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Miłosierdzie ukryte
w Bożym Ciele
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PRZECZYTAJ I POMYŚL

tekst: Ks. dr Paweł Romanowski

Ewangelia
wg św. Łukasza 7, 36-50
Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek.
Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za
stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście
życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem
w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy
olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła
łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je
Peter Paul Rubens, Grzesznica w domu faryzeusza Szymona. Ermitaż
wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała
je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, wiedziałby,
co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą».
Na to Jezus rzekł do niego: «Szymonie, mam ci coś powiedzieć». On rzekł: «Powiedz, Nauczycielu». «Pewien
wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli
z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?» Szymon odpowiedział: «Sądzę,
że ten, któremu więcej darował». On mu rzekł: «Słusznie osądziłeś».
Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: «Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś
Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona,
odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła
moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu
mało się odpuszcza, mało miłuje».
Do niej zaś rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone». Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: «Któż
On jest, że nawet grzechy odpuszcza?». On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju».

ODPUSZCZENIE GRZECHÓW
ZE WZGLĘDU NA UFNOŚĆ

W MIŁOSIERDZIE BOŻE
Przebaczenie, miłosierdzie, nadzieja, wiara – to słowa, które w Piśmie Świętym
pojawiają się co chwila. W
dzisiejszych czytaniach znowu nabierają konkretnych
wymiarów i dotykają bardzo konkretnych, poranionych grzechem ludzi.
Najpierw król Dawid,
który poprzez trwanie w
lenistwie, został zaślepiony
namiętnością i przyprawił o śmierć swego dzielnego wojownika Uriasza,
aby zawładnąć jego żoną.
Każdy z nas jednoznacznie
stwierdzi, że wina jego była
ciężka, gdyż Bóg obdarzył
go bardzo obficie swymi

darami i łaskami. Był namaszczony na króla Izraela,
aby strzec Bożego prawa, a
stał się mordercą. A jednak
Bóg mu przebaczył, ponieważ Dawid uznał swoją
winę i pokornie wyznał:
„Zgrzeszyłem wobec Pana”.
W Ewangelii problem
przebaczenia i miłosierdzia
Bożego jest ukazany w nowym świetle. Bóg posyła już
nie proroka, jak do Dawida,
ale swojego Syna, aby zbawił wszystkich grzeszników. Chrystus szuka więc
ich wszędzie, w domach i
na drogach. Czytany dzisiaj fragment ukazuje dwie
postawy ludzkie wobec

grzechu. Faryzeusz jest
przykładem osoby o sercu
zamkniętym dla miłości,
osoby skłonnej do krytyki,
do gorszenia się postępowaniem drugich, ale nie
troszczącej się o własne postępowanie i nie uznającej
własnej winy. Szymon to
jeszcze jedna wersja Adama.
Adam po grzechu też zrzucał winę na Ewę, nie chcąc
jej w sobie uznać. Podobnie
Szymon widział grzeszną
istotę jedynie w jawnogrzesznicy. Człowiek opętany pokusą wszechmocy
uznaje się za pozbawionego
wad i oczywiście grzechu,
wszystko to dostrzega wy-

łącznie w innych. Szymon
posądza Jezusa o to, że
nie jest prorokiem, a o cudzołożnej kobiecie myśli z
największą pogardą. Ta doskonałość etyczna niestety
częściej bywa pułapką niż
uwolnieniem. Ambicja bycia lepszym niż każdy zwykły człowiek jest najczęściej
dowodem istnienia w naszym sercu tej samej pokusy
bycia wszechmocnym jak
sam Bóg.
Druga postać to nawrócona grzesznica. Uderzające
jest to, że w porównaniu
z Szymonem skruszona
kobieta jest wyjątkowo
przejrzysta. Nie tłumi łez,
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
wszystkie jej emocje się
uzewnętrzniają. Jest czuła,
żałuje, ma pragnienie wynagrodzenia, wstydzi się, ale
jest odważna w uzewnętrznianiu skruchy. Niewiasta
popełniła wiele grzechów,
ale zostały jej odpuszczone
ze względu na jej wielką ufność w Miłosierdzie Boże
oraz ze względu na wielką
miłość, jaką okazała w geście obmywania stóp Pana
Jezusa.
Dziwić może fakt, że
Pan Jezus nie nałożył pokuty grzesznej niewieście.
Uczynił tak nie tylko ze
względu na jej wielką mi-

łość, lecz głównie dlatego,
że wziął pokutę na siebie,
ofiarowując życie swoje za
grzechy ludzi. Czy my, w
naszej codzienności, pamiętamy o tym? Czy pamiętamy, że dostępujemy
przebaczenia
grzechów
dzięki Bożej Miłości, dzięki
Ofierze, jaką za nas złożył
Jezus Chrystus? Czy przyjmujemy godną naśladowania postawę Dawida? Im
bardziej człowiek żałuje za
grzechy z pobudki miłości,
tym obfitsze jest przebaczenie Boga, który może odpuścić nie tylko winę, lecz
także karę. Postawa ewan-

tekst: Ks. dr Paweł Romanowski
gelicznej kobiety niech uczy
nas, iż nawet w sytuacji zagubienia i grzechu pokora i
skruszona miłość pozwala
nam na rozpoznanie przebaczającego Boga.
Tak bowiem można odczytać nauczania św. Pawła
z drugiego czytania, które
jest swoistym wyjaśnieniem
do dzisiejszej Ewangelii.
On sam jest faryzeuszem i
grzesznikiem, któremu Bóg
odpuścił wiele win, a nawet
zbrodni na chrześcijanach.
Udowodnił mu winę pod
Damaszkiem i zamienił
jego fałszywy zapał dla
Prawa w prawidłowy zapał

BOŻE CIAŁO

dla słusznej sprawy ewangelizacji narodów.
Pod jednym względem
ta jawnogrzesznica – jeszcze
przed uzyskaniem przebaczenia – była w lepszej sytuacji od niejednego z nas.
Dobrze wiedziała, że jest
grzesznicą i że własnymi
siłami nie odzyska swojej
ludzkiej godności. My podobni jesteśmy niekiedy raczej do faryzeusza Szymona,
który zaprosił Pana Jezusa
– uważamy się za sprawiedliwych i myślimy sobie
może nieraz, że gdyby inni
byli tacy jak ja, to świat byłby
prawie idealny.

oprac: Marian Salwik

BOŻE CIAŁO
OBRZĘDOWOŚĆ CZY ŚWIADECTWO WIARY?

Uroczystość Bożego Ciała, choć wywodzi się
z zachodu Europy, tam już dawno straciła swoje
znaczenie. W świecie, w którym większość żyje, jakby
Boga nie było, mało kto odczuwa potrzebę zaproszenia
ukrytego w Eucharystii Jezusa na ulice i w zagrody
tamtejszych miast, miasteczek i wsi, by zechciał
zobaczyć „jak się dzieciom Jego powodzi”. Tymczasem
w Polsce procesje Bożego Ciała są nadal liczne i
barwne. Czy to tylko dość powierzchowna obrzędowość,
jakby chcieli niektórzy? Czy raczej świadectwo wiary i,
coraz częściej, odwagi jej publicznego wyznawania,
jak chcą inni?
Historia święta
Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana Bożym Ciałem,
jest jednym z głównych świąt
obchodzonych w Kościele
katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu
przemiany konsekrowanego
chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa
towarzyszyła wiernym od
początku chrześcijaństwa,
trzeba było czekać aż dziesięć
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stuleci, zanim zewnętrzne
przejawy tego kultu powstały
i zadomowiły się w Kościele
katolickim.
Uroczystość rozwijała się
na Zachodzie od przełomu
XI i XII w. Obecnie przeżywana jest w czwartek po
uroczystości Trójcy Świętej.
Bezpośrednią
przyczyną
ustanowienia uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa były objawienia
bł. Julianny z Cornillon. Pod
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Ołtarz przy domu Państwa Duraczów

ich wpływem bp Robert
ustanowił w 1246 r. święto
Bożego Ciała, początkowo
jedynie dla diecezji Liege
(obecnie tak mocno zlaicyzowana Belgia).
W 1252 r. legat papieski rozszerzył obchodzenie
tego święta na Germanię, a
następnie papież Urban IV
bullą „Transiturus” z 1264 r.

ustanowił Boże Ciało świętem obowiązującym w całym Kościele, jako „zadośćuczynienie za znieważanie
Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki
ustanowienia Najświętszego
Sakramentu”. Śmierć Urbana
IV przeszkodziła ogłoszeniu
bulli. Dokonał tego papież

BOŻE CIAŁO

oprac: Marian Salwik

Jan XXII (w 1334 r.), natomiast papież Bonifacy IX
polecił w 1391 r. wprowadzić
święto Bożego Ciała wszędzie
tam, gdzie jeszcze nie było
ono obchodzone.

czątku jej wprowadzenia. Od
czasu zakwestionowania tych
praktyk przez reformację,
udział w procesji traktowano jako publiczne wyznanie
wiary.

