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(...) po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana
i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego
odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów
rozmawiało z Nim. Byli to Mojżasz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego
miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy
Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do
Jezusa: „Mistrzu, dobrze że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co
mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok. A z obłoku odezwał sie głos: „To jest Syn mój, Wybrany,
Jego słuchajcie!” W chwili, gdy odezwał się ten głos,
Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i
w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym,
co widzieli.

Ewangelista notuje, że Przemienienie nastąpiło podczas modlitwy. To właśnie gdy Jezus się modlił,
Jego twarz zajaśniała niezwykłym blaskiem. W tym
kontekście myślę o całym promowanym w mediach
pędzie do piękna i utrzymania nieprzemijającej młodości. Tyle jesteśmy w stanie uczynić, aby mieć piękną twarz; tyle zabiegów kosmetycznych, niekiedy nawet chirurgicznych interwencji.
Kto widział człowieka żyjącego modlitwą, wie, że
jego twarz jaśnieje pięknem nieporównywalnie większym i głębszym, nawet gdyby była naznaczona wieloma zmarszczkami...

Tylko
na krótko
oderwać
się!

Niezależnie, jak może to brzmieć, święto Przemienienia Pańskiego, które pozornie odrywa nas od ziemi,
chce nas obydwiema nogami ponownie postawić właśnie na niej. Wolno nam tylko „powąchać” tajemnice
wieczności. Bolesnie musiał tego doświadczyć Piotr.
Obezwładniony blaskiem i atmosferą ciepła, dobroci i
pokoju, prosił: „Tu jest dobrze! Pozostańmy tu!” Jezus
pozwolił mu jednak jedynie na krótko oderwać się od
codzienności. Zaraz doświadcza zimnego prysznica:
„Zanim będziesz mógł zażywać odpoczynku w takim
błogostanie, wpierw musisz jeszcze trochę potrudzić
się na ziemi, musisz przejść mroczne doliny, doświadczyć cierpienia i śmierci”. Wszystko to odnosi się też do
nas. Nie przywiązujemy zbyt wielkiej wagi do wzniosłych uczuć religijnych ani nie pokładamy w nich zbyt
wielkiej ufności, bo zawsze dopędzi je zdradliwe i zniechęcające wątpienie, i to z nim musimy sobie poradzić
w szarej codzienności.

Przemienienie Pańskie jawi się w Ewangelii według
swiętego Łukasza jako chwila przepełniona modlitwą.
Życie Jezusa – który „zawsze zyje, aby się wstawiać”
za nami (Hbr 7,25) – to nieustająca modlitwa o przemianę świata, o to, by stał się piękniejszy. Jezus w Swojej modlitwie ciągle woła „Ojca”. Od pierwszych słów:
„Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca” (Łk
2,49), aż do ostatnich: „Oto Ja ześlę na was obietnicę
mojego Ojca” (Łk 24,49), uczy nas, że wszystko musimy powierzyć Dobremu Ojcu.
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Jego Ekscelencję

KSIĘDZA BISKUPA
KAZIMIERZA GÓRNEGO
Biskupa Seniora
Diecezji Rzeszowskiej
prosimy o przyjęcie
wyrazów wdzięczności,
szacunku i uznania
za ogromne dzieło i niezmierzony
trud budowania duchowych
fundamentów i filarów
oraz materialnych struktur
Kościoła Rzeszowskiego.
Dziękujemy również
za wielkie serce i życzliwość
okazywaną
Parafii i Sanktuarium
Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie,
zwłaszcza za coroczną
duszpasterską obecność
podczas uroczystości
odpustowych
i innych ważnych
wydarzeń religijnych
w tutejszej wspólnocie.
Na dalsze lata posługi
w „Winnicy Pańskiej”
życzymy Waszej Ekscelencji
pełni Bożego błogosławieństwa
oraz zapewniamy
o modlitewnej pamięci!
Duszpasterze i wierni
Parafii i Sanktuarium
Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie

B

p Jan Franciszek Wątroba jest urodził się 4
grudnia 1953 r. w Wieluniu. W latach 1968–
1972 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im.
Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, gdzie zdał egzamin
dojrzałości.
W latach 1972–1979 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Częstochowskim
Wyższym
Seminarium
Duchownym w Krakowie,
które przerwał na czas dwuletniej służby wojskowej w
Bartoszycach. Święceń prezbiteratu udzielił mu 27 maja
1979 r. w Katedrze Świętej
Rodziny w Częstochowie
biskup diecezjalny częstochowski Stefan Bareła.
W 1985 r. ukończył studia na Papieskim
Uniwersytecie Laterańskim
ze stopniem licencjata teologii w zakresie teologii pastoralnej. W 1999 r. na podstawie dysertacji Permanentna
formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i
posoborowych dokumentów
Urzędu
Nauczycielskiego
Kościoła (1963–1994) uzyskał na Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie
stopień doktora teologii w

zakresie teologii duchowości.
W latach 1979–1981 pracował jako wikariusz w parafii w Wieruszowie. W 1981 r.
wyjechał do Rzymu, aby na
zlecenie Fundacji Jana Pawła
II być duszpasterzem polskich pielgrzymów w Centro
Pastorale „Corda Cordi”.
W latach 1985-1994
pełnił funkcję sekretarza
i kapelana biskupa diecezjalnego częstochowskiego Stanisława Nowaka.
Równocześnie
pracował
w kurii jako sekretarz wydziału duszpasterstwa i
rzecznik prasowy. Był także ojcem duchownym młodych kapłanów. W latach
1994–2000 pełnił urząd rektora Wyższego Seminarium
Duchownego Archidiecezji
Częstochowskiej. W archidiecezji
częstochowskiej
wszedł w skład kolegium
odpowiedzialnych za forma-
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cję permanentną kapłanów,
rady konsultorów, rady kapłańskiej i rady duszpasterskiej. W 1994 r. otrzymał
godność kanonika gremialnego kapituły archikatedralnej, a w 2000 r. – kapelana
Jego Świątobliwości.
20 kwietnia 2000 r. papież Jan Paweł II mianował
go biskupem pomocniczym
archidiecezji częstochowskiej i biskupem tytularnym
Bisiki. Sakrę biskupią otrzymał 20 maja 2000 r. w archikatedrze Świętej Rodziny w
Częstochowie. Święceń biskupich udzielił mu abp
Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, z towarzyszeniem abp. Józefa
Życińskiego, metropolity
lubelskiego, i bp Antoniego
Długosza, biskupa pomocniczego częstochowskiego. Na swoje zawołanie biskupie wybrał słowa „Ecce
venio” (Oto idę, aby spełnić
wolę Twoją), zaczerpnięte z
Listu do Hebrajczyków (Hbr
10,9).
W archidiecezji pełnił funkcję wikariusza generalnego. Z racji pełnionego urzędu był członkiem
rady kapłańskiej, rady duszpasterskiej i kolegium konsultorów. Ponadto do 2012
roku przewodniczącym rady
ekonomicznej.
14 czerwca 2013 r. papież Franciszek mianował
go biskupem diecezjalnym
diecezji rzeszowskiej. 19 lipca 2013 r. kanonicznie objął diecezję, natomiast dzień
później odbył ingres do
Katedry Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Rzeszowie.
W ramach Konferencji
Episkopatu Polski w 2001
r. został delegatem ds.
Duszpasterstwa
Kobiet.
Wszedł ponadto w skład
Komisji Duchowieństwa.
W 2013 r. został wybrany na
przewodniczącego Rady ds.
Rodziny.

B

p Edward Marian Frankowski – biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej; ur. 15 sierpnia 1937 r.
(Kępa Rzeczycka k. Stalowej Woli); wykształcenie zdobywał w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: magister teologii
pastoralnej (1975), doktor nauk społecznych (2005).
Święcenia
kapłańskie
przyjął w 1961 r. Następnie
był wikariuszem w Hyżnem k.
Rzeszowa (od 1961), Jaśle (od
1963); proboszczem w parafiach: Stalowa Wola Południe
(od 1967), Stalowa Wola św.
Floriana (od 1975), Stalowa
Wola par. Matki Bożej Królowej Polski (1978-92). Sakrę biskupią przyjął w 1989 r.; dewiza biskupia: „Christus vincit” (Chrystus zwycięża). Nominacje biskupie: biskup tytularny Tigamibena, biskup
pomocniczy diecezji przemyskiej (1989), biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej
(od 1992).Pełnione funkcje:
członek Komisji Episkopatu Polski „Iustitia et PAX” (od
1994); członek Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny (od
1996).
Działalność
społeczna – bronił praw ludzi pracy, szczególnie podczas strajku w 1988 r. w Hucie Stalowa Wola, jako duszpasterz ludzi pracy organizował pomoc i obronę działaczy opozycji represjonowa-

nych przez władze komunistyczne, szczególnie w stanie
wojennym; wspierał tworzącą się „Solidarność” w Hucie
Stalowa Wola i w Regionie
Ziemia Sandomierska, kapelan NSZZ „Solidarność”
(1980-92). Represjonowany
przez władze PRL. W 2004 r.
IPN przyznał mu status pokrzywdzonego przez system
komunistyczny. W Stalowej
Woli inspirował społeczne
inicjatywy, m.in. w 1982 r.
pierwsze wybory samorządowe w blokach mieszkalnych, zakładał i organizował
Studium o Rodzinie, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Jako biskup pomocniczy diecezji
sandomierskiej organizował
zespoły synodalne w ramach
II Polskiego Synodu Plenarnego i parafialne oddziały
Akcji Katolickiej.
Działalność naukowodydaktyczna – wykładowca
socjologii religii i katolickiej
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nauki społecznej w Wyższym
Seminarium Duchownym i
Instytucie Teologicznym w
Sandomierzu oraz katolickiej
nauki społecznej na Wydziale
Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej
Woli. Twórca i organizator
Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli
(obecnie Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL), gdzie organizował także liczne sesje popularno-naukowe oraz powołał
ośrodek formacji świeckich
liderów katolickich.
Publikacje – „Rekolekcje dla ludzi pracy” (1997),
„Społeczne uwarunkowania
postaw religijnych młodzieży szkół średnich” (2004),
„Życie religijne w rodzinach
diecezji
sandomierskiej”
(2005), „Religijność katolików diecezji sandomierskiej” (2006), ponad sto artykułów na tematy społeczno-religijne.
Inne – organizator Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli, Uniwersytetu Robotniczego w
Stalowej Woli, Studium Katolickiej Nauki Społecznej
w Stalowej Woli; Katolickich
Uniwersytetów Ludowych
w diecezji. Honorowy Obywatel Stalowej Woli (1992),
Honorowy Członek NSZZ
„Solidarność” (1995), Order
Społecznej Fundacji Pamięci
Narodu Polskiego „Polonia
Mater Nostra Est” (2001),
Nagroda redakcji „Powściągliwość i Praca” – „Bóg Zapłać” (2003), Odznaczony m.in. Złotym Medalem
Związku Oficerów Rzeczpospolitej Polskiej im. Marszałka J. Piłsudskiego przyznanym przez Światową Federację Polskich Kombatantów
(2005), Medalem Wdzięczności Polonii „Gaude Mater
Polonia” (2004), Krzyżem
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2006).
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Ingres bp. Jana Wątroby do Katedry Rzeszowskiej

W

sobotę, 20 lipca 2013 r. biskup Jan Wątroba
objął uroczyście rządy w diecezji rzeszowskiej. „Niech łagodność i pokora będą zawsze znakiem
naszej posługi” – zachęcał nowy ordynariusz podczas
Mszy św. w Katedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Rzeszowie. Bp Wątroba ma 59 lat, dotychczas był biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej.

