ciągle
giną za wiarę chrześcijanie
na całym świecie.
Czekała nas jeszcze wizyta na Wzgórzu Świątynnym, gdzie poza obiektami
kultu
muzułmańskiego,
znajduje się słynna Ściana
Płaczu – najświętsze miejsce judaizmu, pamiątka po
zburzonej świątyni. Jedyna
pozostałość po Świątyni
Salomona. Tak to w Jerozolimie stykają się ze sobą
najważniejsze miejsca kultu
trzech wielkich religii monoteistycznych.
Opuściliśmy gościnne
Betlejem, gdzie spędziliśmy
5 noclegów. W kolejnym
dniu czekały na nas jeszcze
dwie góry: Tabor, gdzie Jezus objawił uczniom blask
swej chwały (kult Chrystusa Przemienionego wiąże
się ściśle z tym miejscem)
i Karmel, miejsce pobytu
starotestamentowych proroków Eliasza i Elizeusza .
Dziś jest tu klasztor karmelitów – zakonu wielce zasłużonego dla krzewienia kultu
maryjnego.
Po przyjeździe do Hajfy,
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Przed sanktuarium Pole Pasterzy

z braku czasu tylko z odległości rzuciliśmy okiem na
piękne ogrody, które wczesną wiosną jeszcze spały.
Po drodze do Cezarei Nadmorskiej, z widokiem ruin
akweduktu z czasów rzymskich, zwiedziliśmy kościół
Stella Maris.
Dotarliśmy też do
Kany Galilejskiej, znanej z
pierwszego cudu Pana Jezusa – przemienienia wody
w wino. W ten deszczowy
dzień sześć par małżeńskich
z naszej grupy odnowiło
tu swe przyrzeczenia małżeńskie. Wieczorem było
skromne zbiorowe „wesele”.
Góra Błogosławieństw
– to kolejny dzień naszej
pielgrzymki. Tu Msza św.,
a potem zwiedzanie Kafarnaum – domu Piotra i starej
synagogi. To miasto było
czymś w rodzaju „bazy”
nauczającego Jezusa. Ewangeliści – Mateusz i Łukasz
często je w swych pismach
wymieniają. To właśnie
w Kafarnaum, jak i w pobliskiej okolicy, św. Piotr
wraz z innymi uczniami
był uczestnikiem nauczania
Jezusa, jak również świadkiem Jego licznych cudów i
uzdrowień.
Był też rejs po Jeziorze
Genezaret, (po którego wo-