Procesje
Procesje eucharystyczne
w dniu Bożego Ciała wprowadzono nieco później niż
samo święto. Pierwszym
śladem ich istnienia jest
wzmianka o uroczystej procesji przed sumą w Kolonii
w latach 1265-75. Podczas
procesji niesiono krzyż z
Najświętszym Sakramentem.
W ten sposób nawiązywano
do dawnego zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii
dla ochrony przed niebezpieczeństwami.
W XV w. procesje eucharystyczne odprawiano w
całych Niemczech, Anglii,
Francji, północnych Włoszech
i Polsce. W Niemczech procesję w Boże Ciało łączono z
procesją błagalną o odwrócenie nieszczęść i dobrą pogodę,
dlatego przy czterech ołtarzach śpiewano początkowe
teksty Ewangelii i udzielano
uroczystego błogosławieństwa. W Polsce zwyczaj ten
wszedł do „Rytuału piotrkowskiego” z 1631 r. Rzymskie
przepisy procesji zawarte w
„Caeremoniale episcoporum”
(1600 r.) i „Rituale romanum”
(1614 r.) przewidywały jedynie przejście z Najświętszym
Sakramentem bez zatrzymywania się i błogosławieństwo
eucharystyczne na zakończenie. Procesję odprawiano z
wielkim przepychem od po-

Boże Ciało w Polsce
W Polsce jako pierwszy
święto Bożego Ciała wprowadził bp Nankier w 1320 r.
w diecezji krakowskiej, natomiast w Kościele unickim –
synod zamojski w 1720 r. Pod
koniec XIV w. święto Bożego
Ciała było obchodzone już
we wszystkich diecezjach.
Było ono zawsze zaliczane
do świąt głównych. Od końca
XV w. przy okazji tego święta
udzielano błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem.
Od czasów rozbiorów z
udziałem w procesji łączyła
się w świadomości wiernych
manifestacja przynależności narodowej. Po II wojnie
światowej procesje Bożego
Ciała były znakiem jedności
narodu i wiary. Z tej racji ateistyczne władze państwowe
niejednokrotnie zakazywały
procesji ulicami miast.
Konferencja Episkopatu
Polski zmodyfikowała 17 lutego 1967 r. obrzędy procesji
Bożego Ciała, wprowadzając
w całej Polsce nowe modlitwy przy każdym ołtarzu oraz
czytania Ewangelii tematycznie związane z Eucharystią.
Po 1989 r. w centralnej procesji Bożego Ciała w Warszawie
prowadzonej przez prymasa
Polski kard. Józefa Glempa
brali udział przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych.

Dziewczęta w służbie Maryi

Wierna asysta strażaków OSP

Boże Ciało A.D. 2016
w Cmolasie
W Cmolasie uroczystość Bożego Ciała zaczynała się, jak co roku, Mszą św.
koncelebrowaną na ołtarzu
polowym. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks.
Michał Bator – proboszcz
parafii i kustosz sanktuarium
Przemienienia
Pańskiego.
W przebiegu procesji co naj-

mniej dwa elementy były
nowe. Po pierwsze – chodnik przed ołtarzem polowym
przyozdobiony był kobiercem misternie ułożonych
kwiatów, które utworzyły
m.in. kielich z Hostią, księgi Pisma św. z zaznaczonymi greckimi literami Alfa i
Omega, grono winorośli. Za
to kwietne dzieło należy się
uznanie i wdzięczność.

Widok procesji budował serca
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5

BOŻE CIAŁO
Po drugie – procesja
przeszła nieco inną, dłuższą trasą, niż bywało to we
wcześniejszych latach. Rok
wcześniej procesja przecinała
krajową „9”, dalej w kierunku torów (z ołtarzem przy
Samorządowym Ośrodku
Kultury), następnie w prawo przez działki za Bankiem
Spółdzielczym (z ołtarzem
przy tym banku), dalej ponownie krajową „9” (z ołtarzem nieco z boku, przed
budynkiem Urzędu Gminy)
i wreszcie drogą do kościoła
i na ołtarz polowy, gdzie był
czwarty ołtarz i gdzie procesja, po błogosławieństwie
Najświętszym Sakramentem,
zawsze się kończyła.
Alternatywna trasa procesji wiodła najpierw drogą w
kierunku starego kościółka, a
następnie szkoły (z ołtarzem
przy przedszkolu), dalej na
działki na Zakościelu (z ołtarzem przed posesją Państwa
Kaszów), następnie ponownie w kierunku kościółka (z
ołtarzem przy nim) i wreszcie
drogą do świątyni parafialnej

oprac: Marian Salwik
i na ołtarz polowy. Pamiętam
jeszcze wariant trasy nieco
dłuższej – przez teren wokół
Domu Pomocy Społecznej (z
ołtarzem na balkonie czy też
tarasie tej placówki).
W tym roku pierwszy ołtarz był ustawiony na
schodach dawnego wzgórza świątynnego (od strony
wschodniej), dalej procesja
udała się drogą w kierunku
na Jagodnik, przechodząc
nieopodal cmentarza parafialnego.
To było bardzo wymowne: Boże Miłosierdzie
ukryte w Najświętszym
Sakramencie przyszło, a właściwie zostało przyniesione
przez kapłana do tych, którzy przeszli na drugą stronę
życia. Sami, jeśli nie osiągnęli
jeszcze szczęścia wiecznego,
już sobie pomóc nie mogą,
ale powinni i mogą liczyć na
pomoc duchową nas, żywych
– na modlitwy, Msze św. i
komunie w ich intencji. Za
cmentarzem procesja skręciła
w lewo, w przecznicą łączącą
drogę na Jagodnik z drogą na

Trzęsówkę (z ołtarzem przy
posesji Państwa Duraczów),
dalej drogą powrotną w kierunku kościoła (z ołtarzem
przy budynku biblioteki),
ponownie obok starego kościółka, wreszcie przez plac
sanktuaryjny do ołtarza polowego jako czwartego ołtarza
w procesji.
Ludowa obrzędowość
czy żywa wiara
Czym zatem dla nas jest
uroczystość i procesja Bożego
Ciała? Przejawem ludowej
obrzędowości czy świadectwem żywej wiary? Byłem
pod wrażeniem, gdy ze schodów dawnego wzgórza świątynnego (przy pierwszym ołtarzu) patrzyłem na ogromną
rzeszę wiernych: krzyż, długie rzędy ministrantów, lektorów, strażaków w galowych
mundurach i ze sztandarami,
dziewcząt z DSM, delegacji
kobiet i mężczyzn z feretronami, sztandarami i proporcami, dzieci I-komunijnych,
najmłodszych z rodzicami
(dziewczynek
sypiących

kwiaty i chłopców dzwoniących dzwoneczkami), a oni
jedynie poprzedzali kapłanów i głównego celebransa
niosącego pod baldachimem
monstrancję z Najświętszym
Sakramentem, a potem dalsze rzesze wiernych.
Tak było w Cmolasie,
parafii przecież nie najliczniejszej, tak było z pewnością
w zdecydowanej większości
parafii w Polsce. I nawet jeżeli w trakcie procesji myślami
bądź poprzez niepotrzebne
gadulstwo gdzieś umykaliśmy, zamiast skupić się na
modlitwie i pieśniach, słowem na pobożnej adoracji
Najświętszego Sakramentu,
nawet jeżeli w trakcie lub po
procesji odczuwaliśmy zmęczenie, to jako wspólnota
wiernych daliśmy świadectwo wiary. Parafrazując św.
Pawła z Listu do Rzymian:
„Jeżeli Chrystus z nami – w
świątyniach, na ulicach, w
zagrodach i w codziennym
życiu, któż przeciwko nam?”
(patrz: Rz 8, 31b).
Na podst. e-kai

KU ZIEMI OBIECANEJ
„Ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan...” – to słowa piosenki,
przy których grupa pątników wyruszyła na szlak pielgrzymi, aby oddać pokłon
Matce Bożej Leżajskiej.
Pielgrzymka odbyła się
w dniach 13-14 maja br. Po
Eucharystii na szlak wyruszyło 60 pątników, którzy w
tych dniach pokonali trasę
liczącą około 50 km. Podczas pierwszego dnia pątnicy pokonali 30 km, przechodząc m.in. przez Dzikowiec
i Mechowiec oraz Raniżów,
w którym wszyscy otrzymali obiad przygotowany przez
tamtejszych parafian. Tuż
po godz. 16. pielgrzymka
dotarła do Sokołowa Młp.,
gdzie uczestnicy przeszli

6

przez bramę miłosierdzia, a
następnie udali się na nocleg.
W sobotę skoro świt pątnicy wyruszyli na szlak. Ze
śpiewem na ustach, radością
w sercu, lekko zmęczeni, ale
szczęśliwi pielgrzymi dotarli
na ostatni przystanek. Stąd
wspólnie z ks. proboszczem
Michałem Batorem, rodzinami i znajomymi wszyscy
udali się w kierunku leżajskiego sanktuarium. Zwieńczeniem całej pielgrzymi
była Msza św. u stóp Naj-
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świętszej Maryi Panny.
Serdecznie dziękujemy
ks. Markowi i ks. Przemysławowi za duszpasterską
obecność i organizację tego
wydarzenia, grupie muzycznej, która uprzyjemniała wędrówkę grą i śpiewem,
sekcji porządkowej za bezpieczne doprowadzenie nas
do celu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego dzieła. Bóg
zapłać!
Uczestnicy pielgrzymki

Pielgrzymi z Cmolasu
przed leżajską bazyliką

WSPOMNIENIE

tekst: Genowefa Myszka /z d. Kuzara/

„Żyłeś wśród nas i co to dobroć znałeś..
pozostawiłeś „pomniki” - pozostanie też pamięć”.