Uroczystości objęcia diecezji przez nowego ordynariusza przewodniczył abp.
Celestino Migliore, nuncjusz
apostolski w Polsce. Przy
drzwiach świątyni bp. Wątrobę przywitał proboszcz
parafii katedralnej, podając mu do ucałowania krzyż.
Zgromadzonych w katedrze
powitał biskup senior Kazimierz Górny, pierwszy biskup rzeszowski. „Drogi biskupie Janie, pragnę Cię zapewnić, że spotkasz tu bardzo gorliwych kapłanów,
wiernych Chrystusowi Panu
i wrażliwych na ubogich i
cierpiących, a także na potrzeby misji” – mówił bp
Górny. Zwrócił uwagę, że

także wierni świeccy diecezji
rzeszowskiej są prawdziwie
zatroskani o los Kościoła i
Ojczyzny. Nuncjusz apostolski, na znak przejęcia posługi pasterskiej w diecezji, wręczył bp. Wątrobie pastorał.
Nowy ordynariusz rzeszowski zasiadł na katedrze –
miejscu, z którego odtąd będzie nauczał i przewodniczył
liturgii. Następnie biskup
pomocniczy Edward Białogłowski, przedstawiciele
prezbiterium diecezji, osób
konsekrowanych i wiernych
świeckich złożyli nowemu
biskupowi rzeszowskiemu
homagium, czyli akt czci,
szacunku i chrześcijańskiego
posłuszeństwa.

„Niech łagodność i pokora będą zawsze znakiem
naszej posługi” – zachęcał
w homilii bp Wątroba. Nawiązując do słów Chrystusa,
który mówił o sobie, że jest
łagodny i pokorny sercem,
tłumaczył: „Mamy tak jak
On być ulegli Bogu, posłuszni Jego woli, łagodni i pokorni sercem”. Zwrócił uwagę,
że bycie łagodnym i pokornego serca jest dla chrześcijanina wielkim programem.
„Łagodność, dobroć, pokora, cichość – one okazują się
zwycięskie, one są mocą” –
przekonywał zachęcając do
odrzucania chęci odwetu i
gniewu.
Nowy biskup rzeszowski zapowiedział, że chce
wszystkim
diecezjanom,
zwłaszcza tym, którzy „przeżywają różne kryzysy i uginają się po krzyżem bolesnych doświadczeń”, pomagać w naśladowaniu Jezusa łagodnego i pokornego.
„Bardzo chcę razem z wami,
choć sam słaby, ale przecież
uzbrojony w Jezusową moc,
nieść jarzmo: modlitwą, słowem, posługą, całym trudem codzienności” – mówił
bp Wątroba.
W uroczystości uczestniczył m.in. przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, metropolita lwowski obrządku łacińskiego abp Mieczysław Mokrzycki, abp Henryk Hoser – biskup warszawsko-praski, przedstawiciele władz wojewódzkich
i samorządowych, rektorzy
wyższych uczelni.
Przed
zakończeniem
Mszy św. gratulacje i życzenia owocnej posługi złożyli bp. Wątrobie m.in. przewodniczący Episkopatu Polski abp Józef Michalik i metropolita częstochowski abp
Wacław Depo. Natomiast o.
Izydor Matuszewski – generał zakonu ojców paulinów
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wręczył mu kopię cudownej
ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Wsparcie, modlitwę i wolę współdziałania zadeklarował w swoich
gratulacjach dla nowego ordynariusza Władysław Ortyl, marszałek województwa
podkarpackiego.
Przemawiając w imieniu środowisk akademickich, prof. dr hab. Aleksander Bobko, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwrócił
uwagę, że ogromny postęp
nauki i wiedzy, jakiego jesteśmy świadkami na początku XXI w. napawa dumą, ale
niesie też zagrożenia, zwłaszcza jeśli człowiek ulegnie
grzechowi pychy. „Historia
uczy, że na jednym skrzydle
nauki i rozumu ludzkość daleko nie poleci, że do harmonijnego rozwoju człowieka
potrzebny jest także komponent ducha i wiary” – podkreślił rektor. Prof. Bobko
ocenił, że potrzebna jest dziś
szczególna więź pomiędzy
środowiskiem akademickim
i Kościołem. Wyraził nadzieję, że taka współpraca, oparta na służbie prawdzie, będzie służyła człowiekowi. „A
to, w ostatecznym wymiarze
będzie nas wszystkich przybliżać do Boga” – zaznaczył
rektor.
Prezes Zarządu Krajowego Instytut Akcji Katolickiej Halina Szydełko zwróciła uwagę, że zadaniem katolików świeckich jest m.in.
obrona Kościoła. Dodała,
że zwłaszcza teraz, gdy „nie
ma dnia, abyśmy nie doświadczali ataków ze strony
nieprzyjaciół Kościoła, potrzebna jest żywa i autentyczna wiara, która pozwoli nam przezwyciężyć nowe
idee, które próbują zniszczyć
Kościół i które godzą w człowieka”.
/za: www.niedziela.pl
fot. M. Książek,
B. Sztajner/
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Umiłowani Diecezjanie,
Siostry i Bracia
w Chrystusie
1. W dniu 14 czerwca
bieżącego roku ogłoszona
została decyzja Ojca świętego Franciszka, który posyła mnie do Was, abym głosił Ewangelię i jako Wasz Biskup troszczył się o wspólnotę diecezjalną.
Spośród wielu myśli,
uczuć i refleksji, jakie towarzyszą mi nieustannie od
tamtego dnia i stale dojrzewają, na pierwsze miejsce
coraz bardziej wysuwają się
te, które już św. Paweł wyraził w swoim Liście do Rzymian. Pisze Apostoł: „Gorąco pragnę was zobaczyć, aby
wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest abyśmy się u
was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą – waszą i
moją” (Rz 1,11-12).
Tak właśnie widzę i ja
moją posługę pośród Was,
jako wzajemne umacnianie się w wierze przez służbę prawdzie i pięknu Ewangelii, która poprowadzi nas
do radosnego spotkania z
Chrystusem. Bo też – jak
nam to przypomniał papież
Benedykt XVI - „u początku bycia chrześcijaninem
nie ma decyzji etycznej czy
jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, które nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” (Deus
caritas est, 1). Nie ma nic
piękniejszego i ważniejszego, co mógłbym zrobić z
Wami i dla Was, jak właśnie prowadzić do takiego spotkania z Jezusem, jedynym Odkupicielem człowieka. Świat nie potrzebuje
większego dobra, nawet jeśli
często nie jest świadomy tej
potrzeby. Tej prawdzie pragnę służyć z odwagą ale i z
szacunkiem, by w wielu ser-
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Słowo biskupa rzeszowskiego
Jana Wątroby
cach rozniecić na nowo nadzieję, która nie zawodzi.
2. W tym historycznym momencie kieruję
moje serdeczne pozdrowienie do Księdza Biskupa Kazimierza, ojca i budowniczego Rzeszowskiego Kościoła. Niech w tym pozdrowieniu usłyszy głęboki szacunek, podziw i wdzięczność
za trud, który przyniósł tak
piękne owoce 21-letniej posługi Ludowi Bożemu na
tej ziemi. Bardzo liczę na
współpracę i zapewniam o
modlitewnej pamięci.
Braterskim pozdrowieniem obejmuję drogiego
mi Księdza Biskupa Edwarda, wiernego i radosnego
współpracownika Biskupa
Kazimierza od pierwszych
dni istnienia diecezji, niezmordowanego pielgrzyma
jasnogórskiego, któremu już
teraz dziękuję za okazaną mi
życzliwość i pomoc.
Myślą obejmuję wszystkich kapłanów, diecezjalnych i zakonnych, pierwszych współpracowników w
trudzie apostolskim. Szczególnie ciepłym pozdrowieniem ogarniam najstarszych
braci, kapłanów seniorów,
schorowanych i utrudzonych pracowników winnicy
Pana a także alumnów naszego Seminarium, którzy
pozwalają patrzeć w przyszłość z nadzieją i radością.
Pozdrawiam serdecznie
kochane siostry zakonne i
osoby życia konsekrowanego, powierzając ich modlitwie i siostrzanej miłości całą
moją posługę w Kościele.
Serdeczną myśl kieruję

do wszystkich rodzin naszego Kościoła, od których tak
bardzo zależy jego dziś i jutro, jego wierność Chrystusowi i Jego nauce, jak również przyszłość Narodu i Ojczyzny. Chcę razem z Wami
dzielić troski, starania ale i
radości i nadzieje.
Z nadzieją i troską myślę też o ludziach młodych,
uczniach i studentach odpoczywających na wakacjach,
pytających o swe życiowe
powołanie, poszukujących
pracy a czasem sensu życia.
Modlę się za Was i już liczę
na pierwsze spotkania.
Wreszcie zwracam się do
wszystkich samotnych, dotkniętych cierpieniem, dźwigających krzyż choroby, niesprawności czy choćby podeszłego wieku.. Już dziś niosę Was w swoim sercu, ale też
proszę, byście swoje trudne
doświadczenia ofiarowali za
Kościół Rzeszowski, w tym
za jego nowego pasterza.
3. Trzynaście lat temu
jako zawołanie dla biskupiej posługi wybrałem słowa z Listu do Hebrajczyków:
„Oto idę, aby spełnić wolę
Twoją” (Hbr 10,9). Wskazują one przede wszystkim
na tajemnicę Słowa Wcielonego, które przez całkowitą uległość woli Ojca, przez
doskonałe posłuszeństwo
dokonało dzieła zbawienia
świata. Jednocześnie przypominają, że jest to podstawowe zadanie dla tych, których Pan powołuje i posyła,
by kontynuowali Jego zbawcze dzieło. Dziś te słowa nabierają dla mnie szczególnego znaczenia. Nie tylko dla-

tego, że trzeba zostawić tak
dobrze mi znany i bliski Kościół Częstochowski i stanąć na czele nowej wspólnoty wiary. To przede wszystkim nowe wezwanie do szukania, poznawania i pełnienia woli Bożej, do całkowitej uległości i posłuszeństwa
Bożym zamysłom. Tak czynił nasz Mistrz, dla którego pokarmem było wypełnić wolę Tego, który Go posłał (por. J 4,34), i który był
posłuszny Ojcu aż do śmierci. Taka też była postawa Maryi, pokornej służebnicy pańskiej. W Jej „Fiat” słychać wyraźnie: oto idę, aby spełnić
wolę Twoją. Bardzo pragnę
iść z Wami, umiłowani bracia i siostry, drogami wiary w
stylu i duchu Maryi z Nazaretu. Proszę Was, módlcie się
dla mnie o tę łaskę.
4. We wspomnianym Liście do Rzymian św. Paweł
modli się, by kiedyś otworzyła się przed nim droga,
po której mógłby przybyć do
wyznawców Chrystusa. (por.
Rz 1,10). Modlitwa została
wysłuchana. Jak kiedyś dla
Apostoła Narodów, tak teraz przede mną wije się taka
droga. Nie jest to jednak droga z kamienia czy z asfaltu.
To jest droga serca. To droga,
na której chcę razem z Wami
współuczestniczyć w prawdzie i miłosierdziu, w sprawiedliwości i pokoju. To droga, po której Duch Jezusa poprowadzi nas razem w ramiona Ojca. Na tę wspólną
drogę z serca wszystkim błogosławię w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
Wasz Biskup Jan
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Fragmenty homilii

ks. abp. Mathiasa Ngarteri

Abp Mathias Ngarteri z N’Djameny podczas homilii
w Cmolasie

N

Procesja Bożego Ciała 2013

asza parafia jest parafią misyjną. Kapłani
wywodzący się z Cmolasu (ks. Franciszek
Posłuszny), Hadykówki (o. Pacyfik Czachor OFM) czy
Mechowca (ks. Eugeniusz Gancarz) pracowali bądź nadal pracują na misjach w Afryce i Ameryce Południowej.
Trud pracy duszpasterskiej i specyfikę Kościoła w krajach misyjnych poznajemy na ogół wtedy, gdy misjonarze spędzają w naszej parafii urlop misyjny i/lub odwiedzają swoją rodzinę.
Ten misyjny charakter
cmolaskiej parafii sprawił, że
ks. abp. Mathiasa Ngarteri z
archidiecezji N’Djamena z
Czadu przyjęliśmy serdecznie i z zainteresowaniem.
Hierarcha z Afryki – przybyły na zaproszenie ks. Pawła
Pietrusiaka, który sam przez
10 lat pracował w Czadzie –
przewodniczył Mszy św. w
uroczystość Bożego Ciała.
Wygłosił również homilię,
której fragmenty zamieszczamy poniżej.
Ze względu na stan zdrowia Główny Celebrans nie
udał się już z procesją do czterech ołtarzy, ale z okien plebani przypatrywał się jej zakończeniu. W tym roku trasa procesji wiodła przez dro-

gę krajową nr 9 do pierwszego ołtarza zlokalizowanego
przy domu kultury, następnie przez działki za bankiem
do drugiego ołtarza właśnie
przy Banku Spółdzielczym.
Trzeci ołtarz zlokalizowanym
był przy budynku Urzędu
Gminy, a czwarty – tradycyjnie – na ołtarzu polowym.
Mimo pewnych utrudnień
na krajowej „9” związanych
z przejściem procesji, kierowcy wykazywali zrozumienie
i cierpliwość, a po przejściu
procesji zostali obdarowani
małymi chlebkami. Ruchem
wzorowo kierowała policja,
zapewniając bezpieczeństwo
wszystkim uczestnikom procesji.
/ms/