dach kroczył Jezus i gdzie
uciszał burzę) wraz z modlitwą, śpiewem i tańcami. Dla
chętnym była możliwość
degustacji ryby św. Piotra.
Nazaret, gdzie gościliśmy przez dwa noclegi,
przywitał nas dużym chłodem, deszczem, a nawet
śniegiem, co w tej strefie klimatycznej jest rzadko spotykane. W Nazarecie zwiedziliśmy Bazylikę Zwiastowania i dom św. Józefa, gdzie
mieszkała Święta Rodzina.
Bazylika Zwiastowania,
znajdująca się obecnie pod
opieką Franciszkanów, jest
widoczna z każdej części
miasta. Jest dużym kościołem kondygnacyjnym. Grota znajdująca się w niższej
części Bazyliki, czy inaczej
w dolnym kościele, jest dokładnie tym miejscem, w
którym Archanioł Gabriel
ukazał się Maryi, zwiastując
jej, że zostanie Matką Syna
Bożego.
Każdy dzień był dniem
modlitwy i Mszy św., za
sprawowanie której pragniemy podziękować towarzyszącym naszej pielgrzymce księżom: Pawłowi
i Rafałowi, którzy duchowo
wspierali nas na drogach tej
Świętej Ziemi.
Lidia Pietras
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I SZKOLNY
KONKURS BIBLIJNY
„Stoję na najwyższej
półce twojej domowej biblioteki, wciśnięta między
stare, pożółkłe, od wielu lat
nietknięte tomy encyklopedii Orgelbranda, do których
jestem podobna z formatu
i objętości. I tak stojąc od
wielu lat niedostrzeżona,
nieomal niewidzialna, spokojnie medytuję nad moim
niewesołym losem. Tematem moich najczęstszych
medytacji jest pytanie: po co
kupiłeś mnie, człowieku, po
co zapłaciłeś za mnie trzysta złotych, po co dźwigałeś
mnie w teczce przez miasto
i po co mnie przyniosłeś do
domu? Po co? Czy po to, aby
przerzucić kilka moich stronic, przeczytać pobieżnie na
chybił trafił kilka wybranych
wersetów, spojrzeć na mnie
z bogobojnym drżeniem i
odstawić nabożnie na najgórniejszą półkę w księgozbiorze?” (por. R. Brandstaetter, Krąg biblijny).
Czy moja Biblia nie wypowiedziałaby tych słów
skargi i rozżalenia? Przeżywany niedawno Tydzień
Biblijny skłania do refleksji
nad rolą Pisma Świętego w
naszym życiu i dla zbawienia. Kościół często podkreśla jego rangę i znaczenie
jako autentycznego głosu
objawiającego się Boga.
„Prawdy przez Boga
objawione, które są zawarte
i wyrażone w Piśmie świętym, spisane zostały pod
natchnieniem Ducha Świętego” (Sobór Watykański II,
Konstytucja Dogmatyczna
o Objawieniu Bożym Dei
verbum nr 11).
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PIELGRZYMKA LSO
DO KATEDRY RZESZOWSKIEJ
Wielki Czwartek to szczególny dzień dla wszystkich kapłanów, gdyż w tym dniu przeżywamy pamiątkę ustanowienia sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Jednak
Wielki Czwartek to również ważny dzień dla wszystkich
ministrantów i odpowiedzialnych za piękno liturgii w
parafiach.

Krzysztof Magda – zwycięzca
konkursu w Cmolasie

Kinga Margańska –
zwyciężczyni konkursu
w Mechowcu

Zachętą dla młodzieży do sięgania po Pismo
Święte był Szkolny Konkurs
Biblijny, którego miałem
przyjemność być organizatorem. Konkurs miał formę
pisemnego testu. 5 marca
chętni uczniowie z klas IV-VI ze szkół w Cmolasie i
Mechowcu wykazywali się
znajomością Ewangelii według św. Marka.
W Cmolasie zwyciężył
uczeń kl. VI b Krzysztof
Magda. W Mechowcu nie
miała sobie równych uczennica kl. VI Kinga Margańska.
„Nieznajomość Pisma
św. jest nieznajomością
Chrystusa” (św. Hieronim).
Niech systematyczna lektura Biblii ożywia naszą wiarę
i wpływa na życiowe postawy.
Ks. Wojciech Kmiotek

Ministranci z naszej parafii w Katedrze i przed Katedrą
rzeszowską

Dlatego, aby uczcić ten
dzień, liczna grupa ministrantów i lektorów z naszej parafii wzięła udział w
autokarowej pielgrzymce
do Katedry Rzeszowskiej
na Mszę św. Krzyżma
Świętego,
celebrowaną
pod przewodnictwem ks.
bpa Jana Wątroby.
Po tej wyjątkowej
Mszy św., korzystając z
okazji, że Wielki Czwartek
to rokrocznie w Wyższym