PAMIĘCI KSIĘDZA PRAŁATA

STANISŁAWA JAGŁY
O ks. prał. Stanisławie
Jagle dowiedziałam się jeszcze w dzieciństwie, kiedy
to Jego parafianie odbywali
piesze pielgrzymki do Matki
Bożej Pocieszenia w Leżajsku
i w mojej podleżajskiej wsi,
a nawet w moim domu byli
przyjmowani na nocleg.
Inicjatorem i organizatorem tych spotkań z Matką
Pocieszenia był oczywiście
ks. prał. Jagła. Trzeba było
być niezwykle odważnym,
by brać na siebie taką odpowiedzialność w tych czasach
prześladowania
Kościoła.
Organizowanie zgromadzeń
również było zabronione.
Ks. Prałat był pracowity,
stanowczy i pełen poświęcenia, o czym dowiedziałam
się później, kiedy to odwiedzałam moją siostrę Helenę
z rodziną, która pracowała
w szkole w Cmolasie. Wtedy
osobiście poznałam ks. Jagłę,
spotykając Go w drewnia-

nym kościele parafialnym
„na wzgórku”.
Wśród
mieszkańców
mówiło się pochlebnie o
Kapłanie, który na „Pańskich
polach” założył cegielnię,
gdzie wspólnie z parafianami
produkował cegłę na budowę
nowego, murowanego kościoła. On pracował wspólnie
z ludźmi, nie szczędząc swoich sił i wytrwale prowadził
do powstania okazałej świątyni. Ile i jakie trudności musiał pokonać w tych trudnych
czasach, wie sam Bóg, ale był
takim człowiekiem, że potrafił porwać ludzi do wspólnego działania – miejscowych
murarzy, tynkarzy, stolarzy,
cieśli, prostych robotników.
Sam był wtedy w każdym
miejscu i o każdej porze, zawsze aktywny.
Na przełomie lat 50. i 60.
XX wieku często bywałam w
Cmolasie u siostry, dlatego
dobrze pamiętam nowo wy-

budowaną świątynię w stanie
surowym. Dostrzegałam zabiegi ks. prał. Jagły związane
z jej wykończeniem, później
malowaniem itp. Od 1966 r.
stałam się parafianką tutejszej
parafii, ponieważ zostałam
zatrudniona w cmolaskiej
szkole jako nauczycielka. Tak
się złożyło, że zamieszkałam
w domu państwa Rząsów, w
sąsiedztwie kościoła. Od tej
pory widywałam osobę ks.
Prałata codziennie – to po
Mszy św., to w ciągu dnia,
doglądającego różnych prac
wykończeniowych, tynków
zewnętrznych itp. Ciągle
był zabiegany, zatroskany o
wszystko i wszystkich. Gdy
to piszę, wydaje mi się, że
widzę Go dzisiaj z okna lub
podwórka, w kapeluszu lub
jasnej czapce, chroniących
od słońca, a gdy było chłodniej w jasnym prochowcu,
idącego pieszo lub jadącego
motorkiem. Ja, zapewne jak

Ks. prał. Stanisław Jagła z dziećmi I-komunijnymi

wielu parafian, pamiętam Go
również jeżdżącego „syrenką”.
W swoim zabieganiu
zawsze znajdował czas na
rozmowę ze spotkanymi
ludźmi, zawsze przystanął,
zamienił parę zdań. Pewnego
razu spotkał mnie, spiesząc w
stronę krzyżówki. Jak zawsze
przystanął i podzielił się ze
mną wielką radością: jak powiedział, nawrócił się jeden z
parafian i zaczął chodzić do
kościoła. Te słowa i ogromną
kapłańską radość ks. Prałata
doskonale pamiętam do dziś.
Oprócz wielkiej pobożności, pracowitości, stanowczości i dobroci ks. prał. S.
Jagłę cechowała niezwykła
gospodarność.
Prowadził
sad, w którym bardzo często można Go było spotkać.
Dbał o rośliny, nie pozwolił,
aby owoce zmarnowały się,
dzielił się nimi z parafianami.
Uprawiał też grunty orne z
pomocą wynajętego gospodarza. Zebrane płody rolne
służyły jako środki utrzymania plebani.
Ks. Jagła bardzo dbał
nie tylko o religijne wychowanie dzieci i młodzieży,
ale również o religijność
wszystkich parafian. W tych
czasach lekcje religii odbywały się w dwóch salkach
budynku dawnej wikarówki.
Katechizował bardzo liczne grupy, przygotowywał
wiernych do przyjęcia sakramentów, m. in. sakramentu I
Komunii św.
Osoba ks. prał. Stanisława
Jagły – cmolaskiego probosz-
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WSPOMNIENIE
cza była znana w całej okolicy.
Gdy przebywałam w szpitalu,
usłyszałam bardzo pochlebne słowa o Nim od jednej z
pracownic, która rokrocznie
uczestniczyła w cmolaskich
odpustach. To On wprowadził, zapewne za zgodą
Biskupa Tarnowskiego, bo
Cmolas należał wówczas do
diecezji tarnowskiej, trzydniowe uroczystości odpusty, które gromadziły wielu
wiernych z różnych okolic.
Niejednokrotnie świątynia
nie mogła pomieścić wszystkich wiernych, dlatego Ks.
Proboszcz szukał rozwiązania i je znalazł. Postanowił
wybudować ołtarz polowy, na
placu po prawej stronie murowanego kościoła. Ołtarz,
który był miejscem wielu
uroczystości
kościelnych,
został rozebrany z chwilą budowy nowego, większego ołtarza polowego za czasów ks.
prob. Kazimierza Szkaradka.
Ks. Prałat znał dobrze
swoich parafian, troszczył

tekst: Genowefa Myszka /z d. Kuzara/
się o wszystkich, pomagał
potrzebującym, wielu służył
radą. Kiedy dowiedział się
o mojej trudnej sytuacji, że
czeka mnie trzecia „cesarka” i jest zagrożenie życia,
zaproponował mi pomoc.
Powiedział mi, że ma rodzinę
w Krakowie, która zaopiekuje
się mną, żeby rozważyć propozycję skorzystania z opieki medycznej właśnie tam,
bo w przypadku ratowania
życia tam będzie pewniej.
Wiedziałam, że wspiera mnie
nie tylko słowem, ale również
modlitwą. Nigdy nie zapomniałam i nie zapomnę Jego
„ojcowskiej” troski i bezinteresownej dobroci serca.
Pamiętam również, jak
ks. prał. S. Jagła postanowił
wymienić dzwon na większy, który byłby słyszalny w
najdalszym zakątku parafii, a nawet dalej. Zamówił
duży dzwon u ludwisarzy w
Przemyślu. Kilkakrotnie polecał mojemu mężowi, który
jako zawodowy kierowca jeź-

dził m.in. do Przemyśla, załatwienie różnych spraw z tym
związanych. Zmiana dzwonu
pociągnęła za sobą zmianę
dzwonnicy. To wszystko wymagało nakładów, funduszy,
które ks. Prałat umiał gromadzić i nimi zarządzać. Jego
przedsiębiorczość, pracowitość i myślenie przyszłościowe bardzo się przydało, bo
dawna drewniana świątynia
parafialna „na wzgórzu”, staraniem ks. prał K. Szkaradka,
czyli następcy ks. prał. Jagły,
została przeniesiona do
Porąb Dymarskich. To przyniosło wielką radość i ulgę
tamtejszym mieszkańcom,
szczególnie starszym, którzy
do cmolaskiej świątyni bardzo często drogę pokonywali
pieszo.
Mimo upływu lat ks. prał.
Jagła mocno angażował się
w życie parafii, choć w 1984
r. decyzją ks. Biskupa jego
proboszczowskie obowiązki
przejął ks. prał. Kazimierz
Szkaradek. Pomagał jak

Z ŻYCIA PARAFII
W niedzielę, 15 maja
w naszej parafii odbyła
się uroczystość przyjęcia I
Komunii Świętej, do której przystąpiło 33 dzieci z
klasy III. Przez kilka miesięcy dzieci – pod czujnym
okiem Księdza Proboszcza
– z wielkim zaangażowaniem przygotowywały się
do tego wspaniałego wydarzenia.
W końcu nadszedł
długo wyczekiwany dzień
– DZIEŃ PIERWSZEJ
KOMUNII
ŚWIĘTEJ.
Dzieci w strojach liturgicznych zgromadziły się
w kościele wraz ze swoimi najbliższymi, którzy
z przejęciem towarzyszyli
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mógł, a trzeba dodać, że w
tym czasie dokonywała się
rozbudowa
sanktuarium,
powstawał wspaniały ołtarz
polowy, kończyła się budowa
świątyni w Mechowcu. W
planach była budowa kaplicy
w Hadykówce.
Nieutrudzony, czekał w
konfesjonale na „zagubione
owieczki” i ten obraz zapewne wielu także ma dziś przed
oczami. Ks. prał. Stanisław
Jagła dożył w Cmolasie „złotego jubileuszu” kapłaństwa.
Był pokornym, cierpliwym,
wytrwałym, przykładnym,
troskliwym, gospodarnym
człowiekiem, pracowitym
budowniczym kościołów w
Cmolasie i Mechowcu. To
zasłużony Kapłan, którego
znałam i ceniłam.
Niech to moje wspomnienie będzie spłaceniem
długu wdzięczności, świadectwem dla potomnych o
wielkości i wartości Księdza
Jagły. Prośbą o wieczną chwałę w niebie.

tekst i foto: Rodzice dzieci I-komunijnych

POCZĄTEK PRZJAŹNI

Z JEZUSEM

EUCHARYSTYCZNYM

Dzieci I-komunijne – pełne uczestnictwo
w nabożeństwach
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im w tak ważnej dla nich
chwili.
Niewątpliwie najważniejszy był wymiar religijny – przyjęcie Ciała Chrystusa, najistotniejszy moment tego wyjątkowego
dnia. Jednak cały ten czas
był podniosły i niesamowity. Spotkanie z bliskimi,
życzenia, serdeczność, to
wszystko sprawiło, że ten
dzień na zawsze pozostanie w pamięci, przede
wszystkim dzieci pierwszokomunijnych,
jako
przeżycie wyjątkowe, ponieważ w tym dniu rozpoczęła się ich przyjaźń z Jezusem Eucharystycznym.