Czcigodni Kapłani!
Drodzy Siostry i Bracia
w Chrystusie!
Jestem zaszczycony miłym
zaproszeniem, jakie skierował
do mnie Ksiądz Paweł Pietrusiak, abym uczestniczył w tej
uroczystej celebracji. Przesyłam wam wszystkim pozdrowienia od wiernych mojej archidiecezji Ndżameny oraz od
moich współbraci w biskupstwie, członków Konferencji
Episkopatu Czadu.
Uroczystość Bożego Ciała jest w samym sercu katolickiej wiary. W tym dniu,
Kościół pragnie oddać hołd
Chrystusowi obecnemu w
Eucharystii pod postaciami
chleba i wina. W tym dniu
jesteśmy zaproszeni, aby nie
tylko wyrazić publicznie naszą wiarę eucharystyczną,
ale też, aby pogłębić nasze
zrozumienie tej niezwykłego misterium. Pozwolę sobie zatrzymać się nad kilkoma aspektami tej tajemnicy i pokazać, że Eucharystia
jest szkołą chrześcijańskiego życia. Tak, jest ona szkołą:
prawdziwej miłości, szacunku dla życia, służby i misji.

Eucharystia
jest szkołą
prawdziwej miłości
Wiemy, że w Ewangelii Jana nie ma opisów ustanowienia Eucharystii. Są
one zastąpione przez wzruszający opis obmycia nóg.
Ten gest Jezusa miał miejsce
podczas Ostatniej Wieczerzy, w kontekście ustanowienia Eucharystii. Ten gest
Mistrza uczy nas, że Kościół, który celebruje Eucharystię i który ją adoruje, jest
Kościołem wezwanym do
służby w miłości i w pokorze. Chrystus na kolanach u
stóp uczniów, to obraz Kościoła, który ma uklęknąć u
stóp ludzkości, aby te stopy
obmywać z brudów: z brudu niewiedzy, dezorientacji, braku sensu, zagubienia,
przemocy, braku przebaczenia. Ma to czynić tak jak Jezus: na kolanach, z miłością,
z szacunkiem i bez potępiania. W tym świetle, można powiedzieć, że Eucharystia pokazuje nam, czym
jest prawdziwa ewangelizacja, pokazuje jej istotę i uczy
metod jej realizacji.
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Ks. Arcybiskup Mathias Ngarteri Mayadi
Urodził się w 1946 r. w Bedaya, w południowym Czadzie w rodzinie pogańskiej.
Dzięki misyjnej pracy francuskich jezuitów poznał chrześcijaństwo i w wieku 11 lat
przyjął chrzest. Ukończył jezuickie liceum w Douala w Kamerunie i rozpoczął formację do kapłaństwa w kameruńskim Seminarium w Otele. Po czterech latach wyjechał
do Francji, gdzie w Strasburgu studiował ekonomię i ukończył studia teologiczne.
W 1978 r. przyjął świecenia kapłańskie, a kilka lat później został biskupem diecezji Sarh. W 2003 r. został wyniesiony do godności arcybiskupa stolicy N’Djameny.
Jest pierwszym czadyjskim biskupem, mocno zaangażowanym w rozwój chrześcijaństwa w Afryce Centralnej i w dialog chrześcijańsko-muzłumański. Uczestniczył wiele
razy w Synodach Biskupów w Rzymie; jest członkiem wielu międzynarodowych instytucji kościelnych.
Wiele razy odwiedził nasza ojczyznę, bo w jego diecezji pracuje kilku kapłanów z Polski. Diecezja Rzeszowska utrzymuje szczególne więzi z archidiecezją w
N’Djamenie, gdyż pracuje tam dwóch naszych kapłanów, a od wielu lat wspieramy finansowo i personalnie funkcjonowanie tamtejszego Seminarium. Diecezja
Rzeszowska wybudowała internat dla dzieci szkolnych oraz kościół w parafii Bailly,
gdzie pracuje jeden z naszych kapłanów.
Eucharystia jest szkołą
szacunku dla życia
Adoracja Eucharystii jest
adoracją Tego, który powiedział o sobie: «Ja jestem drogą, prawdą i życiem». Eucharystia jest pamiątką paschalnego misterium Chrystusa, to znaczy jego pełnego
daru życia dla Ojca i dla ludzi,
aby «je mieli i mieli je w obfitości». Chrześcijanin przyjmujący Komunię świętą staje się uczestnikiem tego Bożego życia, dla którego został stworzony. Czyż św. Augustyn nie mówił do swoich wiernych przyjmujących

po raz pierwszy Eucharystię:
«Stawajcie się tym, co przyjmujecie!» Tak, każdy człowiek został stworzony przez
Boga dla życia! Owszem, jesteśmy dla życia wiecznego, ale jest ono poprzedzone przez życie ziemskie, które nabiera pełnego sensu tylko wtedy, gdy patrzymy na
nie z perspektywy wieczności. Kościół adorując Eucharystię wyraża Bogu wdzięczność za dar życia; kontemplując Eucharystię, kontempluje niepojęta tajemnice życia i
angażuje się w sposób czytelny w obronę ludzkiego życia.

Eucharystia jest
szkołą służby
Eucharystia, w swoimi
widzialnym wymiarze, ukazuje się jako łamany i rozdzielany chleb, co symbolizuje życie dane przez Chrystusa. Eucharystia jawi się zatem jako
miejsce zrodzenia prawdziwej postawy służby w miłości. Eucharystyczny gest obmycia nóg przypomina nam,
że miłość chrześcijańska jest
nie tylko afektywna, ale też
efektywna. Nasza miłość do
Chrystusa winna przekładać
się na służbę wobec biednych
i potrzebujących. Nie można

Boże Ciało 2013 – celebra Mszy św.
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adorować Chrystusa w Eucharystii i żyć równocześnie
w obojętności wobec cierpień
świata. Wielki Ojciec Kościoła, Jan Chryzostom, tak mówił w jednej ze swoich homilii: «Chcesz oddać cześć ciału
Chrystusa? Dobrze, ale nie pogardzaj nim kiedy jest on nagi,
bezdomny lub głodny. Nie zapominaj, iż Ten, który powiedział: «To jest ciało moje» i tak
się stało, jest tym samym, który powiedział: «byłem głodny,
nagi, w wiezieniu ...i nie pomogliście mi».
Eucharystia jest
wreszcie szkołą misji
Na koniec każdej Mszy
św. kapłan mówi: «Idźcie w
pokoju Chrystusa». Jest to
prawdziwe zaproszenie, aby
stawać się zwiastunami tego,
co przeżyliśmy w celebracji: faktu, że Chrystus umarły
dla naszego zbawienia, zmartwychwstał. Ten, kto poczuł się zbawiony i ukochany przez Boga, nie potrafi zagarnąć tylko dla siebie takiego przekonania; będzie pragnął przekazania go innym.
To z doświadczenia zbawienia może zrodzić się prawdziwa misja. Polska, która przyjęła chrześcijaństwo ponad
tysiąc lat temu, dała Kościołowi wielu misjonarzy. Dzisiaj
Afryka oraz mój kraj, Czad,
korzystają z obecności i pracy polskich kapłanów pracujących z oddaniem, kompetencją i w duchu służby w budowaniu naszego młodego
kościoła, który przyjął ewangelie zaledwie kilkadziesiąt lat
temu. Jestem wdzięczny Kościołowi w Polsce, a Diecezji
Rzeszowskiej szczególnie, za
szczere włączenie się w misyjne dzieło Kościoła.
Na zakończenie tej refleksji, pragnę raz jeszcze zaprosić nas wszystkich, abyśmy w
centrum naszego życia postawili Chrystusa, który w Eucharystii jest obecny pośród
nas i dla nas. Amen
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z ks. dr. Pawłem
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Pietrusiakiem rozmawiał Marian Salwik

Drogi Księże Pawle!
Świecenia kapłańskie
przyjął Ksiądz
w roku 1992.
W tym samym roku
utworzona została
Diecezja Rzeszowska.
Jak Ksiądz wspomina
tamten fakt?
Całą seminaryjną formację
przeszedłem
w
Seminarium w Przemyślu.
Tam także ukończyłem studia teologiczne (magisterium na KUL w Lublinie) i
przyjąłem święcenia diakonatu. O utworzeniu Diecezji
Rzeszowskiej
dowiedziałem się podczas mojej kilkumiesięcznej praktyki diakońskiej, którą odbywałem
w Kołomyi na Ukrainie.
Święcenia kapłańskie przyjąłem 11 czerwca 1992 r. z rąk
Księdza Biskupa Kazimierza
Górnego. Byliśmy pierwszym rocznikiem święconym
dla Diecezji Rzeszowskiej.
Wspominam ten dzień ze
wzruszeniem i ogromną
wdzięcznością.

Bł. Jan Paweł II nazwał
powołanie kapłańskie
„darem” i „tajemnicą”.
W jaki sposób u młodego chłopaka – Pawła
zrodziła się myśl, by
pójść za głosem Boga?
Jak decyzję o wstąpieniu do seminarium
przyjęła rodzina i przyjaciele?
Myśl o wstąpieniu do
Seminarium
przewijała
się przez cały okres liceum,
chociaż zewnętrznie tego
nie okazywałem. Myślę, że
wpływ na moją decyzję o kapłaństwie wywarły trzy środowiska: domu rodzinnego,
parafii i Pieszej Pielgrzymki
Rzeszowskiej, w której brałem udział od czasów szkoły podstawowej. Wstąpienie
do Seminarium zostało przyjęte przez rodzinę i przyjaciół
z pewnym zdziwieniem i zaskoczeniem, gdyż moją pasją
w czasach Liceum i kierunkiem studiów, do których się
przygotowywałem była, chemia, a nie teologia!