Seminarium Duchownym
w Rzeszowie dzień otwarty,
odwiedziliśmy tą szczególną
uczelnię. Była możliwość zobaczenia, jak wygląda seminaryjna kaplica czy refektarz,
oraz poznania codziennego
życia kleryków. Miejmy nadzieję, że takie wyjazdy zaowocują w przyszłości powołaniami kapłańskim z grona
ministrantów i lektorów naszej parafii.
Ks. Mateusz Rachwalski
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FERETRON KRÓLOWEJ
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Z MECHOWCA
Kościół w Mechowcu od niedawna posiada w swych
zbiorach zabytkowy feretron, który zwraca uwagę pośród innych ,współczesnych. Nie znamy dokładnej daty
jego powstania, ani też nazwiska artysty . Możemy jedynie domyślać się, że powstał on ok. roku 1900, wówczas
bowiem datuje się wzniesienie kapliczki – pierwotnego
miejsca jego eksponowania.
Krótka
charakterystyka
Na feretronie widnieją wizerunki: Matki Bożej Królowej
Różańca Świętego, umieszczane nader często w przydrożnych kapliczkach – z jednej
strony oraz św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, męczennicy
chrześcijańskiej – z drugiej.
O św. Katarzynie pisałam w
związku z poświęceniem odrestaurowanej kapliczki. Warto
jednak nawiązać ponownie
do tej postaci. O ile Królowa
Różańca św. towarzyszy nam,
katolikom, na co dzień, kiedy sięgamy po najpiękniejszy
dar – modlitwę różańcową, to
o św. Katarzynie niewiele możemy powiedzieć. Liturgiczny
obchód ku czci św. Katarzyny
Aleksandryjskiej,
dziewicy
i męczennicy, przypada na
dzień 25 listopada. Kult, znany
początkowo w Egipcie, rozpowszechnił się na cały chrześcijański Wschód, a jego centrum
była Góra Synaj.
W Kościele Zachodnim
znany jest od wieku VIII.
Powstało wiele świątyń pod
wezwaniem świętej. O żywym
kulcie świętej męczennicy
świadczą patronaty – jest patronką Zakonu Katarzynek,
adwokatów, filozofów chrześcijańskich, kolejarzy, kołodziejów, młynarzy, modystek,
mówców, literatów, powroźników, prządek, stowarzyszeń
literackich, studentów, szwa-

czek, uczonych, woźniców,
zecerów, prostego ludu, uniwersytetów. Tak więc Maryja –
Królowa Różańca św. wraz ze
św. Katarzyną Aleksandryjską
od ponad wieku orędują w niebie mieszkańcom Mechowca.
Renowacja kapliczki
i feretronu
Inicjatorem
odnowienia feretronu Matki Bożej
Królowej Różańca Świętego
z kapliczki w Mechowcu
był sołtys Mechowca Józef
Gancarz. Latem 2011 r. wystąpił z wnioskiem do Wójta
Gminy Dzikowiec Krzysztofa
Klechy o podjęcie starań w
celu uratowania przed zniszczeniem zabytkowej kapliczki w Mechowcu, w której od
ponad 100 lat znajdował się
wspomniany feretron.
Sprawa była dość trudna,
stan techniczny kapliczki był
bardzo zły, także feretron wymagał wielu prac konserwatorskich, a ponadto działka, na
której znajduje się kapliczka,
miała nieuregulowany stan
prawny. Mimo wszystko Wójt
przyjął wniosek do realizacji.
Najpierw wspólnie z Bogumiłą
Kosiorowską – dyrektorem
SCK i Józefem Tęczą – pracownikiem Urzędu Gminy
przygotowano plan działań
umożliwiających realizację zadania. Ustalono, w jaki sposób
uregulować stan prawny gruntu i kapliczki oraz jakie działa-

nia podjąć, aby przygotować
i poprowadzić konieczne do
wykonania prace budowlane
i konserwatorskie kapliczki
oraz feretronu. Po zapewnieniu środków finansowych niezbędnych do wykonania prac
konserwatorskich
zlecono
odremontowanie kapliczki firmie budowlanej „REMBISZ”
Ryszard Rembisz z Zielonki.
Pracami kierował i program prac konserwatorskich
opracował Roman Petejko z
Cmolasu. Prace konserwatorskie feretronu zlecono konserwator zabytków Jadwidze Bąk
ze Stobiernej. Całkowity koszt
prac wyniósł ok. 30 tys. zł.
W końcowym etapie prac
zdecydowano wspólnie z ks.
Michałem Batorem, proboszczem parafii i sanktuarium
Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie o wykonaniu kopii
feretronu, która znajduje się
w odremontowanej kapliczce
w Mechowcu, zaś odnowiony feretron w oryginale został
przeniesiony do kościoła do
Mechowca. Uroczyste wniesienie odnowionego feretronu Matki Bożej Królowej