Z ŻYCIA PARAFII

tekst i foto: Bogusława Maciąg

ŁĄCZY NAS

PATRIOTYZM
I WSPÓLNA INICJATYWA
We wtorek, 3 maja br. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mechowcu miało miejsce
wyjątkowe wydarzenie. Lokalna społeczność, oprócz
celebrowania patriotycznych obchodów święta
Konstytucji 3 Maja wzięła również udział
w zorganizowanym przez placówkę
Dniu Otwartym Szkoły.
Dzięki zaangażowaniu
rodziców i lokalnych przedsiębiorców, po części oficjalnej rozpoczęły się na placu
szkolnym gry i zabawy. Całe
rodziny mogły wziąć udział
w loterii fantowej, zapoznać
się z tajnikami sztuki rzeźbienia w warzywach, nauczyć się podstaw pierwszej
pomocy przedmedycznej,
a także skosztować lokalnych przysmaków. To tylko
nieliczne atrakcje, które czekały na dzieci i ich rodziny.
Wszyscy bawili się doskonale, o czym mogły świadczyć uśmiechnięte buzie najmłodszych.
Uroczystość rozpoczęto
akademią, podczas której zebranych na sali gimnastycznej gości przeniesiono 225 lat
w przeszłość i pokazano, jak
została uchwalona konstytucja. Przedszkolaki zatańczyły
tradycyjnego krakowiaka,
a dzieci ze szkoły, zaprezentowały układy taneczne do
muzyki współczesnej.
Tegoroczne
obchody
święta Konstytucji 3 Maja
w Mechowcu były dla nas
szczególne. Bowiem 65 lat
temu zostały wzniesione
mury Szkoły Podstawowej w
Mechowcu, budynku, który
niewiele odbiegał kształtem
od obecnego i który powstał z woli mieszkańców;
30 lat temu, w 1986 r. dyrektorem tej szkoły został

śp. mgr inż. Jan Bolesław
Kosiorowski, który zarządzał nią 18 lat. Także 30 lat
temu w Mechowcu została
odprawiona pierwsza Msza
św. w naszym kościele pw.
Trójcy Świętej, 27 lat temu,
w czerwcu 1989 r. odbyły się
w Polsce pierwsze po kilkudziesięcioletniej przerwie,
częściowo wolne wybory. 16
lat temu, w 2000 r., powstało
Przedszkole Samorządowe
w Mechowcu, 12 lat temu,
w maju 2004 r., Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.
2 lata temu nasz Wielki
Rodak, Papież Jan Paweł II
został ogłoszony świętym.
Również 2 lata temu została
odnowiona kapliczka w naszej miejscowości.
20 lat temu, 1 września 1996 r. podjęłam pracę
w Szkole Podstawowej w
Mechowcu. Pamiętam, że
rok szkolny rozpoczynało
wówczas 113 uczniów i 12
nauczycieli. Liczba dzieci
spadała z roku na rok i w
chwili obecnej jest ich czterokrotnie mniej niż dwie
dekady wcześniej. Wielki niż
demograficzny zawitał do
naszej miejscowości. Z tego
powodu SP boryka się z kryzysem. Nie trzeba być wielkim odkrywcą, aby stwierdzić, że szkoła to dzieci.
Należy zrobić wszystko aby
nie dopuścic do dalszego pogarszania się tego problemu.

Dzień Otwarty – dla wszystkich
W BLASKU PRZEMIENIENIA 2 (852) 12 czerwca 2016 r.
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Z ŻYCIA PARAFII
Wiosna to najpiękniejsza
pora roku, budząca świat
do życia po zimowym
śnie. Przyroda, w której
ujawnia się moc życia,
chce na nowo przypomnieć człowiekowi – niejako „wykrzyczeć” potęgę
Boga i Jego działanie.
Wiosna to czas porządków, siewu i innych prac
polowych. W przedszkolu
to czas zdobywania nowych doświadczeń, wiedzy, eksperymentowania
na łonie natury.

DZIECIĘCE

Podglądanie świata jest pasjonujące

POZNAWANIE I EKSPERYMENTOWANIE
W naszym przedszkolu
był realizowany ogólnopolski program „Czyste powietrze wokół nas”. Dzieci
poznawały różne czynniki
zanieczyszczające środowisko, dowiedziały się o
skutkach palenia papierosów, picia alkoholu i szkodliwości tych używek dla
zdrowia człowieka. Poznały
także sposoby ochrony
środowiska. Wzięły udział
w konkursach dotyczących ochrony zdrowia i
środowiska. W gminnym
konkursie plastycznym pt.
„Karuzela zdrowego żywienia” Julia Pięta zajęła II
miejsce, Aleksandra Jadach
III miejsce. W powiatowym
konkursie
plastycznym
pt. „Przyjaciele środowiska” wyróżnienia otrzymały prace: Kingi Jachyry,
Oliwii Czachor i Konrada
Posłusznego.
W przedszkolu został
zorganizowany rodzinny
konkurs na „Najpiękniejszy
stroik wielkanocny” – pomysły i prace były fantastyczne. Mogłyśmy podziwiać bogactwo talentów
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(najczęściej do tej pory
ukrytych) tkwiące w ludziach. Dzieci wzięły udział
w parafialnym konkursie na
„Najpiękniejszą palmę wielkanocną”.
W ramach wychowania dziecka do wrażliwości
i otwartości na potrzeby
drugiego człowieka, przedszkole włączyło się w akcję
„Wielkopostna skarbonka”.
Dzieci poznawały też
pracę innych, z której owoców codziennie korzystamy. W urzędzie Gminy
spotkały
się z Panem
Wójtem
Eugeniuszem
Galkiem. Odwiedziły gospodarstwo Pana Sołtysa
Krzysztofa
Sochackiego.
Zwiedziły pasiekę Państwa
Zagrobów. Poznały pracę
ekspedientki, udając się na
zakupy do sklepu Państwa
Drapałów, oraz pracę kwiaciarki w sklepie Państwa
Kosiorowskich. Zapoznały
się też z pracą policjantów i
strażaków – mogły z bliska
zobaczyć sprzęt tych jednostek, a nawet przymierzyć
niektóre części stroju.
W naszym przedszko-
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Niedziela Palmowa – konkurs palem

tekst i foto: S. Barbara Góra
lu gościłyśmy także Panią
Annę Srokosz z nadleśnictwa w Kolbuszowej, która
przybliżyła dzieciom życie
zwierząt leśnych oraz zapoznała z ich potrzebami. Pani
Dorota Magda wprowadziła
dzieci w tajniki fryzjerskie,
robiąc chętnym ciekawe fryzury. Fotograf Pan Wojciech
Kania pokazał im, jak od zaplecza wygląda jego praca, a
pielęgniarka, Pani Elżbieta
Magda, nauczyła jak odważnie sobie radzić z drobnymi skaleczeniami i przykleić „magiczny” plasterek,
kojący ból i leczący rany.
Dzieci również same
eksperymentowały: robiły sałatkę owocową, piekły
pierniczki, a także pyszne czekoladowe mufinki.
Udały się też z lupami (jak
przystało na dobrych badaczy) na pobliską łąkę, aby
szukać żyjątek ukrytych w
trawie – i znalazły ich wiele!
Dużym przedsięwzięciem była wycieczka do
Królewskiego Grodu –
Krakowa. Dzieci zwiedziły ZOO, które cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem, zobaczyły krakowski
Rynek Starego Miasta, podziwiając piękne dorożki, a
pod Wawelem – legendarnego wawelskiego smoka.
W przedszkolu miały
możliwość fascynowania
się rewelacyjną grą aktorską
swoich rodziców w teatrzyku „Urodziny marchewki”.
W role aktorów wcieliły się
Pani Magdalena Szpyt i Pani
Ewelina Kosiorowska.
Obejrzały też spektakle
teatralne w profesjonalnym
wykonaniu Teatru Eden,
dzięki, którym mogły przypomnieć sobie uniwersalne
wartości, takie jak: prawda,
dobro, uczciwość, wdzięczność, wzajemna pomoc –

poznać ich znaczenie i wartość w życiu człowieka.
Przez cały rok trwała akcja „Cała Polska czyta dzieciom” – „Czytanie na dywanie”, w którą zaangażowali
się rodzice dzieci, czytając im
ich ulubione, a także mniej
znane bajki. Odbyły się również zajęcia otwarte, podczas, których rodzice mogli
poznać i podziwiać umiejętności swoich pociech.
Miesiące maj i czerwiec,
to czas, w którym pamiętamy o naszych najukochańszych RODZICACH. Dzień
Mamy i Taty, Dzień Dziecka
– DZIEŃ RODZINY. Nasze
świętowanie rozpoczęłyśmy
26 maja 2016 r. uroczystą
Eucharystią sprawowaną
w intencji rodziców, podczas której rodzice: Pani
Paulina Piłat i Pan Andrzej
Pięta czytali Słowo Boże.
Uroczystości zakończymy
Piknikiem Rodzinnym, 11
czerwca 2016 r., na którym
dzieci zaprezentują swoje
umiejętności i wręczą przygotowane dla rodziców niespodzianki.
W czerwcu udamy
się do Centrum Edukacji
Ekologicznej w Świerczowie,
oraz do Centrum Edukacji Ekologicznej Pusz-czy
Sandomierskiej w Ostrowach Tuszowskich.
Mamy także zarezerwowany czas na występ podczas Festynu Parafialnego,
12 czerwca 2016 r., na który
serdecznie zapraszamy!!!
Kończący się rok szkolny pragniemy oddać w ręce
Boga na Eucharystii, podczas której będziemy wyrażać wdzięczność za otrzymane od Niego dary, uwielbiać
Jego Miłosierną Miłość, a
także prosić o dar Bożego
błogosławieństwa na rozpoczynające się wakacje.