Liturgia wigilii paschalnej w Czadzie

Kapłaństwo Księdza
hartowało się
w różnych realiach
współczesnego świata,
czasami bardzo daleko
od rodzinnego domu
i kraju.
Czy mógłby Ksiądz
uchylić rąbka
tajemnicy o kolejnych
etapach swojej posługi
duszpasterskiej?
W trakcie ponad dwudziestoletniej pracy kapłańskiej było mi dane pełnić posługę w różnych miejscach
świata i na różnych odcinkach życia Kościoła. Po święceniach kapłańskich zostałem mianowany wikariuszem na parafii Załęże pod
Rzeszowem, gdzie proboszczem był ks. prał. Stanisław
Słowik, obecny Dyrektor
Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Wspominam ten czas niezwykle mile, gdyż w klimacie ogromnej życzliwości mogłem stawiać pierwsze kroki
mojego kapłańskiego życia.
Oprócz pracy wikarego na
parafii, pełniłem – przez trzy
dni w tygodniu – posługę notariusza Kurii Diecezjalnej w
Rzeszowie.
Po roku Ksiądz Biskup
skierował mnie na specjalistyczne studia do Rzymu,
gdzie na Uniwersytecie
„Santa Croce” zdobyłem
najpierw licencjat, a potem
doktorat z teologii dogmatycznej.
Specjalizowałem
się w historii teologii starożytnej, zwłaszcza greckiej. Sześcioletni czas po-

Ks. Paweł podczas procesji
Bożego Ciała w Cmolasie

bytu w Wiecznym Mieście,
za czasów pontyfikatu Jana
Pawła II, był dla mnie okazją „uczenia się” Kościoła
Powszechnego i dostrzegania jego różnorakich problemów i potrzeb właśnie z perspektywy Rzymu. Fakt, że
jako student mieszkałem w
niewielkiej rezydencji „Opus
Dei”, a moimi współmieszkańcami byli kapłani pochodzący z kilkunastu różnych
krajów świata, pomógł mi
patrzeć na wiele problemów
świata i Kościoła w dość szerokim kontekście.
Pobyt w Rzymie to nie
tylko studia, ale również posługa duszpasterska. Przez
kilka lat byłem kapelanem
wspólnoty hiszpańskich sióstr
zajmujących się sierotami, zaangażowałem się także mocno w duszpasterstwo
Drogi Neokatechumenalnej
przy jednej z rzymskich parafii, a przez ostatni rok pobytu
we Włoszech byłem wikarym
w podrzymskim miasteczku
Latina.
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Powrót z Włoch oznaczał dla Księdza nowe
wyzwania, a wkrótce
także egzotyczny wyjazd…
Kiedy wróciłem do Polski (1998), Ksiądz Biskup
mianował mnie prefektem w
Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i wykładowcą teologii. Tę piękną
posługę formacyjną pełniłem
przez trzy lata.
W 2001 roku, nosząc
już od jakiegoś czasu w swoim sercu pragnienie wyjazdu na misje, odpowiedziałem na apel Księdza Arcybiskupa Charlesa Vandam’a,
ówczesnego Przewodniczącego Episkopatu Czadu, i za
zgodą mojego Ordynariusza
udałem się do pracy w Afryce. Przez prawie 10 lat byłem
wicerektorem Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego Konferencji Episkopatu w Czadzie,
w N’Djamenie. Jako profesor
teologii wykładałem również
w innych afrykańskich seminariach oraz na Katolickim
Uniwersytecie Afryki Środkowej w Yaounde w Kamerunie.
W 2011 roku zakończyłem pracę w Czadzie i Ksiądz
Biskup Kazimierz Górny
udzielił mi rocznego urlopu naukowego. Spędziłem go
we Francji, gdzie na Wydziale Teologii Instytutu Katolickiego w Paryżu, rozpocząłem
przygotowywanie habilitacji.
Po powrocie do Polski Ksiądz
Biskup powierzył mi pracę
wykładowcy w Rzeszowskim
Seminarium.
Jakie doświadczenia
przywiózł Ksiądz z pracy misyjnej w Czadzie?
Pytam o doświadczenia, którymi warto dzielić się z wiernymi w Polsce, by ubogacić i zdynamizować naszą wiarę.
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Z grupą katechistów świeckich podczas dnia formacji

Praca w kraju misyjnym,
i to na tak ważnym i specyficznym odcinku jak formacja przyszłych kapłanów,
wycisnęła na mnie niezatarty ślad. Mam świadomość, że
pracowałem w jednym z najbiedniejszych krajów świata,
w kraju klimatycznie trudnym dla Europejczyka, miotanym wojnami domowymi
i zdominowanym przez islam. Lata spędzone w Afryce
to był niewątpliwie najpiękniejszy okres mojej kapłań-

skiej posługi. Oprócz pracy
w Seminarium zajmowałem
się intensywnie pracą z katechumenami, czyli z dorosłymi przygotowującymi się do
Chrztu. Spośród doświadczeń z misyjnej pracy wartych zauważenia i być może
użytecznych w nowych polskich realiach, chciałbym
podkreślić następujące: świadomość życia w społeczeństwie, które zdaje się być coraz bardziej pluralistyczne
(w Afryce wyznawcy isla-

mu, religii tradycyjnych, niewierzący i chrześcijanie próbują mieszkać razem); zaangażowanie ludzi świeckich w
życie wspólnot parafialnych
(nie ukrywam, że w Polsce
jestem zaskoczony brakiem
poczucia
współodpowiedzialności ludzi świeckich za
losy parafialnej wspólnoty);
przekonanie, że prawdziwie
Boże dzieła dokonują się nie
przez wielość zaangażowanych środków, ale w prostocie i skromności.

Z grupą kleryków w Seminarium w N’Djamenie
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Drodzy Czytelnicy!
Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, zgodnie z wieloletnią tradycją,
będą miały miejsce w dniach 1-6 sierpnia 2013 roku. Będziemy je obchodzić pochylając się nad słowami Programu
Duszpasterskiego Episkopatu Polski „Być solą ziemi” rozważanymi w kontekście, zwołanego przez papieża Benedykta
XVI, Roku Wiary.
Wszyscy ochrzczeni są odpowiedzialni za dar wiary i wezwani do tego, aby się nią dzielić. Czynić to możemy słowem i przykładem, poprzez publiczne wyznawanie chrześcijańskiej wiary oraz przez czytelne realizowanie w życiu codziennym ewangelicznych wartości. To właśnie dzięki jednoznacznemu i odważnemu świadectwu, chrześcijanin może stać
się „solą” ziemi. Nikt z nas nie ma, sam z siebie, wystarczająco siły, aby dawać świadectwo o Chrystusie. Taka zdolność
jest zawsze darem łaski i owocem prawdziwego nawrócenia i szczerej przemiany serca. Kiedy kontemplujemy wydarzenie
Przemienienia Pańskiego, widzimy, że przemienione zostało nie tylko oblicze Chrystusa, ale także serca obecnych tam
uczniów. Uczestnicząc w Odpuście ku czci Pana Jezusa Przemienionego i Przemieniającego, udajemy się duchowo, śladem Apostołów, na Górę Tabor, aby doświadczyć prawdziwej przemiany serc. Tylko bowiem przemienione serce i głębokie
doświadczenie Jezusa mogą z nas uczynić „sól ziemi”, czyli czytelny znak miłości Boga do człowieka.
Z całego serca zapraszam Was do licznego uczestnictwa w organizowanych nabożeństwach, a przede wszystkim w
uroczystych sumach odpustowych celebrowanych każdego dnia podczas trwania odpustu. Pojednani z Bogiem i ludźmi w
sakramencie pokuty, oddajmy cześć Jezusowi przez pełne uczestnictwo w Eucharystii i poprzez świadectwo naszego życia. Szczęść Boże wszystkim!

Ks. Paweł Pietrusiak

N

a sobotę, 3 sierpnia, godz. 20.30 – na koncert zespołu „Echa Sacrosongu” z Rzeszowa i wspólne
śpiewanie – szczególnie serdecznie zapraszana jest młodzież, a także wszyscy, którzy są młodzi duchem.

Chór i Orkiestra „Echo
Sacrosongu” (w sumie 45
osób) działa nieprzerwa-

nie od 2000 r. przy Parafii Opatrzności Bożej Księży Salezjanów w Rzeszo-

wie. Założycielem i duchowym przywódcą zespołu jest
ks. Andrzej Szpak SDB. Zespół podtrzymuje tradycję festiwalu „Sacrosong”, którego
wielkim protektorem i orędownikiem był kardynał Karol Wojtyła.
W sierpniu 2001 r. miał
miejsce pamiętny koncert dla
Jana Pawła II – wielkie duchowe przeżycie uskrzydlone
słowami Ojca Świętego: „Ratujcie Sacrosong”.
Przez 13 lat nieprzerwanej działalności Zespół występował w ponad 150 kościołach i na scenach w Polsce, Europie, Indiach oraz
Ameryce – Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w wielu miastach: Kijowie, Lwowie,
Budapeszcie, Pradze, Wiedniu, Medjugorje, Düsseldorfie, Wilnie, Turynie, Marsylii,
Paryżu, La Salette, Amsterdamie, Brukseli, Barcelonie,
Lourdes, Berlinie, Kopenhadze, Malmö, Delhi, Wrindawan (Indie), Nowym Jorku,

Toronto i w wielu miastach
polskich. Repertuar zespołu
to 70 pieśni i 150 kolęd wybitnych polskich kompozytorów i poetów.
W styczniu 2011 r. „Echo
Sacrosongu” zawitało do Indii, gdzie dało 8 koncertów w
różnych miejscach kultu religijnego, m.in. w katedrze w
Delhi oraz nuncjaturze papieskiej – na inauguracji 25
lecia pobytu papieża Jana
Pawła II w Indiach, w kościele św. św. Tomasza. Zespół
koncertował również w świątyniach Kriszny we Wrindawan.
W 2012 r. na wyjazd do
USA i Kanady Zespół przygotował specjalny program
pt. „Święto Stworzyciela
Świata i Człowieka” wg scenariusza ks. Andrzeja Szpaka
oraz w opracowaniu scenicznym i choreografii Bernadetty Wojtuś-Sikory. Ten spektakl zaprezentowany zostanie
również w Cmolasie.
(-)
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ku czci Pana Jezusa Przemienionego w Cmolasie
SOBOTA 3.08.2013
6.30 Msza święta parafialna
10.15 Modlitwa różańcowa prowadzona przez Parafialne Róże
Różańcowe
11.00 Uroczysta Msza święta odpustowa dla wszystkich czcicieli Matki Najświętszej, kobiet i matek z małymi dziećmi. Zaproszone parafie: Przecław, Trześń, Dobrynin, Chorzelów,
Zarębki, Kolbuszowa Wszystkich Świętych, Kolbuszowa
św. Brata Alberta, Kolbuszowa Górna, Widełka, Wysoka
Głogowska. Po Mszy świętej błogosławieństwo małych
dzieci.
18.00 Msza św. z kazaniem
20.30 Koncert młodzieżowego zespołu religijnego „Echa sacrosongu” (OO. Salezjanie z Rzeszowa)
21.30 Apel Jasnogórski

NIEDZIELA 4.08.2013.
CENTRALNE UROCZYSTOŚCI

CZWARTEK 1.08.2013
18.00 Nowenna ku czci Przemienienia Pańskiego
i Msza święta na rozpoczęcie uroczystości
odpustowych
23.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla młodzieży

PIĄTEK 2.08.2013
6.30 Msza święta parafialna
11.00 Uroczysta Msza święta odpustowa w intencji chorych,
cierpiących i wszystkich dźwigających różnorakie krzyże.
Zaproszone parafie: Huta Komorowska, Kopcie, Raniżów,
Wola Raniżowska, Wola Rusinowska, Spie, Krzątka, Komorów, Poręby Dymarskie, Werynia, Domatków.
Po Mszy św. błogosławieństwo chorych Najświętszym
Sakramentem oraz możliwość przyjęcia Sakramentu Chorych
17.00 Msza święta za zmarłych na cmentarzu

