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Ewangelia

wg św. Łukasza 23, 35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz
członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie».Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty
nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz
drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz,
chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki,
ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu
odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

11 października 2011
r., w pięćdziesiątą rocznicę
otwarcia Soboru Watykańskiego II (ostatni, jak dotąd, sobór w Kościele katolickim, otwarty został 11
października 1962 r. przez
papieża Jana XXIII, a zakończony 8 grudnia 1965
r. przez papieża Pawła VI.)
papież Benedykt XVI wydał specjalny dokument
Porta fidei, ogłaszający
nowy rok liturgiczny Rokiem Wiary. Jako logo tego
roku została wybrana pochodzącą z sycylijskiej ka-

tedry w Cefalù mozaika
Chrystusa Pantokratora.
W założeniu, jak to
bywa, rok ten miał być dla
każdego wierzącego katolika zaproszeniem do głębszego wsłuchanie się i wpatrzenia w dzieło zbawienia, jakiego dokonał Pan
Jezus. Miało to zaowocować kolejnym w naszym
życiu zawróceniem ze
złej drogi, jaką przez naszą słabość albo świadomy grzech, idziemy. Miał
to być czas nowego nawrócenia do Chrystusa, a także, co jest nieodzowne, zaangażowania misyjnego na
rzecz przekazywania światła Ewangelii.
Kościół przez rok podejmował wiele inicjatyw, aby
jego wierni na nowo, owocnie odkrywali piękno i siłę
w świadomym wyznawaniu
wiary świętej. Poprzez studium podstawowych treści
wiary, zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego, mieliśmy na nowo przekonać się o prawdziwości i
życiowej sile prawd wiary.
Było to potrzebne i pomocne, aby na nowo odkryć
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Uroczystość Chrystusa Króla
Rok liturgiczny, który
kończymy, jest powtarzającą się drogą, która aktualizuje Boże plany zbawienia. Początkiem i końcem tej drogi
jest Jezus Chrystus. Wszystko, nasza modlitwa, działanie, życie zgodne z wiarą,
blaski i cienie naszego powołania mają się zbiegać w Nim.
Wielka historia ludzi z całym
pięknem ale i zamętem, jak i
nasze osobiste przeżycia, zagubienia mają prowadzić ku
Jezusowi (wszystko przez
Niego i dla Niego zostało
stworzone, jak mówi drugie
czytania na ten dzień).
„(…) oto myśmy kości
Twoje i ciało” mówi starszyzna przybyło do króla Dawida z Hebronu (pierwsze czytanie), a nam chce powiedzieć, że to co dokonuje się
z naszym życiu, również w
pewnym sensie wystąpiło i
wypełniło się w życiu Pana
Jezusa. Dzięki temu zostało

uświęcone, a przede wszystkim nabrało sensu.
Na krzyżu dokonuje się
podsumowanie, w którym
dowiadujemy się, że ostatnie
słowo należy do Boga. Chrystus to jedyny władca, który
bije się za swój lud, który bierze na siebie zło swych podwładnych. Zadziwia więc
ogromna głupota ludzi, którzy pod krzyżem okrutnie
drwią z cierpienia niewinnego człowieka i nie rozpoznają czasu zbawienia. Zadziwia też złoczyńca, tak
zwany „dobry łotr” w liturgii katolickiej zwany Dyzmą
(w liturgii prawosławnej Rochem), który dotknięty łaską Bożą nawraca się i staje dobrym człowiekiem. Zadziwia przede wszystkim łagodność Chrystusa, potęga
Jego miłości, którą rozdaje
do ostatniego tchu, zwyciężając śmierć.
Ks. dr Paweł Romanowski

w Katechizmie narzędzie
wspierania w wyznawaniu
wiary na co dzień, poprzez
życie. Zamiarem papieża było, aby każdy wierzący
rozbudził w sobie większą
moc i skuteczność swej wiary, w jej pełni.
Mija rok. Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zakończy
oficjalnie ten okres. Papież
Franciszek, pozwalając, po
raz pierwszy, na publiczną
adorację szczątków uważanych przez Tradycję Kościoła za relikwie kości św.
Piotra, zamknie ten rok.
Ale każdy z nas musi Chrystusowi – w duchu posłuszeństwa w wierze papieżowi – odpowiedzieć, czy i na
ile pogłębił swą wiarę, czyli
osobistą zażyłość z Panem
Bogiem? Czy i jak bronił