Nauka pierwszej pomocy

W dzieciństwie każdy chce zostać strażakiem

Gotowi do miodobrania

Odwiedziny pod Wawelem

WSZYSTKIM NASZYM SYMPATYKOM ŻYCZYMY
MIŁEGO WYPOCZYNKU I BŁOGOSŁAWIONYCH
WAKACJI!!!
W BLASKU PRZEMIENIENIA 2 (852) 12 czerwca 2016 r.
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Z ŻYCIA PARAFII

tekst i foto: Daniel Jakubowski

CMOLASKIE
WARSZTATY
Minął rok od kiedy rozpoczęły się prace remontowe
dawnej wikarówki w Cmolasie. Wszystkie
pomieszczenia zostały odmalowane, zakupiono
nowe meble i sprzęt, ułożone zostały płytki,
podłogi oraz wymieniony został piec gazowy.
W środku budynek prezentuje się pięknie, a
teraz kierownictwo placówki prowadzi działania
zmierzające do wykonania termomodernizacji –
wymiany stolarki okiennej, drzwiowej oraz elewacji.
I tak nieużytkowany budynek w kilka miesięcy stał
się miejscem tętniącym życiem.
Od stycznia rozpoczęła tu
działalność filia Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej. Obecnie 20 osób
niepełnosprawnych z gmin
Cmolas i Majdan Królewski
uczestniczy w zajęciach rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz ruchowej. Filia kolbuszowskich warsztatów ma
4 pracownie terapii zajęciowej: W pracowni aktywności
twórczej uczestnicy zajęć wykonują, pod okiem terapeuty
zajęciowego, przedmioty rękodzieła artystycznego, zdobione przedmioty użytkowe,
dekoracje, stroiki i zaproszenia. W pracowni samodzielności przygotowują posiłki,
uczą się dekorowania stołów,
sztuki podawania potraw
oraz dbają o czystość na terenie budynku. W pracowni
reedukacyjnej
prowadzona jest terapia edukacyjna,
nauka twórczego myślenia,
poprawa sprawności pisania,
czytania oraz rozwiązywania
zadań logicznych, a na pracowni rzemiosła artystycznego, oprócz wykonywania
prac artystycznych, wytwarzane są ekologiczne podpałki K-Lumet. Uczestnicy
przygotowują drewno, rolkę
oraz knot i składają podpałki
w całość. Następnie zawożone są one do Jarosławia gdzie
w Zakładzie Aktywności
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Zawodowej są zatapiane w
parafinie i pakowane.
Kolbuszowskie Warsztaty z filią w Cmolasie uczestniczą w projekcie aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych, wykonują prace
dla zakładów aktywności
zawodowej. W tym roku
rozpoczną się także praktyki
naszych uczestników w rzeszowskim zakładzie aktywności zawodowej. W Cmolasie
z podopiecznymi placówki
pracuje również psycholog,
pomagając w pokonywaniu
trudności dnia codziennego.
Prowadzone są zajęcia indywidualne oraz terapia grupowa. Raz w tygodniu uczestnicy warsztatów mają zajęcia
na hali sportowej Ośrodku
Wypoczynku i Rekreacji w
Cmolasie, gdzie pod okiem
rehabilitanta grają w gry zespołowe oraz wykonują ćwiczenia ruchowe. Uczestnicy
warsztatów mają zapewniony
dowóz na zajęcia, a za swoją
pracę otrzymują środki finansowe w ramach treningu
ekonomicznego. W czerwcu
czeka ich też wyjazd rehabilitacyjno-turystyczny na 3 dni
w okolice Lublina. Dla wielu
osób będzie to pierwszy wyjazd, bez rodziny, a pod okiem
pracowników placówki.
Warsztaty są też koordynatorem diecezjalnym ogól-
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Uczestnicy WTZ na brak zajęć nie narzekają

nopolskiej kampanii Kilometry Caritas, której celem
jest zebranie jak największej
ilości monet jednozłotowych
i przekazanie ich na szczytny cel. A tym celem w naszej diecezji jest utworzenie
Fundacji Centrum Animacji
Społecznej w Cmolasie.
Warsztaty zajmują pomieszczenia na dole, natomiast piętro nie jest obecnie zagospodarowane. W planowanym
Centrum prowadzone będą
zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych,
seniorów oraz dla społeczności lokalnej. Organizowane
będą półkolonie, zajęcia artystyczne, integracyjne oraz
imprezy kulturalne i sportowe. W ramach kampanii
Kilometry Caritas uzbierano
już ponad 12 tysięcy złotych.

Planowane otwarcie Fundacji
już w lipcu.
Zapraszamy do odwiedzenia warsztatów, które
czynne są w dni robocze od
7.30 do 15.30. Wykonywane
są prace na zamówienie,
takie jak dekoracje, zaproszenia, stroiki, obrazy, prace
renowacyjne i inne. Osoby
niepełnosprawne zapraszamy do udziału w zajęciach.
Większość osób, które obecnie aktywnie spędzają czas
w cmolaskich warsztatach,
przez wiele lat było w domu,
z dala od znajomych, pracy.
Strona warsztatów:
www.wtz-kolbuszowa.pl
tel. 17/710-3993.
Daniel Jakubowski
Kierownik WTZ
Kolbuszowa i Cmolas

PODRÓŻUJEMY

tekst i foto: Bronisława Prokopiec

PIELGRZYMKA PO SANKTUARIACH WŁOCH
Niezapomniane przeżycia duchowe i religijne, dni pełne skupienia, modlitwy, wzruszeń do łez, ale i radości,
towarzyszyły uczestnikom pielgrzymki po sanktuariach Włoch, której inicjatorem była Akcja Katolicka przy
sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, a realizatorem Biuro Podróży Matteo Travel.
Wczesnym rankiem 27
kwietnia 2016 r wyruszyła autokarowa pielgrzymka licząca
50 pielgrzymów z Cmolasu,
Kolbuszowej,
Rzeszowa,
Lublina i okolic, nad którą
przewodnictwo
duchowe
sprawował Ojciec Oktawian.
Dzięki jego posłudze mieliśmy zapewnioną codzienną
Mszę św. Pielgrzymując do
wszystkich bazylik, wchodziliśmy przez Święte Drzwi
otwarte w Roku Miłosierdzia,
symbolizujące ideę otwarcia
dla wszystkich wierzących,
tego szczególnego przejścia na stronę zbawienia.
W podróży modliliśmy się
codziennym porannym pacierzem, śpiewem Godzinek
o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny;
odmawianiem Koronki do
Miłosierdzia Bożego, modlitwą różańcową, litaniami,
śpiewem pieśni kościelnych.
Komfortowym autokarem przemierzaliśmy Czechy

i Austrię, by zatrzymać się na
wzgórzu Kahlenberg, gdzie
znajduje się polski kościół św.
Józefa, będący pod opieką
polskich braci zmartwychwstańców, a jego wystrój
przypomina o królu Janie
III Sobieskim i wiedeńskiej
wiktorii. W kościółku tym
podczas Mszy św. modliliśmy
się za naszą Ojczyznę. Tu też
wysłuchaliśmy pięknie opowiedzianej historii wzgórza i
walki, a także przebiegu wizyty św. Jana Pawła II. Nieco
dalej za kościołem, znajduje
się taras widokowy z pięknym
widokiem na Wiedeń.
Przejeżdżając tunelami
przez malownicze Alpy dotarliśmy do włoskiego miasteczka Tarvisio, znanego jako
alpejski kurort narciarski. Tu
zastała nas niespodzianka, o
tej porze roku spadł tu śnieg,
Wczesnym rankiem po śniadaniu, w pięknej śnieżnej bieli
wyruszyliśmy do Wenecji,
która powitała nas piękną sło-

neczną pogodą. Odbyliśmy
rejs tramwajem wodnym
przez Canal Grande. Nasz
spacer po Wenecji rozpoczęliśmy od placu św. Marka, gdzie
znajdują się najwspanialsze
budowle miasta: bazylika
św. Marka, która jest jednocześnie jwgo grobowcem,
Pałac Dożów, Campanile.
Wysłuchaliśmy opowieści o
św. Marku, którego relikwie
znajdują się w bazylice, po
czym obejrzeliśmy wnętrze
kościoła, a szczególną uwagę
zwróciliśmy na Złoty Ołtarz
wykonany ze złota i kamieni szlachetnych. Campanile
(dzwonnica ) to wieża wysoka na 98,6 m, na jej szczycie
znajduje się 5 dzwonów i taras
widokowy z którego rozpościera się wspaniały widok na
Wenecję i okoliczne wyspy.
Po Mszy św. udaliśmy się na
spacer labiryntem wąskich
uliczek i mostów. Ze względu na nietypowe położenie i
bogatą architekturę Wenecja

znajduje się na liście dziedzictwa UNESCO. Późnym
popołudniem dotarliśmy do
położonego w Apeninach
miasta Asyż na obiadokolację
i nocleg.
Trzeci dzień pielgrzymki upłynął właśnie na zwiedzaniu Asyża – miasta św.
Franciszeka. Położone na
zachodnim zboczu góry
Subasio, otoczone z jednej
strony wąwozem rzeki Tescio,
a z drugiej równinami Umbrii.
Zwiedziliśmy XIII-wieczną
Bazylikę św. Franciszka, która
składa się z kościoła dolnego
z kaplicą grobu św. Franciszka
oraz kaplicą św. Stanisława
Szczepanowskiego
BM.
Pustelnia Carceri położona
jest na stoku góry Subasio.
Jest to miejsce podarowane przez benedyktynów św.
Franciszkowi, który często
przebywał w grocie położonej
poniżej kościoła. W Grocie
św. Franciszka zachowało się
jego kamienne łoże, w drugiej