Różańca Świętego do świątyni
w Mechowcu miało miejsce
w październiku 2014 r. podczas Mszy św., której przewodniczył ks. Michał Bator.
Uroczystość wniesienia kopii feretronu do kapliczki w
Mechowcu miała miejsce kilka
miesięcy wcześniej, tj. w maju
2014 r. Na uwagę zasługuje
także zaangażowanie mieszkańców Mechowca, którzy zajęli się urządzeniem placu wokół kapliczki. Całość wygląda
naprawdę pięknie, ciesząc oko
mieszkańców i przejeżdżających gości.
Oprócz walorów estetycznych i historycznych kapliczka, a zwłaszcza feretron
mają dla tutejszych mieszkańców wartość sentymentalną.
Niezliczone modlitwy i łaski
płynące z tego miejsca kultu,
których świadkami były szumiące wokół drzewa, gnieżdżące się w nich ptaki i ludzka
pamięć. Miejsce błogosławione, przy którym warto zatrzymać na chwilę wskazówki
zegara.
opr. B. Kosiorowska
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NOWI MINISTRANCI W CMOLASIE I HADYKÓWCE
W wychowaniu dziecka istotne jest zadbanie o jego całościowy i integralny rozwój, w tym także o jego sferę duchową. Dlatego wielkie uznanie dla tych rodziców, którzy troszczą się o zaangażowania swoich dzieci w życie
wspólnoty parafialnej.
Okazją do wyrażenia wdzięczności wobec
wszystkich rodziców, których dzieci zaangażowane
są w działalność duszpasterską, był uroczysty obrzęd
przyjęcia nowych ministrantów, który miał miejsce
22 kwietnia w Hadykówce,
natomiast 26 kwietnia w
Cmolasie.
Uroczystym
Eucharystiom przewodniczył ks. proboszcz Michał
Bator, który wyraził wielką
radość z powiększenia się
asysty liturgicznej oraz włączył 11 chłopców w grono
Liturgicznej Służby Ołtarza
Parafii Cmolas.
Kandydaci na ministrantów przygotowali się
do pełnienia tej zaszczytnej
funkcji od września 2014
r. podczas comiesięcznych
zbiórek. Poznawali tajniki
zakrystii i prezbiterium, zapoznawali się ze specyficznym ministranckim słownictwem oraz uczestniczyli
w próbach i ćwiczeniach
praktycznych, uczących odpowiedniej posługi i zachowania podczas służenia.
Prawie roczne przygotowanie zakończyło się
egzaminem
ministranckim, zdawanym z wiadomości teoretycznych oraz z
umiejętności praktycznych.
Wszyscy, którzy pozytywnie zdali egzamin, zostali
oficjalnie włączeni w grono
ministrantów.
Mam świadomość, że
posługa ministranta łączy
się z pewnym trudem i

wyrzeczeniem. Jest to jednak doskonała okazja, aby
kształtować serce i sumienia młodych chłopców oraz
uczyć
systematyczności,
odpowiedzialności oraz podejmowania nowych wyzwań. Ponadto ministrant
zostaje włączony do grupy
rówieśniczej, w której może
wspólnie modlić się, rozwijać oraz bawić.

Nowym
ministrantom
życzymy
wytrwałości
oraz wzorowej
służby przy ołtarzu.

Przysięga ministrancka

Nowi ministranci
w Cmolasie:
Maciej Chmielowiec
Ignacy Janus
Łukasz Lewandowski
Michał Lewandowski
Kacper Magda
Wojciech Mokrzycki
Hubert Urban
Kamil Zaskalski

Nowi ministranci w Cmolasie

Nowi ministranci
w Hadykówce:
Rafał Gradowski
Jakub Guźda
Karol Mokrzycki
Ks. Mateusz Rachwalski

Nowi ministranci w Hadykówce
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PODIUM DLA MINISTRANTÓW
Z CMOLASU

Brązowe medale dla naszych ministrantów – Brawo chłopaki!