świętej wiary – wyrażonej
w słowach, przykazaniach,
normach życia – wobec
tych, którzy wysuwali jakieś zarzuty (1P 3, 15). Albowiem wiara nie głoszona słowem i własnym świadectwem życia umiera, nie
daje odpowiedzi na dręczące nas pytania.
W co obfitował ten rok:
w poświęcenie czasu na
modlitwę, częstszy udział
w Eucharystii, w dyscyplinę codziennego czytania
Pisma świętego, pogłębiania rozumienia prawd wiary, konkretną miłość wyrażoną w uczynkach dobroci
wobec innych? Jeśli nie, to
niech przynajmniej wyrwie
się z naszych serca wołanie
o przebaczenie duchowych
zaniedbań.
Ks. dr Paweł Romanowski
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Z ks. Michałem Batorem,
proboszczem parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie
rozmawiał Marian Salwik

Drogi Księże Michale!
Kilkanaście lat temu
Ksiądz już posługiwał
w naszej parafii jako
młody wikary, by teraz
wrócić tu jako
proboszcz. Czy ma
Ksiądz poczucie, że
historia, jak to się
mówi, zatoczyła koło?
Mój pobyt tutaj przed
13 laty w roli wikariusza,
jak i dzisiaj w roli proboszcza traktuje jako dar i zadanie.
W ciągu tych
kilkunastu lat
wiele działo się w
życiu Księdza. Proszę
przybliżyć
Czytelnikom
najważniejsze etapy
posługi
duszpasterskiej
Księdza w tym
okresie, podzielić się
wrażeniami,
wspomnieniami.
Odnośnie mojego misyjnego etapu życia kapłańskiego historia rozpoczyna
się w roku 2000, kiedy odpowiedziałem na wezwanie Ojca św. bł. Jana Pawła
II, aby w Roku Jubileuszowym chociaż jeden procent
kapłanów z Polski wyjechał
na misje.
Myśl o wyjeździe do
Czech nurtowała mnie
długo wcześniej. Interesowałem się trudną sytu-

acją Kościoła w Czechach,
więc ukierunkowanie było
jasne. Natomiast pomoc w
podjęciu decyzji znalazłem
w osobie o. Pacyfika Czachora, który, jak pamiętacie, w roku 2000 przyjechał
na leczenie do Polski. Dla
mnie było to o tyle dobre,
że mogłem w jego bliskości przeżyć blisko pół roku.
Po wyjeździe do Czech
czekał mnie dwumiesięczny kurs języka czeskiego.
Przyznam, że zupełnie nieprzygotowany
zostałem
skierowany do parafii Český Brod, liczącej ok. 6 tys.
mieszkańców (wierzących
i praktykujących ok. 120
osób, w majtku 12 kościołów i 4 plebanie w większości w bardzo złym stanie
technicznym).
W roku 2008 otrzymałem od Księdza. Kardynała Miloslava Vlka nowe zadanie – dokończenie budowy Centrum Duszpasterskiego w największym w
Europie osiedlu Praga-Południe, na terenie którego
mieszka ok. 80 tys. mieszkańców, w tym 8 tys. katolików, spośród których ok.
700 osób uczestniczyło aktywnie w życiu parafialnym.
Po realizacji tego zadania, czyli po niespełna 3 latach przejąłem kolejną parafię, oddaloną od Pragi o
25 km – Kralupy nad Vlta-

Msza św. w rotundzie pw. Narodzenia NMP w Holubicích

vou, parafię na terenie której mieszka ponad 26 tys.
mieszkańców, ok. 4 tys. deklarowanych katolików, z
czego uczestniczących w
życiu Kościoła ok. 120 wierzących, mających do dyspozycji 16 kościołów i 4
plebanie.
Kogo wspominam? Kapłanów, których mi się udało jeszcze żyjących spotkać,
a którzy przeszli ogromne prześladowania ze strony komunistów: ks. Józefa, który miał przez 16 lat
zakazane spełniać funkcje
kapłańskie i pracował jako
palacz centralnego ogrzewania, ks. Antoniego Dworaka, które całe życie przeżył jako tajny ksiądz i dopiero po 1989 r. otrzymał w
wieku 70 lat zgodę na wykonywanie funkcji kapłańskich i objęcie urzędu proboszczowskiego, ks. Wincentego Mrtvého, mojego Przyjaciela, który wyświęcony tajnie na księdza,