Na placu św. Marka w Wenecji
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PODRÓŻUJEMY
części umieszczony jest krzyż
pochodzący z XV w. Obok
płynącego w pobliżu strumyka rośnie dąb nazywany
„Drzewem Ptaków”, siadały
bowiem na nim ptaki, z którymi rozmawiał św. Franciszek.
Następnie udaliśmy się do
bazyliki św. Klary – z relikwiami świętej oraz autentycznym
Krzyżem z San Damiano, z
którego Jezus przemawiał do
św. Franciszka. W krypcie kościoła, w kryształowej trumnie, jest pochowana św. Klara,
a jej ciało nie poddaje się
rozkładowi od ponad 750 lat.
Św. Klara patronuje Asyżowi i
Florencji oraz m.in. zakonowi
klarysek i kapucynek.
Kolejny etap tpo Bazylika
Matki Bożej Anielskiej
Porcjunkula pod Asyżem.
Na szczycie fasady bazyliki umieszczona jest wysoka
na 7 m figura Matki Boskiej
Anielskiej z pozłacanego
brązu. We wnętrzu bazyliki
znajduje się maleńka kolorowa kapliczka Matki Bożej
Anielskiej zwana Porcjunkula,
czyli „cząsteczka”. Zewnętrzne
ściany Porcjunkuli zdobią freski. Za kościółkiem, we wnętrzu bazyliki, pozostawiono
jeden z domków zbudowanych przez franciszkanów. Jest
to Transito (Przejście) – kaplica, w której św. Franciszek
zmarł 3 października 1226
r. W ogrodzie znajduje się
Kaplica Róż. Według legendy,
św. Franciszek, kuszony przez

diabła, rzucił się bez szat na
kolczaste krzewy. Kolce pokaleczyły ciało, a krew spłynęła
na liście. Za sprawą cudu kolce znikły, a krzaki zamieniły
się w kwitnące krzewy róż.
Ogród różany rozkwita regularnie każdej wiosny. Krzewy
nie mają kolców, a liście znaczą czerwone plamy podobne
do kropli krwi. Z Porcjunkulą
związane jest także powstanie
zakonu klarysek. W tym miejscu, w marcu 1211 r. św. Klara
złożyła śluby zakonne.
W Nursji – miejscu urodzenia św. Benedykta i św.
Scholastyki – zwiedziliśmy
klasztor benedyktyński i bazylikę św. Benedykta, zbudowaną na miejscu domu rodzinnego, plac i pomnik św.
Benedykta.
Następnie udaliśmy się
do Casci – miasta św. Rity.
W tamtejszym kościele z zadumą patrzyliśmy na szklaną
trumnę, w której spoczywa
święta. Jej ciało nie uległo rozkładowi mimo upływu czasu.
Prosiliśmy św. Ritę we wszystkich naszych sprawach, które
przynieśliśmy w sercu, były
także modlitwy dziękczynne
za spełnione prośby. Św. Rita
jest patronką w sprawach
trudnych i beznadziejnych.
Jest opiekunką wielu dzieł
charytatywnych i bractw. W
dniu 22 maja we wszystkich
sanktuariach św. Rity (dzień
narodzin dla Pana) są święcone róże – symbol jej życia.

Na kolejny nocleg udaliśmy się do Castel Sant’Elia
(zamek św. Eliasza). Tu powitał nas ks.dr Piotr Marcin
Burek, przełożony wspólnoty
zakonnej michalitów i rektor
sanktuarium Maryi Panny
„Ad Rupes”, zwanego „perłą
górnego Lacjum”, Jego historia sięga pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Usytuowane
jest na górze wąwozu z naturalnymi tarasami, ścieżkami,
korytarzami, grotami, które
prowadzą do kapliczki z pięknym obrazem Matki Bożej
Skalnej. W tej pięknej miejscowości dane nam było spędzić 3 noclegi.
W sobotę, 30 kwietnia
udaliśmy się do Watykanu.
Najpierw kontrola i trudne przedzieranie się przez
plac św. Piotra do Bazyliki i
grobu pierwszego Apostoła.
Następnie uczestniczyliśmy
w Eucharystii sprawowanej
przez o. Oktawiana. Było
to dla naszej grupy wielkie duchowe przeżycie. Po
Mszy św. udaliśmy się poza
mury Watykanu. Przez most
św. Anioła udaliśmy się na
Zatybrze, gdzie zwiedziliśmy
Bazylikę Najświętszej Marii
Panny, która uważana jest za
jeden z najstarszych kościołów rzymskich i najstarszy
kościół na świecie poświęcony
Matce Boskiej. Świątynia wpisana jest w rejestr kościołów
tytularnych, a to znaczy, że
pieczę nad nią sprawuje jeden
Msza św.
na Monte
Cassino

Przed Fontanną
di Trevi
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z kardynałów-prezbiterów i
właśnie ta świątynia jest od
dawna związana z Polską gdyż
tradycyjnie należy do kardynałów z Polski.
Dalej zwiedzaliśmy zabytki Rzymu antycznego i
barokowego. Po krótkim odpoczynku przy Fontannie di
Trevi i udajemy się do Bazyliki
Matki Boski Większej zwaną też Bazyliką Matki Bożej
Śnieżnej. Jest jedyną, która
zachowała swoją pierwotną
formę. W bazylice znajduje się
relikwiarz żłóbka.
W tym dniu zwiedziliśmy
również Bazylikę św. Jana na
Lateranie, kościół katedralny papieża, jedna z 4 bazylik
większych Rzymu. W odróżnieniu od trzech pozostałych
rzymskich kościołów patriarchalnych przysługuje jej tytuł
arcybazyliki. Każdy nowo
wybrany papież udaje się do
niej w uroczystej procesji. Tu
papież odprawia Mszę św. w
Wielki Czwartek, na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Obok
bazyliki znajduje się osobny
budynek, w którym znajdują
się Święte Schody – kamienne
stopnie, po których Chrystus
szedł na sąd do Piłata. Obecnie
pokryte są drewnianą okładziną. Powinno się nimi
wchodzić wyłącznie na kolanach. Część pielgrzymów pokonała na klęczkach 28 stopni
Schodów Świętych, na każdym stopniu modląc się we
własnej intencji i dochodząc

tekst i foto: Bronisława Prokopiec
do dawnej kaplicy papieskiej
Sancta Sanctorum z obrazem
Chrystusa Acheiropoieton.
Miał go malować święty
Łukasz wraz z aniołami.
Wkrótce znaleźliśmy się
obok Koloseum, gdzie od
drugiej połowy XVIII w. w
każdy Wielki Piątek odbywa się Droga Krzyżowa pod
przewodnictwem Papieża.
Koloseum jest dzisiaj dumą
Rzymu i wzbudza zachwyt
każdego, kto przyjeżdża do
Wiecznego Miasta. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa było jednak areną męczeńskiej śmierci wielu wyznawców Chrystusa.
W niedzielę, 1 maja
2016 r., po Mszy św. w grocie Matki Bożej „Ad Rupes”,
ponownie wyruszyliśmy do
Rzymu. Pierwszym miejscem
zwiedzania była Bazylika św.
Pawła za Murami. W bazylice znajdują się relikwie św.
Pawła, złożone pod głównym
ołtarzem. Następnie udaliśmy
się na plac św. Piotra, by wziąć
udział w niedzielnej modlitwie Regina Coeli z Ojcem Św.
Punktualnie o godz. 12 ujrzeliśmy w oknie Franciszka, który pozdrowił zgromadzonych
na placu. Nawiązując do niedzielnej Ewangelii powiedział:
„Dzięki Duchowi Świętemu
Jezus jest blisko nas”. Na zakończenie audiencji dało się
słyszeć: „Spotkajmy się w
Krakowie”.
W Bazylice św. Piotra
modliliśmy się przy grobie
św. Jana Pawła II, a potem był
czas na zwiedzanie. Wnętrze
Bazyliki zauroczyło nas.
Podziwialiśmy Pietę Michała
Anioła, ołtarz główny, konfesję, figurę św. Piotra. Przed
jednym z bocznych ołtarzy zauważyliśmy na posadzce herb
papieski oraz słowa „Totus
Tuus” i „Jan Paweł II”.
Po wyjściu z Bazyliki udaliśmy się na dalsze zwiedzanie
Rzymu. Drogą Via Appia –
zachowaną od czasów rzym-

skich – dotarliśmy do kościółka Quo Vadis Domine, świątyni z XVII w., zbudowanej na
miejscu wcześniejszej kaplicy
z IX w. Wg tradycji miała upamiętniać miejsce spotkania
św. Piotra z Jezusem, podczas
ucieczki Apostoła ze spalonego przez Nerona Rzymu.
Dalej udaliśmy się na
Monte Cassino. Ulokowany
na słynnym wzgórzu klasztor wiąże się z żywotem św.
Benedykta. Jednak nam,
Polakom, wzgórze to jest
szczególnie bliskie ze względu na pobliski cmentarz
polskich żołnierzy, którzy w
czasie II wojny światowej pod
dowództwem gen. Andersa
szturmowali i zdobyli zajęty
przez hitlerowców klasztor,
co jednak okupione zostało
śmiercią wielu naszych rodaków. Na stoku góry znajduje
się skrawek polskiej ziemi z
ich grobami. Przechodząc
wśród rzędów białych krzyży
trudno nie uronić łzy. W centralnej części cmentarza znajduje się grób gen. Andersa,
który zmarł w Londynie w
1970 r i zgodnie z jego ostatnią
wolą, pochowano go wśród
jego żołnierzy. Na cmentarzu
uczestniczyliśmy we Mszy
św. sprawowanej przez o.
Oktawiana na szczycie cmentarza. Nie zabrakło modlitwy
i pieśni: „Boże coś Polskę” i
„Czerwone maki na Monte
Cassino”.
Następnie udaliśmy się
do Pompejów, miasta zniszczonego przez wybuch wulkanu Wezuwiusz w 79 r. po
Chrystusie, zasypanego jego
popiołami. W samym mieście
znajduje się bazylika Matki
Boskiej Różańcowej, uznana
przez Stolicę Apostolską w
1894 r. za najważniejsze sanktuarium różańcowe na świecie. W bazylice spoczywa św.
lekarz Józef Moscati, który dostrzegał Chrystusa w chorych,
którzy do niego się zwracali.
Jesteśmy w Pietrelcinie. To