Wielkim sukcesem –
miejscem na najniższym
stopniu podium – zakończyły się dla ministrantów
z parafii Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie tegoroczne zmagania Mistrzostw
Polski Liturgicznej Służby
Ołtarza w piłce halowej. Po
wygraniu rozgrywek na
szczeblu dekanatu i diecezji,
w dniach 30.04.-02.05.2015r.
rywalizowali w Elblągu w
rozgrywkach na szczeblu
ogólnopolskim z mistrzami
diecezji z całej Polski (w kategorii ministranci – szkoła
podstawowa).
W pierwszym dniu grali
w grupie eliminacyjnej składającej się z 6 zespołów. Po

bardzo dobrej grze – trzech
zwycięstwach i dwóch remisach – drużyna z Cmolasu z
pierwszego miejsca zakwalifikowała się do fazy pucharowej. Na tym poziomie rozgrywek nadal prezentowała
wysoki poziom, stając się –
ku zaskoczeniu wszystkich –
„czarnym koniem” turnieju.
Po zaciętych meczach w 1/8
finału i w ćwierćfinale wyeliminowała utytułowanych
przeciwników.
Zwycięski marsz po zwycięstwo i tytuł Mistrza Polski
LSO zakończył się dopiero
w półfinale, gdzie mimo
wielu sytuacji bramkowych
i bardzo dobrej gry zespół
z Cmolasu przegrał 0:1. Ta

PARAFIALNY
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
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porażka nie podłamała drużyny, która wszystkie siły
zmobilizowała na mały finał
i mecz o 3 miejsce z drużyną
parafii św. Stefana z Radomia. Mecz odbywał się na
największej hali w Elblągu
w obecności ponad tysiąca kibiców. Stawka meczu
zmobilizowała ministrantów
z Cmolasu i mimo iż zaraz
na początku stracili bramkę,
to jednak później przystąpili
do zdecydowanych ataków
i przed końcem meczu doprowadzili do remisu i decydującej serii rzutów karnych,
którą wygrali 2:0. Bohaterem
zespołu okazał się bramkarz
Jakub Płaza, który w trakcie
całych mistrzostw w dziewięciu meczach tylko 3 razy
wyjmował piłkę z siatki. Jednak słowa uznania należą
się wszystkim zawodnikom,
którzy wykazali się dużymi
umiejętnościami piłkarskimi
i wielkim sercem do walki.
Podróż do Elbląga, poza
rozgrywkami sportowymi,
była też dla ministrantów
okazją do wspólnej modlitwy, poznania kolegów z innych części kraju. Udało się
również zwiedzić Stadion
Narodowy w Warszawie

oraz na kilka godzin pojechać nad polskie morze.
III miejsce w Polsce jest
ogromnym sukcesem ministrantów, co mogą uświadomić liczby. Turniej w Elblągu zgromadził prawie 40
drużyn w każdej kategorii
wiekowej w sumie 1200 ministrantów z całej Polski i był
rozgrywany równocześnie
na 9 halach.
Wyjazd do Elblągu nie
byłby możliwy bez wsparcia finansowego, za co słowa wdzięczności należą się:
parafii Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, Kurii
Diecezjalnej w Rzeszowie,
Urzędowi Gminy Cmolas
oraz Regionalnej Fundacji
Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej. Wielką pomocą i
wsparciem w bezpiecznym
przebiegu całej eskapady służył także Wiesław Kosiorowski z Cmolasu.
Skład drużyny: Mark
Brudz, Jakub Płaza, Hubert
Wilk, Maksymilian Kosiorowski, Bartłomiej Szczepanek, Jakub Czachor,
Adam Wawrzonek.
Tekst i foto:
ks. Mateusz Rachwalski

w Tenisie Stołowym. W
turnieju wzięło udział ponad 30 ministrantów reprezentujących
Cmolas,
Hadykówkę i Mechowiec w
kategoriach „szkoła podstawowa” oraz „gimnazjum”.
Zawodnicy
najpierw
rozgrywali pojedynki w