przez 2 lata nie mógł o tym
fakcie powiedzieć rodzinie,
aby nie narażać siebie i jej
na prześladowania, nie mówiąc o tym, że mógłby wtedy być zwolniony z pracy w
fabryce itd.
Wspominam Przyjaciół, którzy są darem samego Boga, jak mówi mędrzec Syrach w Piśmie św.:
Miloša, o nawrócenie którego „walczyłem z Bogiem” całych 5 lat, a który po nawróceniu stał się
dla mnie wsparciem, Jana
Lexę, ekonoma Państwowej Akademii Nauk, który odmówił wystąpienia z
Kościoła katolickiego i w
konsekwencji, zdegradowany, do emerytury pracował jako sprzątacz ulic w
zakładzie komunalnym w
Českém Brodě. I tak mógłbym wymienić... Są to dla
mnie żywe wspomnienia i
zobowiązania, aby podziękować im za ich chrześcijańskie świadectwo.
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Co w czasie tej posługi
było dla Księdza
najtrudniejsze?
Jak przyjmowali
Księdza parafianie
i ludzie innych
wyznań czy spoza
Kościoła?
Najtrudniejsze
doświadczenie dla misjonarza
to zapewne zaakceptowanie samotności. Inne problemy pojawiały się w zależności od okoliczności i
zadań, a które wymagały
wysiłku i zaangażowania:
nauka języka, zapoznanie
się z historią i kulturą narodu, dalej prawodawstwo,
ekonomia, itd.
Z biegiem czasu o problemach się zapomina, pozostają natomiast wspomnienie pozytywne. Pyta
Pan o współpracę ekumeniczną. Jak najbardziej
wspomnienie pozytywne.
Szczególnie w czasie posługi w Pradze, kiedy wspominam wspólne nabożeństwa ekumeniczne, projekty duszpasterskie czy ewangelizacyjne. Dodam tylko,
że w niedzielę w Centrum
Duszpasterskim, oprócz
Mszy św. rzymsko-katolickiej, były w salach parafialnych do tego adoptowanych liturgie Kościołów:
Czechosłowackiego husyckiego, Braci czeskich, i Św.
Ducha. W pewien sposób
ta współpraca została dostrzeżona, kiedy w roku
2007 zostałem włączony w
skład delegacji Konferencji
Episkopatu Czech na ekumeniczne spotkanie w Sibiu w Rumunii. Kolejne
wyzwanie to dialog z ateizmem. Bazą tego dialogu jest człowieczeństwo, a
szansą – jak podpowiedział
Kościołowi czeskiemu Benedykt XVI – płaszczyzna
kultury.
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Msza św. koncelebrowana z kard. Miloslavem Vlkem i ks. Jakubem Lee, Koreańczykiem

Czego możemy nauczyć się od katolików
z Czech,
by zachowując
rodzimą pobożność,
głąbiej wejść
w powszechność Kościoła, bardziej
być dla świata świadkami żywej wiary?
Jest trudno odpowiedzieć na to pytanie w sposób obiektywny, ponieważ
ten Kościół boryka się i borykał się będzie z wieloma
problemami, ale szuka rozwiązań. Jednym z nich jest
reorganizacja struktur parafialnych na model francuski – zanikają parafie,
tworzą się okręgi duszpasterskie. Powoli dochodzi
do uregulowań prawnych
i majątkowych, związanych ze zwrotem majątku
kościelnego. Konsekwencją tego będzie za 16 lat oddzielenie Kościoła od Państwa, co budzi wiele emocji
w społeczeństwie.
W Czechach widać powszechność Kościoła. Sam
w Pradze sprawowałem
opiekę nad wspólnotą koreańską i armeńską. Miałem dwóch księży wika-

riuszy z Korei: ks. Jakuba
Lee i ks. Gyau-Nam Parka,
współpracę z którymi bardzo sobie cenię.
Uczyć się należy zaangażowania ludzi świeckich
w życiu parafialnym, poprzez grupy duszpasterskie, w liturgii (czytanie,
śpiew), sprawy ekonomiczne (składka niedzielna, remonty) . Uczyć się należy
przeżywania wiary opartej na Bożym Słowie jak i
na sakramentach. Uczyć
się należy indywidualnego podejścia do człowieka.
Jest to soborowa wizja, która mówi, że „człowiek jest
drogą Kościoła”.