małe miasteczko niedaleko
Neapolu, w którym urodził się
i spędził młodość Francesco
Giorgione znany światu jako
Ojciec Pio. Zobaczyliśmy
jego dom rodzinny, kościół
parafialny, w którym przez
sześć lat po święceniach pełnił kapłańską posługę oraz
izdebkę, w której doznawał
wielu mistycznych przeżyć.
Skierowaliśmy się do San
Giovanni Rotondo, głównego
miejsca kultu św. Ojca Pio. W
miejscowym kościele pw. MB
Łaskawej, w którym posługiwał zakonnik, najważniejsze
miejsce to chór, gdzie o. Pio
otrzymał stygmaty. Do kompleksu sanktuaryjnego należy Dom Ulgi w Cierpieniu,
nowoczesny i uchodzący za
jeden z najbardziej prestiżowych szpitali we Włoszech.
Na górze Gargano zwiedzaliśmy sanktuarium św.
Michała Archanioła, gdzie
również posługują księża michalici. Potem odwiedziliśmy
sanktuarium
Cudu
Eucharystycznego
w Lanciano. W milczeniu
adorowaliśmy Najświętszy
Sakrament, obeszliśmy ołtarz,
w którym umieszczona jest
kryształowa monstrancja z
Ciałem i Krwią Pana Jezusa.
Nawiedziliśmy także sanktuarium Świętego Oblicza w
Manopello gdzie od 1638 r.
przechowywana jest i wystawiana tkanina (o wymiarach
17 cm na 24 cm) ukazująca
Święte Oblicze Chrystusa.

Wzdłuż wybrzeża Adriatyku dotarliśmy do Loreto,
gdzie modliliśmy się w XVwiecznej bazylice Santa Casia,
ze starożytnym Świętym
Domkiem, przywiezionym
do Włoch z Jerozolimy. Jest
on wkomponowany w bazylikę, która posiada 14 kaplic.
Nas zafascynowała Kaplica
Polska z freskami przedstawiającymi wiktorię wiedeńską
króla Jana III Sobieskiego oraz
fresk przedstawiający żołnierzy polskich walczących w
wojnie z bolszewikami w 1920
r. U podnóża klasztornego
wzgórza znajduje się wojenny
cmentarz na którym spoczywają żołnierze II Korpusu WP.
Dalej na szlaku naszej
pielgrzymki była Padwa. Tam,
na placu Pratto della Valle
znajduje się 78 posągów sławnych mężów, a wśród nich posąg Stefana Batorego, i Jana III
Sobieskiego. Minęliśmy kościół św. Justyny i dotarliśmy
do bazyliki św. Antoniego,
gdzie znajdują się relikwie i
grób świętego.
Zrobiliśmy ostatnie zakupy i udaliśmy się w powrotną drogę – przez Słowenię,
Węgry (o świcie oglądaliśmy Budapeszt ze wzgórza
Gellerta), dalej przez Słowację
dojechaliśmy do Polski. W
Miejscu Piastowym uczestniczyliśmy w ostatniej Mszy św.
Pielgrzymkę zakończyliśmy w
godzinach popołudniowych
przed naszym sanktuarium.

Przed rzymskim Kapitolem – na schodach Michała Anioła
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WIEŚCI LOKALNE

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! W miesiącach letnich 2016
r. organizowanych będzie pięć wyjazdów – 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. 18 czerwca 2016 r. (sobota) – jednodniowa pielgrzymka
do Częstochowy (koszt wyjazdu: 40 zł/osoby)
II. 8-10 lipiec 2016r. (piątek-niedziela) – trzydniowa
pielgrzymka do Lichenia i Kałkowa (koszt wyjazdu: 240 zł/
osoby – klimatyzowany autokar, noclegi, wyżywienie, bilety
wstępu, przewodnik). Po drodze: Częstochowa, Gidle, Licheń
(sanktuarium i Lasek Grąbliński), Głogowiec (miejsce narodzin
św. Siostry Faustyny Kowalskiej i sanktuarium Miłosierdzia
Bożego), Kałkow Godów – sanktuarium Matki Bożej Królowej
Polski i Polityczna Golgota.
III. 27 sierpnia 2015 r. (sobota) – jednodniowa pielgrzymka
do Krakowa (koszt wyjazdu: 40 zł/osoby). KrakówŁagiewniki, sanktuarium Jana Pawła II, zobaczymy co zostało
po tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie

Według najstarszych przekazów pierwsi chrześcijanie
sprawowali Eucharystię w domach bogatych wyznawców
Chrystusa.
Prześladowania
chrześcijan które miały miejsce
w pierwszych wiekach aż do
wydania przez cesarza Konstantyna Wielkiego „Edyktu
mediolańskiego” (313 r.), sprawiały, że trzeba było się ukrywać, toteż drugim ważnym
miejscem sprawowania Eucharystii były katakumby. Tam nie
tylko znaleziono bezpieczne
schronienie, ale także oddawano kult świętym i męczennikom, celebrując Najświętszą
Ofiarę Chrystusa na ich grobach. Później powstał przepis,
że w każdym ołtarzu mają być
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umieszczone relikwie świętych.
Cmolaski zabytek również
ma relikwie trzech świętych
męczenników: Krescencjusza,
Donata i Fortunata. Tak jest
napisane na ołtarzu, gdzie znajduje się relikwiarz: „Reliquias
Sanctorum Crescentii Donati et
Fortunati. Martyrum propriam
manum imposuit Excellentissiumus Illustrissiumus et Reverendissimus Josephus Aloisius
Liber Baro Romanum Episcopus Tarnoviensis. Testor ego…”,
co w polskim tłumaczeniu znaczy: „Relikwie świętych Krescencjusza Donata i Fortunata.
Męczenników własną ręką
włożył Jego Ekscelencja Najdostojniejszy i Najprzewielebniejszy Józef Alojzy (nazwisko
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IV. 3 wrzesień 2016 r. (sobota) – jednodniowy wyjazd do
LWOWA (koszt wyjazdu: 110 zł/osoby + po 10 euro na
bilety wstępu; zapisy wraz z zaliczką do 31 lipca). Zwiedzanie
Lwowa + Cmentarz Łyczakowski i Wzgórze Wuleckie (miejsce
mordu polskich profesorów) + Opera Lwowska.
V. 24 wrzesień 2016 r. (sobota) – jednodniowy wyjazd do
Markowej (koszt wyjazdu: 20 zł/osoby). Muzeum Umów,
po drodze Rzeszów (Matka Boża Rzeszowska) i Łańcut (Matka
Boża Szkaplerzna)
VI. Na czerwiec 2017 r. planujemy 8-dniowy wyjazd na
pielgrzymkę po sanktuariach Europy (samolotem) – koszt
ok. 2.500 zł/osoby. Wstępne zgłoszenia bez wpłat będą
przyjmowane do 12 września. Musimy zorientować się, czy
wyjazd dojdzie do skutku. Dalsze ogłoszenia wraz z wpłatą
zaliczki w terminie późniejszym.
Wyjazd na wszystkie krajowe pielgrzymki o godz. 6.00 rano
z parkingu obok kościoła parafialnego w Cmolasie oprócz wyjazdu do Markowej (o godz. 8.00). Zapisy wraz z wpłatą min. 50%
danej kwoty wyjazdu przyjmują w domku KSM (obok kościoła parafialnego) członkowie Akcji Katolickiej:
p. Józefa Mokrzycka (tel. 17 28-37-179)
p. Krystyna Łakomy (tel. 17-28-37-748)
Zapisy przyjmowane będą w dniach: 30 maja; 06 czerwca;
29 czerwca, 17 sierpnia i 12 września po wieczornej Mszy św.
(ok. godz.19.00).
Szczegółowe informacje każdego wyjazdu są wywieszone w
domku KSM obok kościoła. Dodatkowych informacji udzielają
również organizatorzy pielgrzymek: Ewa Tyczka i Lidia Pietras.
Niech Pan Bóg błogosławi pielgrzymów na piękny czas wakacji, wypoczynku i pielgrzymowania oraz zachowa od wszelkich
niebezpieczeństw!
Lidia Pietras
Pukalski nie zostało zapisane na
relikwiarzu) Baron Rzymski Biskup Tarnowski. Zaświadczam
ja…”. W miejscu kropek powinien widnieć podpis kanclerza
kurii lub innej osoby będącej
świadkiem umieszczenia relikwii w relikwiarzu. Jednak nie
jest on możliwy do odczytania.
Prawdopodobnie relikwie te
znalazły się w Cmolasie dzięki nabyciu ich u jakiegoś podróżnego handlarza. Wielu ich
można było spotkać w okolicy,
ponieważ przez wieś prowadziły szlaki handlowe.
Kim byli święci, których
cząstki znajdują się w kościółku? Krescencjusz – jeden z
trzech męczenników – prawdopodobnie należał do arystokratycznego rodu Krescencjuszów, sprawującego władzę w
starożytnym Rzymie. Św. Donat urodził się w Rzymie. Według legendy, będąc przywódcą rzymskiego legionu, który

został otoczony podczas walki
z Germanami, pomodlił się do
Boga. Wówczas spadł deszcz, a
Rzymianie zwyciężyli. Donat
z wdzięczności Bogu obiecał
celibat. Kiedy odmówił cesarzowi poślubienia jego wnuczki
Aleksandrii, został skazany na
śmierć i stracony jak chrześcijanin. Św. Fortunat, a właściwie
Wenancjusz Fortunat, był poetą
łacińskim urodzonym we Włoszech, piszącym hymny pasyjne, które do dziś są śpiewane w
liturgii katolickiej.
Fortunat i Donat zginęli w
250 r. śmiercią męczeńską w
Kartaginie. Krescencjusz zaś
w Trewirze, również śmiercią
męczeńską w prześladowaniu
Dioklecjańskim. Ciekawe, że w
naszym zabytkowym kościele
istniał kult świętych, którzy żyli
w starożytności i to w całkiem
innej części świata.
Gabriela Fornal