4-5-osobowych grupach, by
później najlepsi zawodnicy z
poszczególnych grup rywalizowali w fazie pucharowej.
Ostatecznie po zaciętych i
emocjonujących meczach
zwycięzcami oraz zdobywcami medali i upominków
rzeczowych okazali się:

W kategorii „szkoła podstawowa”:
I miejsce – Marek Posłuszny (Hadykówka)
II miejsce – Hubert Wilk (Cmolas)
III miejsce – Kamil Gołębiowski (Mechowiec)
Zwycięzcy turnieju tenisowego

W ostatni dzień lutego na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w

Cmolasie został rozegrany II Parafialny Turniej
Liturgicznej Służby Ołtarza

W kategorii „gimnazjum”:
I miejsce – Kacper Szkodziński (Cmolas)
II miejsce – Kamil Maciąg (Mechowiec)
III miejsce – Krystian Gołębiowski (Mechowiec)
Ks. Mateusz Rachwalski
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PRZY WIELKANOCNYM STOLE

W niedzielne popołudnie, 22 marca 2015 r. w
Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie odbyło
się spotkanie „Przy wielkanocnym stole”. Na kiermasz
zostały zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich z terenu
Gminy Cmolas i okolicznych miejscowości oraz lokalni
artyści. Obecny byli: ks. proboszcz Michał Bator, wójt
gminy Cmolas Eugeniusz Galek i oraz samorządowcy.
Koło Gospodyń Wiejskich z Hadykówki miało
okazję zaprezentować po
raz pierwszy w szerszym
gronie przygotowane na tę
okoliczność wyroby. Panie
przedstawiły własnoręcznie zdobione pisanki, baranki, palmy wielkanocne,
wyroby kulinarne. Nie

zabrakło na naszym stole
słodkości, takich jak: babki,
mazurki oraz inne wiejskie
przysmaki (pasztet pieczony, kiełbasa wiejska, rolada drobiowa podawana z
swojskim chlebem, jajka
faszerowane).
Duża grupa przybyłych
na spotkaniu gości pró-

Wielkanocny stół Koła Gospodyń Wiejskich z Hadykówki

bowała dawnej potrawy,
tj. kapusty ziemniaczanej,
tzw. siekanicy, która była
popularną potrawą w naszym regionie. Wszystkie
wyroby kulinarne bardzo
smakowały odwiedzającym
kiermasz. Można zdecydo-

wanie stwierdzić, że KGW z
Hadykówki swoją pierwszą
prezentację w szerszym gronie może uważać za udaną.
Urszula Rząsa
– przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich
w Hadykówce

PROPOZYCJE PIELGRZYMEK NA WAKACJE 2015

Jak co roku Akcja Katolicka przy parafii Przemienienia Pańskiego w Cmolasie organizuje wspólne pielgrzymowanie i zaprasza na nie wszystkich chętnych. Zachęcamy zarówno starszych, jak i młodych ludzi, którzy chcą ofiarować swój pielgrzymi
trud w określonej intencji lub też chcą podziękować za łaski i opiekę Bożą. Razem będzie nam lepiej i raźniej przejść pielgrzymkowy szlak. Razem osiągniemy więcej!
Tym razem organizowane
będą cztery wyjazdy – na każdą kieszeń i dla każdej osoby;
dużej, czy małej, starszej czy
młodszej, dla tych wszystkich,
którzy chcą razem modlić się i
jednocześnie poznawać świat.
I. 20 czerwca 2015
(sobota) – jednodniowa
pielgrzymka do Częstochowy
– koszt wyjazdu: 40 zł/osoby.
II. 26-28 czerwca 2015
(piątek-niedziela) – trzydniowa pielgrzymka do Lichenia i Kałkowa. Po drodze:
Częstochowa, Gidle, Licheń
(Sanktuarium i Lasek Grąbliński), Głogowiec (miejsce
narodzin św. Siostry Faustyny Kowalskiej i sanktuarium
Miłosierdzia Bożego), Kałków
Godów – sanktuarium Matki
Bożej Królowej Polski i Golgota Wschodu. Koszt wyjazdu (klimatyzowany autokar,
noclegi, wyżywienie, bilety
wstępu, przewodnik) – 240
zł/osoby.
III. 11 lipca 2015
(sobota) – jednodniowa