Czy jest szansa na
zbudowanie pomostu między wspólnotą, w której pracował
Ksiądz w Czechach,
a parafią w Cmolasie?
Myślę o pomoście
duchowym, ale także
o wzajemnych
odwiedzinach.
Niewątpliwie fakt, że
pracowałem w archidiecezji praskiej, mieszkałem 3 lata w „złotej Pradze”
stwarza taką możliwość
na dwóch płaszczyznach:
duszpasterskiej i turystycznej. Na ile tę szansę wykorzystamy, zależeć będzie od
nas samych.

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni Ewangelickiego
Kościoła Czeskobraterskiego
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ońcem sierpnia przybyli do naszej parafii nowi księża. Powitaliśmy ich serdecznie, ale i z zainteresowaniem.
Skąd do nas przychodzą i jakie duszpasterskie „wiano” wnoszą do naszej wspólnoty? By to dość oczywiste zainteresowanie parafian zaspokoić, skierowaliśmy do nowych duszpasterzy kilka pytań:
1. Jak zrodziło się u Księdza powołanie do służby Bożej? Co sprzyjało decyzji o wstąpieniu do seminarium: atmosfera
domu rodzinnego, atmosfera rodzimej parafii, a może przykład jakiegoś wyjątkowego kapłana lub innej osoby duchownej?
2. Jak wyglądała dotychczasowa droga kapłańskiej posługi Księdza?
3. Jakie zadania duszpasterskie zostały Księdzu powierzone w parafii i sanktuarium w Cmolasie?
4. Jak z perspektywy tych kilku miesięcy obecności w Cmolasie postrzega Ksiądz naszą miejscowość, sąsiednie miejscowości i całą wspólnotę?
Poniżej przytaczamy wypowiedzi kapłanów – już bez powtarzania pytań. Dołączamy życzenia Bożego błogosławieństwa na trudy pracy duszpasterskiej i codzienne życie w parafii Cmolas. Niechaj w parze z tym idzie ludzka życzliwość, szacunek i zrozumienie. Redakcja

Ks. dr Paweł Romanowski
1. Nie wiem, jak się zrodziło moje powołanie, bo dokonało się ono bez mojej wiedzy, używając słów proroka
Izajasza (49,1c), Bóg wybiera sobie kogo chce do pełnienia Jego woli.
Każda osoba oddająca się już później, w wieku dojrzałym, na służbę Bogu jest jednak przewidziana w planach Boga od zarania dziejów (Ef 1,3), jest zaproszona do
podjęcia posługi na rzecz zbawienie siebie i innych. Trzeba pamiętać, że pierwszym i najważniejszym powołaniem
człowieka jest powołanie do bycia człowiekiem. Może zabrzmieć dziwnie, ale to fakt, gdyż można wypaczyć swą
naturę, człowiek posiadając wolną wolę i rozum może wypaczyć swe przeznaczenie, może wmówić sobie, że jest
zwierzęciem albo bogiem. I dzieją się wtedy bardzo zabawne, ale i trudne wydarzenia. Tak więc do zrealizowanie swego powołania jako człowieka dochodzimy w rodzinie albo w kapłaństwie. Albowiem powołanie to Boży pomysł na najlepszą wersję życia doczesnego dla każdego z
nas, to Boża podpowiedź, sugestia. To jest ideał, do którego każdy ma dążyć. Dopiero na tej podstawie – z czasem
i osobistym doświadczeniem – to powołanie nabiera konkretnych kształtów, przechodzi różne fazy, aby za każdym
razem w niebywały sposób prowadzić do najważniejszego
celu, do zbawienia.
Przed wstąpieniem do seminarium Pan Bóg sam troszczy się w specjalny sposób o to, aby odczytać to wezwanie.
Nigdy nie wiadomo, ilu jest powołanych na pierwszy rok,
to zawsze jest tajemnica Boża. Wiemy, ilu się zgłosiło, ale
to nie to samo, bo nie wszyscy, którzy się zgłosili, mają powołanie i nie wszyscy powołani się zgłosili – bo na przykład uwikłali się w życiu.
Specjalnych przykładów z lat przed seminarium nie
miałem, ale zawsze mile wspominam mego nauczyciela
od biologii w liceum, z którym siadywaliśmy w pierwsze
piątki razem na ławce do spowiedzi.