7.00 Msza święta parafialna
11.00 Uroczysta Msza Święta Odpustowa ku czci Przemienienia Pańskiego w intencji parafian, pielgrzymów, rolników
i ludzi pracy, pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Edwarda
Frankowskiego z Sandomierza i JE Ks. Bpa Kazimierza
Górnego.
Zaproszone parafie: Nowa Dęba św. Krzyża, Nowa Dęba
MB Królowej Polski, Dzikowiec, Lipnica, Majdan Królewski, Wola Baranowska, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, Baranów, Mielec MB Nieustającej Pomocy, Mielec Trójcy Przenajświętszej, Mielec św. Mateusza, Mielec Ducha Świętego, Bratkowice, Dekanaty Kolbuszowa
Wschód, Kolbuszowa Zachód, Sędziszowski, Głogowski,
Sokołowski
17.00 Msza św. z kazaniem

PONIEDZIAŁEK 5.08.2013
6.30 Msza św.
11.00 Msza św. odpustowa. Zaproszone parafie: Tarnowska Wola, Ślęzaki, Jadachy, Chmielów, Kosowy, Niwiska, Przedbórz, Pustków św. Józefa, Pustków
Osiedle
18.00 Msza św. z kazaniem

WTOREK 6.08.2013
UROCZYSTOŚĆ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
7.00 Msza święta z kazaniem
11.00 Uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem JE Ks.
Bpa Jana Wątroby - Ordynariusza rzeszowskiego.
Zaproszone parafie: Skopanie, Domarzany, Zachwiejów,
Gawłuszowice, Jaślany, Borki Nizińskie, Sarnów, Kupno,
Ostrowy Tuszowskie, Trzęsówka
18.00 Msza św. z kazaniem
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Odpust ku czci Trójcy Przenajświętszej
w Mechowcu

Od kilku lat wspólnota parafian z Mechowca w
szczególny sposób przeżywa
uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
W kościele w Mechowcu
tradycyjnie odprawiona została uroczysta Msza św. odpustowa, której w tym roku
przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marek Prejsner –
proboszcz z Zarębek. W kon-

celebrze uczestniczyli także
ks. dr Paweł Pietrasiak, administrator parafii w Cmolasie, i
ks. Grzegorz Dąbrowski. Posługę w konfesjonałach czynili księża okolicznych parafii – z Weryni, Porąb Dymarskich, Kolbuszowej. Główny celebrans przybliżył w homilii niezgłębioną tajemnicę Trójcy Przenajświętszej w
odniesieniu do wiary i życia

Odpust ku czci Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Hadykówce

Tegorocznym uroczystościom odpustowym ku czci
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kaplicy filialnej w
Hadykówce przewodniczył
ks. Leopold Kordas, obecnie proboszcz parafii pw. św.
Barbary w Ropczycach, a
przed kilkunastu laty wikary parafii w Cmolasie, który
w niejednokrotnie sprawował Mszę św. W Hadykówce.
Wspomniane uroczy-

stości miały miejsce dokładnie w czwartek, 27 czerwca.
Współcelebransami sumy
odpustowej byli ks. Paweł Pietrusiak; administrator sanktuarium i parafii w
Cmolasie, oraz ks. Wiesław
Kwiatkowski, który jako wikary parafii otacza kaplicę filialną w Hadykówce szczególną opieką duszpasterską.
Na początku sumy odpustowej ks. P. Pietrusiak
podkreślił, że odpust jest zawsze ważnym wydarzeniem
dla wiernych. Służy umocnieniu wiary i budowaniu
wspólnoty. Dowodem na
to stwierdzenie był liczny
udział hadykowian w uroczystościach. Dopełnieniem
wymiaru duchowego były:
piękna dekoracja kwiatowa
kaplicy (pomysłu właśnie ks.
W. Kwiatkowskiego) i tradycyjna asysta w strojach galowych strażaków OSP w Hadykówce.
W homilii główny celebrans nawiązał do słów z
Ewangelii wg św. Jana: „Kie-
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chrześcijan. Bóg – Jeden w
Trzech Osobach. Jest to jedna
z największych tajemnic naszej wiary, ale zarazem wspaniały wzór życia w jedności i
miłości. Tak bardzo nam tej
jedności dziś potrzeba. Jedności z Bogiem, jedności w
małżeństwie, jedności w rodzinach, jedności życia codziennego z własnym sumieniem, jedności w naszej ojczyźnie, w naszych parafiach.
Liturgię Mszy Św. tradycyjnie
uświetnił śpiew miejscowej
scholi, gra organisty Krzysztofa Reguły oraz posługa ministrantów i lektorów.

Wierzymy, że ta uroczystość zaowocuje w naszych sercach lepszym poznaniem Tajemnicy Trójcy św. oraz bardziej świadomą modlitwą o umocnienie
naszej wiary. Ktoś kiedyś powiedział, że: „Trójca Święta jest jak słońce, które daje
światło, ciepło i energię, czyli
wszystko to, co potrzebne do
życia”. Gdy szukamy w życiu
prawdy i miłości to działamy pod tchnieniem Ducha
Św.! On jest Prawdą i Miłością, On prowadzi do poznania wszelkiej prawdy!
(x)

dy więc Jezus ujrzał Matkę i
stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do
Matki: «Niewiasto, oto syn
Twój». Następnie rzekł do
ucznia: «Oto Matka twoja». I
od tej godziny uczeń wziął Ją
do siebie” (J 19, 26-27). Osoba św. Jana – podkreślił kaznodzieja – to tak naprawdę
reprezentacja całego rodzaju ludzkiego. Mając w pamięci tajemnice naszej wiary, doświadczamy, że Matka Najświętsza, wzięta z duszą i ciałem do nieba, nie zapomniała o swoim duchowym macierzyństwie i poprzez wielorakie wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary wiecznego zbawienia, opiekuje się nami
jako przybranymi dziećmi w
naszej ziemskiej wędrówce.
W dalszej części homilii
ks. L. Kordas przybliżył nam
teologiczną wymowę wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W oryginale
jest to ikona, a ikony się pisze, z całym zaangażowaniem swej wiary, a nie maluje. Starsi może już nieraz
słyszeli piękną teologię obrazu, ale dla młodego pokolenia była to być może okazja do nowego spojrzenia na
wizerunek Maryi z Dzieciątkiem, widziany co prawda

co tydzień w kaplicy, ale czy
znany?
Kaznodzieja zauważył, że
o pomocy Matki Bożej pamiętamy jedynie lub dopiero w sytuacjach nadzwyczajnych. Tymczasem Ona opiekuje się nami na co dzień. Nie
ma większej radości dla matki, także dla Maryi, niż świadomość, że jest stale potrzebna. W tym kontekście, jak
wezwanie do autorefleksji zabrzmiały słowa, by przyjrzeć
się własnej – nie w tej czy innej wspólnocie, ale osobistej
– pobożności maryjnej.
Suma odpustowa zakończyła się procesją eucharystyczną wokół kaplicy i uroczystym błogosławieństwem
wiernych. Następnie w miejscowej szkole podstawowej
odbyło się okolicznościowe
spotkanie z udziałem księży
celebrujących uroczystości i
posługujących w konfesjonałach, a także (uczestniczącego również w sumie odpustowej) wójta Gminy Cmolas p. Eugeniusza Galka. Serdeczny charakter tego spotkania skłania do ostrożnego
wyrażenia nadziei na życzliwsze niż do tej pory spojrzenie władz gminnych na
potrzeby i oczekiwania społeczności Hadykówki.
Marian Salwik

Nr 27 (869) 4 sierpnia 2013 r.

W BLASKU PRZEMIENIENIA - Wydanie odpustowe

15

Fundusz stypendialny
a realizacja ścieżki naukowej

P

o upływie niemal czterech lat od zakończenia mych studiów nadszedł czas, aby podsumować oraz przybliżyć lokalnej społeczności losy
pierwszego stypendysty reaktywowanego Funduszu
Stypendialnego im. ks. Borowiusza przy Sanktuarium
Przemienia Pańskiego w Cmolasie. W latach 2004-2007
byłem trzykrotnie beneficjentem stypendium w ramach
wspomnianej Fundacji, utrzymującej się z dobrowolnych ofiar głównie parafian oraz innych darczyńców, a
działającej przy Własnych Funduszach Stypendialnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Edukacja
Początki mych zainteresowań nauką sięgają okresu edukacji w Szkole Podstawowej im. Jana Czekanowskiego w Cmolasie (lata
1991-2000), a następnie w
kolbuszowskim
Liceum
Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara, gdzie w latach
2000-2004 uczęszczałem do
klasy o profilu matematyczno-informatycznym. W obu
tych okresach, pod kierunkiem wielu inspirujących i
zaangażowanych nauczycieli, uczestniczyłem w licznych
konkursach i olimpiadach
przedmiotowych w szerokim zakresie dyscyplin, a w
roku szkolnym 2003/2004
byłem stypendystą Prezesa
Rady Ministrów.
Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości z wyróżnieniem, w 2004 r. rozpocząłem trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjackie)
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Lingwistyka Stosowana o specjalności
translatorycznej (tłumaczeniowej) i glottodydaktycznej (nauczycielskiej w zakresie języków obcych) w grupie językowej: niemiecki i
angielski. Lata studiów licencjackich przypadają również

na okres pobierania przez
mnie stypendium cmolaskiej fundacji. W roku 2007
ukończyłem ten etap studiów wyższych uzyskaniem
dyplomu licencjata, broniąc
pracę licencjacką z zakresu językoznawstwa germańskiego.
Następnie w latach 20072009 kontynuowałem naukę
na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na tej
samej uczelni i tym samym
kierunku. Studia te ukończyłem z wyróżnieniem, dodatkowo wyróżniona została moja praca magisterska z
dziedziny translatoryki pt.
Neologismen in ScienceFiction – eine linguistischund translationsorientierte
kontrastive Analyse des Romans „Revenge of the Sith”,
w której analizowałem strategie i techniki tłumaczenia
neologizmów z jęz. angielskiego na polski i niemiecki w literaturze z gatunku
science-fiction.
W tym samym roku
podjąłem decyzję o kontynuacji swego dalszego rozwoju w obszarze nauki. W
związku z tym w październiku 2009 r. rozpocząłem
na Wydziale Humanistycznym mojej Alma Mater czteroletnie studia doktoranckie
w zakresie Językoznawstwa

Rektor UJ prof. Franciszek Ziejka przyznaje pierwsze
stypendium Rafałowi Augustynowi (2004 r.)

Neofilologicznego, które zakończyłem przedterminowo
dwa lata później ze względu na wcześniejsze przeprowadzenie i zamknięcie przewodu doktorskiego. Pod kierunkiem prof. Henryka Kardeli z Instytutu Anglistyki
UMCS przygotowałem dysertację doktorską z dziedziny językoznawstwa kognitywnego pt. Context-Dependent Meaning. A Cognitwe Linguistic Analysis of
Noun-to-Verb Corwersion
Phenomena in English, w
której badałem kognitywne
mechanizmy konwersji czasowników odrzeczownikowych we współczesnej angielszczyźnie oraz procesy konstrukcji i interpretacji
nowych znaczeń na poziomie konceptualno-ideacyjnym. Publiczna obrona rozprawy odbyła się w czerwcu 2011 r., po której, na podstawie entuzjastycznych recenzji oraz bardzo dobrych
wyników egzaminów doktorskich, nadano mi stopień
doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego kognitywnego.