pielgrzymka do Sandomierza: całodniowe zwiedzanie
Sandomierza z przerwą na
obiad, na zakończenie rejs
statkiem po Wiśle. Koszt wyjazdu (klimatyzowany autokar, wszystkie bilety wstępu,
obiad, przewodnik, przepływ
statkiem ) – 70 zł / osoby.
IV. 29-30 sierpnia 2015
(sobota-niedziela)
–
dwudniowa pielgrzymka do
Ludźmierza i Zakopanego.
W planach Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, spacer
najpiękniejszą Doliną, Sanktuarium na Krzeptówkach,
Gubałówka, Baseny Termalne
w Bukowinie Tatrzańskiej –
gorące źródła (obowiązkowy
strój kąpielowy), wspólne
ognisko góralskie. Zakładamy,
że pogoda będzie słoneczna.
W przypadku zmiany pogody
ulegnie również zmiana programu. Koszt wyjazdu (klimatyzowany autokar, nocleg,
wyżywienie, ognisko, bilety
wstępu na basen i Gubałówkę) – 180 zł/osoby.

Ponadto:
Rok 2016 kwiecień/maj
– planujemy wyjazd
9-dniowy na pielgrzymkę do
Włoch, łącznie z San Giovanni Rotondo do sanktuarium
Ojca Pio.
Wyjazd na wszystkie
krajowe pielgrzymki o godz.
6.00 rano z parkingu obok
kościoła parafialnego w
Cmolasie.
Zapisy wraz z wpłatą min.
50% danej kwoty wyjazdu w
domku KSM (obok kościoła
parafialnego) Zapisy przyjmują członkowie Akcji Katolickiej: Józefa Mokrzycka (tel.
17 28-37 179) oraz Krystyna

Łakomy (tel. 17 28 37 748) w
dniach (środa): 27 maja; 10
czerwca; 1 lipca, 12 sierpnia,
po wieczornej Mszy św.(ok.
godz.19.00).
Szczegółowe informacje
każdego wyjazdu będą wywieszone w domku KSM.
Dodatkowych
informacji
udzielają również organizatorzy pielgrzymek: Ewa Tyczka
i Lidia Pietras.
Niech Pan Bóg błogosławi
na piękny czas wakacji, wypoczynku i pielgrzymowania
oraz zachowania od wszelkich niebezpieczeństw.
Lidia Pietras