Msza św. w Ziemi Świętej

2. Prawie dwadzieścia lat mija mej kapłańskiej posługi. Obejmowała ona pracę w kraju i kilkakrotnie poza jego
granicami. Rozpoczęła się we Frysztaku, objęła swego czasu Wyspy Brytyjskie, a także i Sicz Zaporowską. Teraz trwa
w malowniczym Cmolasie.
3. Księga Dziejów Apostolskich mówi, że Apostołowie w trosce o rzecz najważniejszą, do jakiej zostali przeznaczeni, oddali się
modlitwie i posłudze słowa
(Dz 6,4). Jest to dla mnie
nie tylko obowiązek, ale i
dobrze rozumiane szczęście, dlatego też z woli Księdza Biskupa Ordynariusza
staram się te zadania wypełniać w miarę gorliwie.

Szlakiem św. Pawła - Filipia

4. Nie umiem powiedzieć, jak z perspektywy kilku
miesięcy oceniam wspólnotę wiernych w Cmolasie, albowiem nie znam czegoś takiego, jak perspektywa iluś tam
miesięcy w jakimś mieście czy wiosce. Wszędzie są podobne problemy duchowe, rodzinne i społeczne. Takie
same trudności przeżywają w Nowym Sączu, co i w Nowym Yorku. Wszędzie potrzeba słowa i światła Bożego na
to wszystko, co dotyka i przemienia człowieka.
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Ks. Przemysław Dudek

1. Trudno jest odnaleźć jakiś moment w moim
życiu, który mógłby zaważyć o wyborze mojej drogi. Pragnienie bycia księdzem towarzyszyło mi od
najmłodszych lat. Z pewnością pierwsze myśli były
bardzo dziecięce i nie miały
nic z konkretnego, dojrzałego wyboru. Jednak atmosfera domu rodzinnego, w któKs. Przemysław
rym rodzice troszczyli się o
w Hadykówce
naszą systematyczną modlitwę, wspólnie prowadzili nas na Mszę św., czy w październiku razem z całą rodziną odmawialiśmy wspólnie różaniec, z
pewnością kształtowała moją relację z Jezusem. Mama troszczyła się, żebym nie zapomniał o ministranckim dyżurze, nabożeństwach związanych z przeżywaniem roku liturgicznego. W domu zawsze panowała atmosfera szacunku dla księży. W rodzinie mieliśmy już dwóch wujków mojej mamy,
którzy było kapłanami, a ciocia mojego taty była siostrą zakonną. Ją tylko pamiętam i jej zawdzięczam szczególny dar
rozmiłowania w modlitwie różańcowej. W domu uczeni byliśmy szacunku względem księdza, zwłaszcza gdy niesie chorym Eucharystycznego Pana Jezusa. Księża, którzy mnie katechizowali i którzy pracowali w naszej parafii, zawsze dawali
nam dobry przykład i często nam towarzyszyli. Dzięki temu
łatwiej było zachwycić się drogą kapłaństwa.
2. Jestem księdzem od maja 2003 r. W swojej pracy duszpasterskiej byłem posłany do parafii św. Marii Magdaleny w
Samoklęskach (dziś cieszę się, że tam pracuje nasz cmolaski
rodak, ks. Mateusz Sokół). Drugą placówką była parafia św.
Stanisława BM w Jaśle, kolejną – parafia MB Różańcowej w
Rzeszowie. Parafia w Cmolasie jest moją czwartą w kolejności placówką.
3. Od lat jeszcze kleryckich wielką radością zawsze była
dla mnie współpraca z młodzieżą. Dlatego od początku starałem się to czynić możliwie najofiarniej. Potrzeby duszpasterskie kierowały mnie do grup KSM i LSO, ale wszyscy reprezentanci parafialnych grup duszpasterskich byli przeze
mnie zawsze mile widziani. Tę współpracę z młodzieżą jeszcze bardziej rozwinąłem w kierunku moich pasji: turystyki
górskiej i kajakowej. Dostrzegł to także Ksiądz Biskup, który
mianował mnie diecezjalnym duszpasterzem turystów.
4. W parafii w Cmolasie podejmuję zwykłe obowiązki wikariuszowskie, tj. głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentów. Znaczną częścią misji przepowiadania jest
praca w szkole. Uczę w Gimnazjum w Cmolasie. Bardzo cieszę się z pracy z młodzieżą (zarówno w szkole, jak i w grupach duszpasterskich), Ks. Proboszcz szczególnie powierzył
mi KSM i ministrantów z Mechowca. Ale jak zawsze, jestem
otwarty na wszystkich. Prowadzę też przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Pierwsze doświadczenia w nowej parafii pozwalają mi z radością i nadzieją patrzeć
na naszą wspólną drogę odkrywania Boga.
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Ks. Mateusz Rachwalski
1. W moim przypadku kształtowanie się powołania
nie było związane z jakimś jednym momentem, ale rodziło się ono i dojrzewało przez długi okres czasu. Szczególne
znaczenie na kształtowanie się powołania wywarły: wieloletnia posługa ministranta, później lektora; zdrowa religijność domu rodzinnego; przykład życia i posługi spotkanych kapłanów; życie parafialne, w które zawsze starałem się być zaangażowany. W moim przypadku łatwiej mi
było być blisko wspólnoty parafialnej, gdyż mój tato pełni
posługę organisty i kościelnego, toteż jakoś naturalnie, zawsze byłem blisko kościoła i życia parafii.Szczególny czas
decydowania o wstąpienia do seminarium to klasa maturalna i czas rekolekcji maturalnych, natomiast tak naprawdę to rozeznawanie powołania dokonywało się w seminarium. Bo to nie jest tak, że wstępując do seminarium, na
pewno się ma powołanie do kapłaństwa. To lata seminaryjne są czasem i miejscem uprzywilejowanym, aby przez
formację, pogłębione życie modlitwą, kierownictwo duchowe rozeznać plan Boga wobec swojego życia.