Praca dydaktyczna
i naukowa
Od października 2011 r.
jestem zatrudniony w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS w
Lublinie, najpierw jako wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Germańskiego,
a następnie od października
2012 r. jako adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej, gdzie obecnie prowadzę zajęcia dla studentów w
języku angielskim i niemieckim z tłumaczenia konsekutywnego i terminologii specjalistycznej, a także seminaria dyplomowe i magisterskie. Ponadto prowadzę badania w zakresie semantyki
kognitywnej i problematyki
ekwiwalencji w przekładzie.
Mój dotychczasowy naukowy dorobek obejmuje
czynne uczestnictwo (z wygłoszeniem referatów) w 12
międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych w
znaczących ośrodkach akademickich w kraju i zagranicą (m.in. Wielka Brytania,
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Portugalia), 4 publikacje naukowe, członkostwo w Polskim Towarzystwie Lingwistyki Stosowanej i Towarzystwie Językoznawstwa Kognitywnego oraz realizację
grantu przeznaczonego dla
młodych naukowców.
Natomiast najbliższe plany związane z moim dalszym rozwojem naukowym
obejmują pracę badawczą w
zakresie analizy procesu rekonceptualizacji tekstu źródłowego na tekst docelowy
w przekładach tekstów specjalistycznych, kwerendy biblioteczne i staże naukowe
w kilku ośrodkach badawczych, w tym udział w międzynarodowym kongresie
kognitywnym w Kanadzie.
Niełatwa droga
Kariera naukowa jest
wspaniałą ścieżką rozwoju zawodowego i indywidulanego, a uprawianie nauki przyczynia się również
do rozwoju społeczeństwa.
Trzeba jednakże zdać sobie
sprawę z faktu, że niejednokrotnie jest to droga związana z wieloma wyrzeczeniami, usłana wieloma trudnościami, przede wszystkim
natury finansowej.
Nauka w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, w tym również w Europie Zachodniej, zwłaszcza w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych,
wciąż nie ma charakteru zarobkowego, a często jedynym, choć istotnym wynagrodzeniem badacza jest jego
satysfakcja z wykonanej pracy lub dokonanego odkrycia. Ten utrzymujący się stan
rzeczy jest szczególnie trudny dla młodych ludzi aspirujących do podjęcia pracy naukowej, która ma stanowić
ich główne źródło utrzymania, zwłaszcza w początkowej
fazie kariery naukowej.
Uprawianie
prawdzi-

wej nauki generuje znaczne koszty (wyjazdy konferencyjne, warsztaty rozwojowe, najnowsza literatura fachowa), a młodzi naukowcy (studenci i doktoranci) dużą część tych kosztów muszą ponieść sami. Do
tego dochodzą koszty utrzymania się w nowym mieście
lub odwiedzanych ośrodkach naukowych, a napięty plan studiów na niektórych wymagających kierunkach uniemożliwia zupełnie
podjęcie dodatkowej pracy
zarobkowej, co zmusza studentów do zaciągania kredytów, dzięki którym są w
stanie pokryć część kosztów
związanych ze studiowaniem. Również pozyskane
stypendia motywacyjne za
wyniki w nauce i stypendia
socjalne pozwalają na refundację zaledwie pewnej części
ogólnej kwoty niezbędnych
wydatków.
Dopiero na dalszym etapie naukowego rozwoju, po
udowodnieniu zasadności
i wartości prowadzonych
przez siebie badań, młodzi

naukowcy otrzymują szansę
pozyskania większych środków finansowych niezbędnych do kontynuacji prowadzonych przez nich badań.
Fundusz stypendialny
W świetle powyższych
rozważań należy wyraźnie
zaznaczyć, że początek studiów ma znaczący wpływ na
dalsze losy studenta, w tym
na start i rozwój jego potencjalnej kariery naukowej.
Ogromną rolę, oprócz własnych ambicji, motywacji i
determinacji, odgrywa tutaj
czynnik ekonomiczny.
W moim przypadku miałem to szczęście, że
w momencie rozpoczęcia
moich studiów ponad 8 lat
temu mogłem być beneficjentem cmolaskiego Funduszu Stypendialnego. Dzięki otrzymanemu wsparciu
finansowemu mogłem pokryć część kosztów związanych z pierwszymi latami
moich niezwykle wymagających studiów w Lublinie.
Dziś pragnę z całego serca
gorąco podziękować wszyst-
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kim darczyńcom za ówczesne wsparcie tej inicjatywy.
Już z tej kilkuletniej perspektywy mogę śmiało stwierdzić, że te trzy lata pobierania przez mnie stypendium
nie były czasem zmarnowanym, a reaktywacja Funduszu Stypendialnego – dzięki staraniom ks. prał. Kazimierza Szkaradka, w duchu
testamentu ks. Wojciecha
Borowiusza – przynosi wymierne efekty.
Dziękując za tamtą pomoc pragnę jednocześnie zachęcić wszystkich do dalszego zaangażowania się w to
wspaniałe dzieło. Największą
stratą dla nauki, a także dla
społeczeństwa jest zaprzepaszczenie młodych talentów. A to dzieło, poprzez finansowe wsparcie, daje młodym ludziom – absolwentom
szkół średnich i studentom
– szansę na podążenie obraną przez siebie drogą, w tym
m.in. na rozwinięcie ich potencjału naukowego.
Fundusz
Stypendialny im. ks. Wojciecha Borowiusza pokazuje również,
że istotnie nie liczy się sam
rozmach działań, bo przecież cmolaska fundacja jest
przedsięwzięciem niewielkim, o charakterze lokalnym, ale kolektywny wysiłek
wspólnoty. Oprócz okazyjnych wpłat indywidualnych
Fundusz utrzymuje się bowiem głównie z drobnych,
ale licznych ofiar.
Aby Fundusz przetrwał
kolejne lata, oprócz zaangażowania lokalnej społeczności, konieczne jest upowszechnienie informacji dotyczących procedur przyznawania stypendium w ramach Funduszu, naświetlanie sylwetki aktualnych stypendystów oraz śledzenie losów byłych stypendystów i
przedstawianie ich na bieżąco lokalnej społeczności.
dr Rafał Augustyn
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O

rgany w Cmolasie zasługują na to, żeby żyć pełnią życia. A organy żyją tą pełnią nie tylko wtedy, gdy ubogacają swym pięknym brzmieniem nabożeństwa i inne uroczystości religijne, ale także, a może
zwłaszcza wtedy, gdy grają na nich wirtuozi i odbywają
się koncerty organowe.

W niedzielę, 23 czerwca br. mieli okazję się o tym
przekonać wszyscy, którzy
po wieczornej Mszy św. wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu Damiana
Skowrońskiego,
studenta
Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w
Warszawie.
Dla przypomnienia –
oddane do użytku w czerwcu zeszłego roku organy w kościele sanktuaryjnym w Cmolasie zostały zbudowane staraniem ks.
prał. Kazimierza Szkaradka,
dzięki niezwykłej ofiarności wiernych oraz znaczącej dotacji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Instrument posiada 28 głosów o mechanicznej trakturze gry. Głosy te rozdzielone są w dwóch manuałach
i w pedale. Organy zbudowała firma Kamińskich z
Warszawy wykorzystując
elementy z poprzedniego instrumentu.
Na początku koncer-

tu zabrzmiała prawdziwa klasyka muzyki organowej – preludium i fuga
G-dur BWV 557 Johanna
Sebastiana Bacha. J. S. Bach
to kompozytor i organista
epoki niemieckiego baroku, uważany za jedną z najwybitniejszych, o ile nie najwybitniejszą postać w historii muzyki. Skomponował
ponad 1000 dzieł, z których
duża liczba wpisała się w
obowiązkowe kanony utworów orkiestr, zespołów kameralnych, skrzypków, organistów, klawesynistów. Do
najbardziej znanych należą:
koncerty brandenburskie,
pasje, kantaty, Magnificat,
preludia i fugi, preludia chorałowe.
Preludium i fuga to bardzo popularna forma u
Bacha: Preludium jest wstępem do większego i poważniejszego dzieła, w tym wypadku do fugi. Jej istotą jest
pojawiający się na początku
temat solo, który następnie
przewija się w pozostałych
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Ur. w 1993 r. w Kolbuszowej. Edukację muzyczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej l st.
w rodzinnym mieście. Od 2006 r. uczęszczał do
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Rzeszowie,
gdzie kształcił się w klasie fortepianu mgr Marty
Karczmarz oraz mgr Iwony Nowosadzkiej. Szkołę te
ukończył z wyróżnieniem.
Od 2012 r. jest studentem Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku muzyka
kościelna, gdzie kształci się pod okiem prof. Andrzeja
Chorosińskiego (organy), dr. Michała Sławeckiego
(akompaniament liturgiczny i improwizacja organowa)
oraz prof. dr Ewy Marchwickiej (dyrygentura).
Od 2009 r. do chwili obecnej pełni funkcję drugiego organisty w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w
Kolbuszowej. Obecnie aktywnie koncertuje również w
warszawskich świątyniach oraz zajmuje się współorganizacją cyklu koncertów w kościele pw. Wszystkich
Świętych na Placu Grzybowskim w Warszawie. Często
udziela się jako chórzysta w Zespole Wokalnym Muzyki
Kościelnej UMFC, Zespołach Wokalnych Wydziału V
czy Virium Schola Gregoriana Universitatis Musicali
Friderici Chopin. Jest stypendysta Fundacji „Serce” w
Kolbuszowej. Jest także laureatem konkursu „Wiosenne
spotkania przy fortepianie”, organizowanym przez
Akademie Muzyczną w Krakowie gdzie zdobył III nagrodę. Uczestniczył w kursach pianistycznych oraz
w kursach interpretacji muzyki organowej prowadzonych min. przez: prof. Martina Schmedinga, prof
Juliana Gembalskiego, dr. Tomasz Lupę, prof Janusza
Skowrona i innych.
głosach w różnych postaciach i w różnych tonacjach.
Ten rodzaj kompozycji wykonuje się na tzw. pleno – z
łaciny „pełne brzmienie”, co
w prostym języku oznacza,
by zagrać utwór głośno.
Drugą pozycją koncertu były dzieła Roberta
Schumanna – kanony 2 i 4
z cyklu „Sześć etiud w formie kanonów” op. 56. R.
Schumann był kompozytorem i pianistą epoki niemieckiego
romantyzmu.
Znany przede wszystkim z
kompozycji takich jak: miniatury fortepianowe, cykle
pieśni, koncerty fortepianowe, symfonie. Kanony, przepełnione liryzmem i smutkiem, stanowiły wyraźny
kontrast do żywego i wesołego preludium i fugi Bacha.