Wspólne pielgrzymowanie – czas modlitwy, poznawania
nowych miejsc i spotkania z bliźnimi
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Z DZIAŁAŃ RADY EKONOMICZNEJ PARAFII
Elektrownie wiatrowe w gminie Cmolas
W odpowiedzi na ofertę firmy Podkarpacka Siła Wiatru Sp.
z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze odnośnie lokalizacji elektrowni wiatrowej na gruntach należących do parafii Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie, w ramach planowanego projektu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Cmolas, po konsultacjach
z JE ks. bp. Janem Wątrobą, Radą Ekonomiczną i Radą Parafialną, parafia Przemienienia Pańskiego nie przystąpiła do projektu
elektrowni wiatrowych na terenie gminy Cmolas.
Zgoda na nieodpłatne użyczenie budynku
Terapii Zajęciowej – Cmolas 273
W odpowiedzi na prośbę Caritas Diecezji Rzeszowskiej,
parafia Przemienienia Pańskiego zgodziła się na nieodpłatne
użyczenie na okres 10 lat budynku Terapii Zajęciowej – Cmolas
273 na utworzenie filii kolbuszowskich Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz Centrum Animacji Społecznej. Wszystkie
sprawy związane z funkcjonowaniem obiektu zostały uregulowane stosowną umową, podpisaną dnia 21 kwietnia 2015 r.
Projekt: Konserwacjai digitalizacja zbioru
ksiąg parafialnych”
Parafia złożyła z dniem 30 listopada 2014 r. wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Dziedzictwo Kulturowe” priorytet „Ochrona Zabytków” o dotację w
wysokości 44486,00 zł na realizację projektu: „Konserwacja i digitalizacja zbioru ksiąg parafialnych”. Opracowany wniosek przeszedł pozytywnie trzy etapy oceny i uzyskał wysoką punktację,
jednak nie wystarczyło to na uzyskanie wnioskowanego dofinansowania.
Projekty:
1. Prace remontowo-konserwatorskie posadowienia fundamentowego kruchty oraz odtworzenie zadaszenia z gontów na
reliktach po kościele p.w. św. Stanisława i Wojciecha w Cmolasie
– Etap II ( kontynuacja)
2. Prace porządkowo-pielęgnacyjne drzewostanu przy zabytkowym kościele pw. „Przemienienia Pańskiego” w Cmolasie.
Zakres prac obejmuje: pielęgnację istniejącego drzewostanu
z uwzględnieniem wykonania wiązań elastycznych i statycznych
koron drzew, w celu zabezpieczenia ich przed rozłamywaniem,
cięcia sanitarne, pielęgnacyjne, cięcia korygujące.
Całkowity koszt realizacji projektu nr 1: 8437,33 zł
Całkowity koszt realizacji projektu nr 2:10051,26 zł
Środki pozyskane z dniem 23 kwietnia 2015 r. z Urzędu
Gminy w Cmolasie: 10000,00 zł
Natomiast wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu
Kolbuszowskiego w wysokości 6000,00 zł na projekt nr 1 został
odrzucony ze względu na nieuwzględnienie w Uchwale Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2015 środków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Projekt:
Nagłośnienia kościoła Przemienienia Pańskiego w Cmolasie.
Całkowity koszt realizacji:
Nagłośnienie kościoła
22000,00 zł
Nagłośnienie zewnętrzne 5000,00 zł
Środki pozyskane z dniem 30 kwietnia 2015 r.
Składka inwestycyjna
12945,00 zł
Dary:
7527,09 zł
Razem
20472,09 zł
Zobowiązanie finansowe na dzień 30 kwietnia 2015 r. wynosi:
6527,91 zł
Pozostałe:
1. Zakup automatu myjącego ET 4045
– koszt zakupu
9000,00 zł
Środki pozyskane z dniem 30 kwietnia 2015 r.
Składka inwestycyjna
7000,00 zł
Dary
2000,00 zł
Razem
9000,00 zł
2. Ogrzewanie kościoła w Cmolasie w sezonie grzewczym 2014/15
Pozyskane środki:
Ofiara wiernych
11396,00 zł
Wydano
9468,91 zł
Bilans
1927,09 zł
Nadwyżka finansowa w kwocie 1927,09 zł została wykorzystana
na spłatę nagłośnienia kościoła w Cmolasie.

luty - kwiecień 2015
Do wspólnoty Kościoła przez
Chrzest Święty zostali włączeni:

6.04.2015 Barbara Zagroba
Emilia Serafin
Amelia Mokrzycka
Magdalena Kodyra
26.04.2015 Błażej Rząsa

Sakrament małżeństwa zawarli:
25.04.2015 Szymon Stefan Świątek
i Katarzyna Kubiś

Odeszli do wieczności:
2.02.2015
17.02.2015 Zuzanna Starzec
21.02.2015 Helena Mazur
5.03.2015 Józefa Czerw
14.03.2015 Piotr Starzec
17.04.2015 Józef Augustyn
25.04.2015 Krzysztof Michałek
Maria Pyryt

Redaguje zespół: Asystent kościelny - ks. Michał Bator Adres redakcji: Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, 36-105 Cmolas 252a
tel. +48 17 2837704; tel./fax +48 17 2837645; kom. 791891500 , e-mail: kancelaria@parafiacmolas.pl oraz redakcja@parafiacmolas.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów, zmiany tytułów oraz poprawek stylistycznych. Redaktor prowadzący: Marian Salwik Skład: Barbara Pulak Druk: ZP Gajek Mielec, tel. 17 5810311
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