Prymicje ks. Mateusza (fot. D. Pezdan)

2. Jestem neoprezbiterem, a więc dopiero w tym, mijającym już roku, w maju przyjąłem sakrament święceń
kapłańskich. Cmolas to jest moja pierwsza parafia i to
tutaj stawiam pierwsze kroki posługi wikariuszowskiej.
Natomiast jako diakon odbyłem praktykę diakońską w
parafii pw. św. Józefa w Głogowie Młp. – Niwie.
3. Obok głoszenia Bożego Słowa i sprawowania sakramentów, wśród posług i zadań duszpasterskich, które zostały mi powierzone, mogę wymienić: posługę katechety w Szkołach Podstawowych w Cmolasie, Hadykówce
i Mechowcu; przygotowanie dzieci klas II do spowiedzi
i I Komunii Św.; funkcję ceremoniarza sanktuaryjnego.
Jestem również opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza w
Cmolasie i Hadykówce, Oazy w Cmolasie oraz scholi w
Mechowcu.
4. Po tych kilku miesiącach pobytu w parafii Cmolas
jestem pozytywnie zbudowany wiarą parafian, zaangażowaniem, które wykazują, oraz wielką życzliwością, której
doświadczam każdego dnia. Również jestem pod wrażeniem piękna sanktuarium, jego otoczenia i całej miejscowości. Dlatego bardzo się cieszę, że trafiłem tutaj na parafię i z wielkim optymizmem patrzę w przyszłość, na czas
mojego pobytu w Cmolasie.
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egoroczne uroczystości odpustowe w sanktuarium Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie. Przypadające w dniach 1-6 sierpnia, wierni przeżywali pod
hasłem „Być solą ziemi”. W niedzielę, 4 sierpnia sumie odpustowej przewodniczyli biskupi-seniorzy: bp Edward Frankowski z Sandomierza i bp Kazimierz
Górny z Rzeszowa. We wtorek, 6 sierpnia, na sumę odpustową w samą uroczystość
Przemieniania Pańskiego na cmolaską górę Tabor przybył bp Jan Wątroba, nowy ordynariusz diecezji rzeszowskiej. Była to jego pierwsza wizyta w tej części diecezji.