Kolejnymi
utworami
były Plein jeu oraz Grand
jeux ze „Suite de deuxieme ton” autorstwa Louisa
Nicolasa
Clerambault’a,
kompozytora epoki francuskiego baroku. Dzięki temu
dziełu słuchacze usłyszeli,
jak duże różnice stylistyczne panowały w tych samych
czasach w sąsiadujących ze
sobą krajach – Niemczech
i Francji. Wykonana na samym początku preludium i
fuga Bacha to bardzo klarowna i precyzyjna w brzmieniu
kompozycja, natomiast dzieło Clerambault’a charakteryzowało się intensywnym i
nasyconym brzmieniem. W
części Grand jeux zabrzmiały po raz pierwszy tego wieczoru głosy językowe organów w Cmolasie.
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Głosy językowe to głosy, które imitują instrumenty dęte. Wyróżniają się swoją
barwą i budową, dzięki czemu nadają utworom oryginalne brzmienie. W organach cmolaskich istnieją następujące głosy językowe: fagot – w pedale, trąbka – w pierwszym manuale, i Krumhorn (po polsku
– Krzywy Róg) w drugim
manuale.
Następnie
uczestnicy
koncertu wysłuchali preludium, fugę i wariacje h-moll
op. 18 Cesara Francka. C.
Franck to kompozytor francuskiego romantyzmu, którego twórczość skupiała się
głównie na muzyce organowej. Zapoczątkował on nurt
tzw. symfonizmu organowego. Jego najbardziej znane dzieło to Panis Angelicus.
W preludium i wariacji melodia wykonywana był na

Okazuje się, że nasz region, Podkarpacie, charakteryzuje się najmniejszym
w Polsce wskaźnikiem rozwodów i największą dzietnością rodzin. „To zasługa
bardzo silnej sfery duchowej
mieszkańców” – twierdzą
naukowcy z Uniwersytetu
Łódzkiego, a ja się dziwię,
że do wysnucia takich wniosków potrzeba aż badań naukowych.
To raczej oczywiste, że
ludzie religijni, o prawidłowo ukształtowanej postawie moralnej, tworzą trwalsze rodziny i są bardziej
otwarci na nowe życie, czyli potomstwo. Małżeństwo
postrzegają nie tylko jako
„umowę” dwojga ludzi,
którą łatwo można „wypowiedzieć” drugiej stronie,
ale przede wszystkim jako
nierozerwalny, zawierany
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wcześniej wspomnianym
Krzywym Rogu, fuga charakteryzowała się brzmieniem pełnym i nasyconym.
Znawcy tematu zauważają, że w muzyce duch
romantyzmu
jednakowo opanował Niemców i
Francuzów, a różnice stylistyczne między kanonami Schumanna a dziełem
Francka nie są już tak bardzo
zauważalne jak między barokowymi utworami Bacha
i Clerambault.
Polskim
akcentem
na koncercie było preludium „Przez Twoje Święte
Z martw ychpowstanie”
Mariana Sawy. M. Sawa
to zmarły w 2005 r. polski kompozytor, organista i improwizator, tworzący w nurcie muzyki współczesnej. Jego twórczość obejmuje ok. 1000 utworów.
Był wykładowcą Akademii

Muzycznej w Warszawie,
nagrał wiele płyt, wytworzył
swój specyficzny i łatwo rozpoznawalny styl. Preludium
„Przez
Twoje
Święte
Z martw ychpowstanie”
oparte jest na melodii starej, polskiej pieśni kościelnej
z XV w. o tym samym tytule. Jednakże sposób opracowania materiału dźwiękowego i harmonia była całkowicie odmienna od wcześniej
usłyszanych utworów.
Następnie
organmistrz wrócił do Johanna
Sebastiana Bacha prezentując jego preludium chorałowe „Wen wir in hochsten Noten sein” BWV 641.
Chorał protestancki stał się
dla Bacha źródłem inspiracji w dużej części jego twórczości, co świadczy o głębokiej religijności tego kompozytora. Skomponował on
cykl opracowań wcześniej

wspomnianych chorałów –
większość z nich ma charakter kontemplacyjny. Tym samym chorał wszedł na stałe
do kanonu utworów wykonywanych na koncertach organowych.
Ostatnim utworami koncertu w Cmolasie były preludium i fuga c-moll BWV 549
Bacha. Mimo tego, że był to
ten sam typ dzieła, co pierwsza kompozycja koncertu,
zasadniczo się od niej różniła – być może dlatego, że
nie do końca pewne jest, czy
to rzeczywiście dzieło Bacha
(zważywszy na zastosowane
środki kompozytorskie oraz
o wiele większy dramatyzm
oraz patetyczność). Utwór
zaczął się od solo pedałowego, w którym można było
usłyszeć kolejny głos językowy organów – fagot.
oprac. Ks. Paweł Pietrusiak
i Damian Skowroński

przed Bogiem „na dobre i
na złe” sakrament. Dzieci
nie są dla nich owocem
małżeńskiego „chciejstwa”,
ale Bożym darem – może
przyjmowanym nieraz ze
świadomością trudu związanego z rodzicielstwem,

ale także z przeświadczeniem, że dzieci są prawdziwym błogosławieństwem,
tak w wymiarze rodzinnym, jak i – a widać to coraz wyraźniej – ogólnospołecznym. Dzietność, a
tym bardziej wielodzietność sprzyja kształtowaniu prawidłowych postaw
społecznych, zaradności,
ale niekoniecznie cwaniactwa, wrażliwości na potrze-

by bliźniego, opiekuńczości
wobec młodszych czy słabszych.
Pośród zgiełku, jaki
wzniecają współcześni hedoniści, którzy twierdzą, że
życie ludzkie powinno być
przede wszystkim kolorowe,
przyjemne i dostatnie, wreszcie przebija się pochwała społecznej normalności – małżeństwa i rodziny.
Marian Salwik

Nic tak nie umacnia rodziny jak rodzinne uroczystości
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niedzielę, 26 maja br. mieliśmy okazję spotkać się po raz kolejny na Festynie Rodzinnym. Ma on swoją długą, 15-letnią historię, którą tworzyliśmy
wszyscy razem. W ciągu tych 15 lat podczas kolejnych festynów wystąpiło wielu znanych artystów i zespołów oraz wiele utalentowanych wokalnie i muzycznie osób z naszego, lokalnego środowiska.

Recital Kamila Zięby z przyjaciółmi

Wśród najbardziej znanych wykonawców byli:
Piotr Szczepanik, Stan Borys, Zbigniew Wodecki, Eleni, Andrzej Rosiewicz, Janusz Laskowski, Katarzyna
Sobczyk, Zespół Skaldowie,
Jerzy Połomski, Tercet Egzotyczny. Pamiętamy również
występy Eweliny Babiarz i
Agnieszki Reguła, Zespołów
PROGRES i RATA TAM
z Boguchwały, meksykańskiego zespołu Mariachi Los
Amigos. Można powiedzieć,
że Festyn stał się z czasem festiwalem muzyki i piosenki.
Warto jednak pamiętać,
że Festyn Rodzinny to nie
tylko występy wokalno-muzyczne. To także konkurencje sportowe, które towarzyszą festynowi od samego początku, to również loteria fantowa z atrakcyjnymi fantami za przysłowiową złotówkę, to także możliwość skorzystania ze atrakcji
wesołego miasteczka i małej gastronomii. Festyn to
czas spotkań ze znajomymi i
przyjaciółmi – święto rodzi-

ny, radości i optymizmu.
W tym roku występy
wokalno-muzyczne rozpoczęła Natalia Kłosowska z
Krzątki, której gościnnie towarzyszył raper Jesioł. Prawdziwą ucztę muzyczną przygotował dla cmolaskiej publiczności rodak – Kamil
Zięba ze swoimi przyjaciółmi, absolwentami Akademii Muzycznej w Gdańsku i
Centrum Sztuki Wokalnej w
Rzeszowie: Moniką Tyburską, Aleksandrą Zimny, Krystianem Krewniak, Mariolą Niziołek, Katarzyną Kuraś. Dzięki młodym artystom mieliśmy okazję posłuchać utworów z kręgu piosenki aktorskiej, kabaretowej
i musicalu w świetnym wykonaniu.
W wieczornym koncercie zatytułowanym „Z muzyką przez świat” wstąpił zespół BENE im. Jana Kiepury,
który zabrał nas w muzyczną
podróż po Europie, przede
wszystkim do słonecznej Italii. Pan Krzysztof, kierownik
zespołu, włożył całe serce i

mnóstwo energii, aby rozbawić publiczność, bo jak
powiedział, ludzie na całym
świecie, niezależnie od zajmowanej pozycji społecznej,
potrzebują radości i optymizmu, a każde spotkanie z publicznością jest niepowtarzalne i ciekawe. Zachwycony scenerią placu sanktuaryjnego w Cmolasie, starał się nam uświadomić, że
mamy szczęście żyć w niezwykłym i niepowtarzalnym
miejscu.
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Niespodziankę uczestnikom festynu przygotował
doktor Mieczysław Maziarz
z Kolbuszowej, który jak się
okazało, jest nie tylko świetnym lekarzem, ale potrafi również śpiewać piosenki
włoskie. Zaśpiewał między
innymi znaną włoską piosenkę O sole mio i piosenkę
Wróć do Sorento z repertuaru Anny German.
Na zakończenie Festynu
ks. Paweł Pietrusiak powiedział: „To, co piękne, wcześniej czy później się kończy,
a tak naprawdę zaprasza nas
do tego, co jeszcze piękniejsze”. Podziękowaniem Panu
Bogu za wspólnie spędzone popołudnie i wieczór był
Apel Jasnogórski odśpiewany przez wszystkich uczestników Festynu.
Nie zabrakło podziękowań dla wszystkich, którzy
przyczynili się do organizacji
tegorocznej i wcześniejszych
edycji Festynu, oraz dla publiczności – za wszystkie lata
życzliwej obecności. Wyrazem tego podziękowania
była piosenka Hallelujah w
wykonaniu Natalii Kłosowskiej. Dopełnieniem wieczoru był pokaz ogni sztucznych – z nastrojową muzyką znakomitego polskiego
kompozytora Wojciecha Kilara w tle.
Ewa Tyczka

Szczęśliwa laureatka nagrody głównej – roweru; w
towarzystwie p. Ewy Tyczki, prezesa POAK w Cmolasie i ks.
Pawła Pietrusiaka
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Przejdź
od Startu do Mety
po kółkach
połączonych
kreskami
i odczytaj hasło
Stypendium im. Ks. W. Borowiusza

Gdy w listopadzie ubiegłego roku pisałem o Fundacji
im. Księdza Wojciecha
Borowiusza, zawarłem w tekście takie m.in. słowa i pytanie: „Nadal jesteśmy chyba
jedyną parafią w Polsce, która funduje stypendia dla studentów. Jednocześnie jednak
mamy świadomość, jak wielkim zobowiązaniem dla parafii jest finansowanie stypendium/stypendiów. Czy
mu podołamy?”. Dzisiaj, zdając relację finansową, pragnę
potwierdzić: – Tak, przyjętemu na siebie zobowiązaniu – a było to sfinansowa-

nie dwóch stypendiów po
300 zł każde, czyli przez 10
miesięcy roku akademickiego razem 6000 zł – podołaliśmy! Za każdą ofiarowaną na Fundację złotówkę, za
zrozumienie, że w pojedynkę nic byśmy nie zdziałali, ale wspólnie możemy pomóc wielu, a także za okazane zaufanie składam wszystkim Darczyńcom serdeczne
„Bóg zapłać!”. Jestem przekonany, że tę wdzięczność
wyrażają również stypendyści – tegoroczni i z wcześniejszych lat.
Marian Salwik

Stan finansów Fundacji (stan na 1 czerwca 2013 r.)
Saldo z poprzedniego roku
Wpłaty przedstawicieli samorządu
Wpłaty przedsiębiorstw (bezpośrednio na konto)
Wpłaty indywidualne
Wpłaty Róż Różańcowych
Wpłaty księży
Wpłaty inne ((bezpośrednio na konto)
RAZEM
Przekazano na stypendium
Opłata pocztowa
Pozostało na rok akademicki 2013/2014

1328,00 zł
970,00 zł
500,00 zł
400,00 zł
1420,00 zł
650,00 zł
2450,00 zł
7718,00 zł
6000,00 zł
7,00 zł
1711,00 zł

Pragnę poinformować, że już po dacie 1 czerwca 2013 r.
złożono kolejne ofiary na Fundację, co zostało odnotowane
we wcześniejszych numerach naszej gazetki. Ofiary te zostaną ujęte w bilansie na rok akademicki 2013/2014. /ms/

Do wspólnoty Kościoła
przez Chrzest Święty
zostali włączeni:
9.06.2103 Maja Emilia Porowska
Karolina Stąpor
Michał Jan Miroś
16.06.2013 Kamil Maciąg
23.06.2013 Kinga Mokrzycka
14.07.2013 Zuzanna Magda
Oliwier Pawłowski
Justin Jacob
Sakrament małżeństwa
zawarli:
29.06.2103 Staroń Witold i Bogacz Barbara
6.07.2013 Kowal Artur Michał i Maciąg Katarzyna
Hryniewicki Henryk i Dagmara Jemioła
13.07.2013 Czachor Marcin Józef i Jadach Joanna
Czernecki Paweł Janusz i Stec Katarzyna
Babula Rafał i Sudoł Marta
20.07.2013 Rząsa Jarosław Julian i Katarzyna Kubińska
Odeszli
do wieczności:
2.06.2103
10.06.2013
16.06.2013
3.07.2013
6.07.2013
15.07.2013
16.07.2013
14.07.2013