SPORT

tekst i foto: Ks. Marek Kalisiak

Gdy myślimy o długim weekendzie majowym, zwykle marzy
się nam błogie lenistwo i beztroska przy grillu bądź innych
miłych atrakcjach. Ministranci naszej parafii, łamiąc tego
typu stereotypy, zdecydowali się jednak na bardziej aktywne,
choć niemniej miłe, spędzenie tegorocznej majówki. Dzięki
zdobytej w zeszłym roku tzw. „dzikiej karcie” i uprzejmości
diecezjalnego duszpasterza służby liturgicznej ks. Tomasza
Blicharza oraz z błogosławieństwem ks. Proboszcza młodzi
piłkarze z Cmolasu wyruszyli do Rzeszowa na Mistrzostwa
Polski Ministrantów w Piłce Halowej.

Mistrzostwa te odbyły
się już po raz jedenasty. W
tym roku zaszczyt organizacji
tego przedsięwzięcia przypadł diecezji rzeszowskiej.
Łącznie do Rzeszowa przyjechało blisko 120 drużyn z całej Polski. Rozgrywki toczyły
się w trzech grupach wiekowych: ministranci ze szkoły
podstawowej, lektor młodszy
– uczniowie gimnazjum i lektor starszy – szkoła średnia.
Naszą parafię reprezentowały
dwie drużyny.
W skład drużyny
ministrantów
ze szkoły podstawowej weszli:
1. Maksymilian Czachor
2. Maksymilian Kosiorowski
3. Michał Lubera
4. Bartłomiej Szczepanek
5. Damian Szczepanek
6. Paweł Tokarz
7. Kamil Wit
Z kolei drużynę
lektorów młodszych
utworzyli:
1. Konrad Jaskot
2. Kamil Mokrzycki
3. Jakub Płaza
4. Szymon Posłuszny
5. Maciej Szczepanek
6. Bartosz Szkodziński
7. Hubert Wilk
Zawody rozłożone zostały na dwa dni. Wczesnym
niedzielnym rankiem 1 maja
wyruszyliśmy z Cmolasu,
aby dotrzeć na godz. 8 do

kościoła pw. Matki Bożej
Różańcowej w Rzeszowie.
Tam rozpoczęliśmy dzień
Mszą św. inaugurującą turniej, której przewodniczył
ks. bp Kazimierz Górny.
W homilii ks. Wiesław
Matyskiewicz wskazał, że fair
play potrzebne jest nie tylko w czasie kopania w piłkę,
ale w całym życiu. Po Mszy
św. pojechaliśmy na miejsca
rozgrywek. Wszystkie mecze
rozgrywały się na 10 różnych
halach rozsianych po całym
mieście. W pierwszym dniu
turnieju nasi chłopcy z gimnazjum walczyli na sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Elektronicznych, młodsi ministranci uczestniczyli w rozgrywkach na hali Podpromie.
Po rozlokowaniu w szatniach
i wspólnej modlitwie można
było przystąpić do eliminacji. Rywalizacja była zacięta
już od pierwszych meczów.
Zapał zawodników wskazywał, że każda drużyna przyjechała po to, aby zwyciężyć. W
końcu wyniki fazy grupowej
zadecydowały, że w drugim
dniu rozgrywek obie nasze
drużyny będą walczyć o puchar w finale C.
Po ostatnich meczach
I fazy turnieju, wybraliśmy
się jeszcze na krótkie zwiedzanie Rzeszowa i kolację,
by wieczorem znów powrócić na Podpromie, na Galę
Mistrzostw, w czasie której

Gala w rzeszowskiej hali na Podpromiu

największą atrakcją był mecz
pomiędzy
uczestnikami
zawodów a zaproszonymi
gośćmi, pośród których znalazł się m. in. pochodzący
z Kolbuszowej zawodnik
Cracovii Mateusz Cetnarski.
Po dniu pełnym wrażeń
udaliśmy się na nocleg, w
drodze sprawując nabożeństwo majowe. Po dotarciu do
Zaczernia, w gościnnych progach domu rekolekcyjnego,
którym kieruje ks. Tomasz
Blicharz, zregenerowaliśmy
siły przed finałami.
Runda finałowa drugiego dnia turnieju okazała się
nie mniej emocjonująca niż
eliminacje. Podobnie jak na
początku zawodów, by nabrać duchowych sił, rozpoczęliśmy dzień od Eucharystii
sprawowanej przez ks. bp.
Edwarda Białogłowskiego
w Katedrze. Młodsi ministranci, po zwycięstwie nad
Legionowem na hali WSPiA,
o mały włos, a wywalczyliby

podium. Z kolei nasi gimnazjaliści na sali gimnastycznej
szkoły sióstr pijarek spisali
się znakomicie i zakończyli
finał na II miejscu. Nie pozostało już nic innego, jak tylko
podziękować Panu Bogu za
udział młodych ludzi w turnieju i odebrać trofea.
I choć po dwóch dniach
tej nietypowej majówki nasi
zawodnicy wrócili wyczerpani, jednak w duchu szczęśliwi
i z apetytem na większe zwycięstwo następnego roku.

Trofea zdobyte przez
cmolaskie drużyny LSO
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Z ŻYCIA PARAFII

W myśl szlachetnej tradycji oraz z wolą dzielenia się
radością wspólnego świętowania z okazji

ODPUSTU KU CZCI
MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
wspólnota wiernych z Hadykówki
serdecznie zaprasza na

UROCZYSTOŚCI
ODPUSTOWE
I FESTYN RODZINNY
w sobotę, 25 czerwca 2016 r.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
Godz. 10.00

uroczysta suma odpustowa w hadykowskiej kaplicy pod
przewodnictwem rodaka ks. Stanisława Rząsy

Godz. 15.00-21.00

festyn rodzinny dla mieszkańców i gości (na
terenie wokół remizy OSP):
MŁODOŚCI, ty nad poziomy wylatuj! – występy
artystyczne dzieci i młodzieży z Hadykówki
WIZYTA Jamesa Bonda
ZABAWA z DJ-em
KONCERT Sowa-Band (przed i po Apelu Jasnogórskim)
APEL JASNOGÓRSKI

Z ŻYCIA SANKTUARIUM
28.05.2016 Wizyta grupy turystów z PTTK Bochnia (17 osób).
29.05.2016 Pielgrzymka Koła Radia Maryja z Żagania (diecezja zielonogórsko-gorzowska – 37 osób z
ks. Zygmuntem Mokrzyckim, rodakiem cmolaskim)
2.06.2016 Pielgrzymka słuchaczy Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Sandomierza
(25 osób).
4.06.2016 Pielgrzymka z parafii Lubzina (diecezja tarnowska – 45 osób z ks.Sylwestrem Taraszką).

KRONIKA PARAFIALNA
LUTY – CZERWIEC 2016

Do wspólnoty Kościoła przez
Chrzest Święty zostali włączeni:
28.03.2016 Antoni Piechota
Maja Słowiak, Natalia Bąk
3.04.2016 Jean Michel Bajor
17.04.2016 Norbert Michał Nazimek
2.05.2016 Karol Nowicki
8.05.2016 Wiktoria Pytlak, Piotr Zagroba
29.05.2016 Maja Mokrzycka, Zuzanna Maria Miroś
5.06.2016 Maja Ewa Zagroba
12.06.2016 Jakub Skiba
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
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Sakrament małżeństwa zawarli:
4.04.2016 Konrad Szczepan Zięba i Patrycja Kinga Jadach
Mateusz Łukasz Blat i Agnieszka Hodor
14.05.2016 Marcin Łukasz Stepańczuk i Anna Jadwiga Górecka
4.06.2016 Piotr Wiechecki i Maria Barbara Mokrzycka

Odeszli do wieczności:
25.02.2016
27.02.2016
2.03.2016
4.03.2016
6.03.2016
13.03.2016
16.03.2016
21.03.2016
4.04.2016
8.04.2016
14.04.2016
20.04.2016
24.04.2016
4.05.2016
3.06.2016

Władysław Magda, Władysława Serafin
Julia Dziuba
Józef Wilk
Janina Kamaj
Józef Mokrzycki
Bronisława Wit
Józef Maciąg, Henryka Bąba
Jan Terlaga
Henryk Mazurkiewicz
Apolonia Mokrzycka
Bolesław Janus
Paweł Kodyra
Bronisław Wawrzonek
Janina Kłosowska
Zofia Terlaga, Stefan Kapusta

HOSANNA SYNOWI DAWIDA!
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NA PRZEBŁAGANIE ZA GRZECHY NASZE
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