Kopeć Maria
Korzępa Genowefa
Wiącek Wiesław
Makocki Jan
Janus Emilia
Jachyra Irena
Miroś Józef
Emilia Starzec
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tanisław Korzępa pochodzi z Hadykówki. Od ponad 20 lat mieszka w Kanadzie –
w Mississauga k. Toronto. Jest pasjonatem filatelistyki i numizmatyki. Ma w swych zbiorach niemalże kompletną kolekcję znaczków i kart pocztowych z wizerunkiem bł. Jana Pawła II. Jako sekretarz Klubu Troyak jest także współorganizatorem
Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno-Filatelistycznych, której jubileuszowa, dziesiąta edycja odbyła się w w marcu 2013 r.
Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty wywiadu, jaki ze Stanisławem Korzępą oraz Januszem Parchimowiczem, najważniejszym gościem
wystawy z Polski, cenionym znawcą numizmatyki, autorem katalogów, w tym najnowszej pozycji „Monety polskie” przeprowadziła Anna Łabieniec, redaktor naczelny tygodnika „Merkuriusz
Polski” z Kanady.
/ms/

To już X wystawa, ale
klub istnieje 11 lat.
Każdego roku udaje
Wam się zaprezentować coś nowego.
Stanisław Korzępa:
Każdy rok niesie ze sobą
nowe wyzwania, nowe rocznice, co stwarza inspirację do odmiennej ekspozycji. Tegoroczna jest poświęcona sławnym Polakom w
Kanadzie ze szczególnym
uwzględnieniem
postaci Kazimierza Gzowskiego
sławnego inżyniera budowniczego Kanału Welland i
mostu na rzece Niagara, a
także założyciela parku narodowego w Niagarze.
Pokaźną część ekspozycji stanowią znaczki
i monety poświęcone
papieżowi Janowi
Pawłowi II.
S.T. Co roku stałym motywem są sylwetki wielkich
Polaków i Polonica, a także
Jan Paweł II na znaczkach
świata. Poza znaczkami i

numizmatami, mamy militaria, zabytkowe karty pocztowe. Jeśli chodzi o tematykę
papieską, to co roku pokazujemy tylko 5 % zbiorów, które istnieją. Jest tego naprawdę sporo, jednak z każdym
rokiem przedstawiamy zwiedzającym kolejną część tego
bogactwa.
W tym roku wystawa łączy się z promocją nowej edycji katalogu „Monety polskie" autorstwa Janusza Parchimowicza, który od
lat wyświadcza nam ten zaszczyt, przyjeżdża do Toronto i wspiera nas w przygotowaniu wystawy od strony
merytorycznej, jest honorowym członkiem klubu.
Pana dzieło – dwutomowy katalog jest
prawdziwą encyklopedią dla kolekcjonerów.
Które to już wydanie?
Janusz Parchimowicz:
To 4. wydanie katalogu.
Staram się co kilka lat wydawać nową wersję, rozszerza-

jąc zawartość – dokładam,
idąc wstecz, nowe epoki królewskie. W ostatnim okresie
udało się opracować i dołączyć monety Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Ta
książka się ciągle rozrasta.
Wystawę Troyaka odwiedzają Polacy i Kanadyjczycy, wielu nie ma
pojęcia o numizmatyce
i filatelistyce, ale z ciekawości oglądają piękne zbiory. Zapytam z
pozycji przeciętnego
zwiedzającego, bo sama
także nie jestem znawcą: Jakie najstarsze polskie monety znajdują się w prywatnych rękach kolekcjonerów?
J.P: Wszystkie, począwszy od denara Bolesława
Chrobrego. Można stwierdzić, że monety z wszystkich
epok, jakie były w obiegu na
ziemiach polskich, są zarówno w muzeach jak i w prywatnych kolekcjach. Choć
oczywiście nie o wszystkich
egzemplarzach wiemy.

Jakie ceny osiągają najstarsze monety polskie?
J.P: Nie zawsze najstarsze
są najdroższe, to nie jest tak
prosta zasada. To jest dość
złożone, dlaczego dana moneta ma niższą lub wyższą
wartość kolekcjonerską. Spośród znanych notowań aukcyjnych, w Nowym Jorku
kilka lat temu została sprzedana studukatówka Zygmunta III i osiągnęła cenę 1,5
miliona dolarów. Była to moneta o wadze 350 gramów. To
jest rekord, jak do tej pory, jeśli chodzi o polskie stare monety. Nie jest jednak rekord
jeśli chodzi o monety świata.
Jako ciekawostkę dodam, że
ta moneta tylko raz pojawiła
się na aukcji, jej nabywca jest
nieznany. Gdyby w tej chwili pojawiła się gdziekolwiek,
jej cena wyniosłaby około 5-7
milionów dolarów. To jedyny
egzemplarz, który był wystawiony na sprzedaż, choć kilkanaście innych jest w muzeach. Mają różną wagę, niektóre były bite na cieńszym krążku.

22

W BLASKU PRZEMIENIENIA - Wydanie odpustowe

Jaka jest znana najstarsza moneta Polska?
J.P: Denar Bolesława
Chrobrego. Kiedyś istniało
przekonanie, że był wybity
za czasów Mieszka I, ale w tej
chwili ustalono, że jednak w
okresie panowania drugiego
z kolei króla [de facto pierwszego koronowanego króla
Polski – przyp. M.S.]. (...)
Dlaczego warto kolekcjonować stare monety?
J.P: Nie ma na to prostej
odpowiedzi. Ja to po prostu
kocham, kolekcjonowanie,
szukanie sprawia mi wielką przyjemność. Daje mi to
kontakt z czymś, co ma niewymierną historyczną wartość. Mam pole do wyobraźni zastanawiając się, kto na
przestrzeni setek lat miał te
monety przede mną? Jakiemu służyły celowi, przez ile
przeszły rąk? Każdy do kolekcjonowania może sobie
dorobić własną historię, legendę.
Moneta to jeden z niewielu zabytków, świadków
historii, który się może znaleźć w prywatnych rękach.
Można go dostać, schować
do szuflady, do kieszeni, który może być z nami na co
dzień.
Jaka najwartościowsza
moneta jest w Pana posiadaniu?
J.P: Trudne pytanie...
Największym sentymentem
darzę Polskę królewską, a
więc – talary królewskie. Ale
bardzo interesuję się także
okresem międzywojennym.
Wielkim sentymentem darzę pięciozłotówkę „Konstytucję” – jest symbolem moich zbiorów numizmatycznych. Wymienię oczywiście
także talary – choć większo-

ści z nich nawet nie będzie
mi dane dotknąć, ale robią
na mnie wrażenie.
Gdzie początkujący kolekcjoner może szukać
informacji?
J.P: Najlepiej zacząć od
szukania wiedzy o kolekcjach muzealnych, znajdziemy je w internecie. Są katalogi popularne i specjalistyczne, czasem sam je opracowuję. To jest trudna droga, to nie jest wiedza, którą
można przyswoić w krótkim
okresie czasu.
Jak to się stało, że zajął
się Pan numizmatyką?
J.P: Można to potraktować jako zawód, choć
dla większości jest to hobby. U mnie zaczęło się od
tego, że mój dziadek, który
miał burzliwe i dramatyczne życie, spędził kilka lat w
obozach koncentracyjnych,
przed wojną ukrył kasetkę z
monetami. Ocalała i to był
początek mojej kolekcji. Jak
się zaczęło, tak już zostało.
Natomiast trudno mi
uchwycić moment, gdy
przekształciło się to w profesję. Mam w dorobku 75
wydanych książek, niektóre
monumentalne, inne mniejsze. Od lat jest to już mój zawód. Z wykształcenia jestem
inżynierem budowy okrętów. Ale gdybym z .dzisiejszym bagażem doświadczeń
mógł powtórzyć życie, poszedłbym na inne studia.
Jak Pan ocenia wystawę
Troyaka w Toronto?
J.P: Trafiłem tu, gdyż jeden z członków założycieli tego klubu był moim przyjacielem z młodości, zaprosił mnie i teraz przyjeżdżam
co roku. Niejedno widzia-

łem, ale muszę przyznać, że
jestem pod wrażeniem wieloletniego wysiłku włożonego w tę imprezę przez członków Troyaka. Zwłaszcza gdy
człowiek zda sobie sprawę,
że wszyscy ci ludzie pracują
przecież w swoich zawodach
w pełnym wymiarze czasu.
Jednak potrafią mimo tego
zorganizować wystawę z takim rozmachem. To jest imponujące! Widzę, że to cieszy się uznaniem wśród numizmatyków kanadyjskich.
Byłem wielokrotnie przedstawiany prezesom innych
kanadyjskich klubów i oni
wszyscy byli pod wrażeniem
tego, co tu zobaczyli.
Z ciekawością przyglądam się też odwiedzającym.
W soboty na wystawę przyjeżdżają ci, którzy coś o numizmatyce, filatelistyce wiedzą, to kolekcjonerzy, a w
niedzielę osoby przypadkowe, ale bardzo zainteresowane. Zadają dużo pytań,
są ciekawi szczegółów. Nie
wiem czy to się później przenosi na jakąś kontynuację,
ale i tak jest obiecujące.
Co nowego planujecie
w przyszłym roku?
S.K.: Pan Janusz jest stałą
atrakcją wystawy, ale w przyszłym roku chcemy zaprosić jeszcze ekspertów od filatelistyki, zaangażować bardziej dzieci i młodzież. To
jest nasz priorytet. Chcemy,
aby więcej młodych przyszło
do klubu – działa już u nas
dział filatelistyczny „Młody
Troyak”, którym opiekuje się
jeden z naszych członków.
Mamy na wystawie specjalne stoisko, na którym dzieci mogą wybierać dowolne
ilości znaczków do swoich
zbiorów.
Od lat jest tradycją, że
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wybijamy
okolicznościowy żeton i gdy przychodzą
dzieci, to jest dla nich wielka atrakcja – mogą zobaczyć
ten proces i dostają wybitą monetę w prezencie. Pan
Janusz wraz z Mennicą Polską co roku pomaga nam w
przygotowaniu profesjonalnego wizerunku (matrycy)
żetonu. (...)
S. K: Kilka lat temu wybiliśmy monetę okolicznościową w srebrze 40 troyaków i
monetę 4 troyaki w miedziniklu, czyli zw. „dukat lokalny”. Przedstawiają one kanadyjską kaczkę looni i wizerunek centrum Totronto z CN
Tower, To jest pierwsza moneta wykonana przez Mennicę Polską jako „dukat lokalny” dla klubu polskiego
poza granicami kraju.
Jak Kanadyjczycy oceniają coroczną wystawę
Troyaka?
S.K: Bardzo pozytywnie,
dealerzy mogą zaprezentować zbiory, jest duże zainteresowanie, mają dobry
utarg. Przychodzi sporo Kanadyjczyków chińskiego pochodzenia. Mamy entuzjastyczne opinie, zapisują się
już na następny rok.
Już na początku działalności wystawienniczej ukazał się o nas pochlebny artykuł w „Canadian Stamp
News", w którym podkreślono, że zaznaczyliśmy mocno
swoją obecność w Kanadzie.
Co roku wydajemy też
32-stronicowy biuletyn w języku polskim i angielskim,
który w liczbie1200 sztuk
rozprowadzany jest po świecie.
Życzymy wielu
nowych pomysłów
na przyszłość.
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