Procesja z darami ofiarnymi podczas sumy odpustowej w niedzielę, 4 sierpnia 2013 r.

Odpust w Cmolasie
od dawna urastał do rangi wydarzenia religijnego, które wykraczało swym
znaczeniem ponad lokalną wspólnotę wiernych.
Datowany na koniec XVI
w. (1585) przekaz o objawieniu się miejscowemu chłopcu, Wojtkowi
Borowiuszowi, Pana Jezusa
w scenie Przemienienia z
góry Tabor, szerzący się kult
Przemieniania Pańskiego,
powstałe w miejscu objawienia sanktuarium z łaskami słynącym obrazem – to
stwarzało scenerię uroczystości odpustowych, którym
przez poprzednie lata przewodniczyli wybitni hierarchowie Kościoła w Polsce, w
tym także – corocznie – biskupi rzeszowscy.
W tę scenerię i głębię
przeżyć religijnych wpisywali się także wierni – miejscowi parafianie oraz piel-

W uroczystość Przemienienia Pańskiego głównym
celebransem był bp J. Wątroba

grzymi przybywający z sąsiednich parafii, dekanatów, a niejednokrotnie także rodacy z innych regionów kraju, a nawet z zagranicy – wpisywali się pobożnym uczestnictwem w
nabożeństwach, pojednaniem u kratek konfesjonałów, a ci, którzy mogli, także pomocą w przygotowaniach do odpustu.
W Roku Wiary uczestnicy uroczystości odpustowych w Cmolasie usłyszeli, dokąd jako dzieci Boże mają pielgrzymować, skąd czerpać siły, w

czym tkwi sens ich życia i wiary. Kaznodzieja,
bp E. Frankowski mówił
w homilii: „W świetle wiary widzimy, że od Boga to
wszystko pochodzi. A my
dumni jesteśmy, że Bóg tak
się pochyla nad nami, On,
Wszechmogący, który jest
Stworzycielem wszystkiego, tak się o nas po ojcowsku troszczy, tak się nami
opiekuje. Daje nam sił, by
tworzone przez nas dzieła nie uległy zepsuciu. Tak
jak sól, która konserwuje, tak Bóg daje nam łaskę,
by to, co tworzymy, mia-
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ło wartość wieczną”. W
uroczystość Przemienienia
Pańskiego bp J. Wątroba
zaprosił wiernych do górskiej wspinaczki, bo w całej historii zbawienia najważniejsze rzeczy Pan
Bóg objawiał człowiekowi na górach. Przez biblijne szczyty: Moria, Horeb,
Synaj, Górę Kuszenia, Górę
Błogosławieństw kaznodzieja doprowadził ich do
góry Tabor, skąd widać
Golgotę, ale gdzie przede
wszystkim Jezus objawił
swoją chwałę i uchylił rąbka
nieba. – „Tabor to taki moment, kiedy niebo widzimy.
Niebo, czyli cel naszej drogi
(...), to najsolidniejszy fundament dla naszej nadziei.
Źle jest człowiekowi, który
stracił nadzieję. (...) Brak nadziei to rozpacz. Dla ucznia
Chrystusa nie może być takiej perspektywy. (...) Nade
wszystko spodziewamy się
spełnienia tych wszystkich
obietnic, proroctw, zapowiedzi, Jezusowych słów.
(...) Wracajmy do naszych
domów utwierdzeni w nadziei, że Pan Bóg na nas
czeka, kocha nas i towarzyszy nam w naszej życiowej
wspinaczce”.
Pięknym dopełnieniem
uroczystości odpustowych
były: w czwartek, 1 sierpnia – nabożeństwo Drogi
Krzyżowej na placu sanktuaryjnym, w piątek, 2 sierpnia – na cmentarzu parafialnym Msza św. w intencji
zmarłych, w sobotę, 3 sierpnia – koncert, a właściwie
całe widowisko muzyczne
młodzieżowego zespołu religijnego „Echa Sacrosongu”
(z parafii OO. Salezjanów
w Rzeszowie), zakończone
wspólnym odśpiewaniem
Apelu Jasnogórskiego.
Marian Salwik
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Obecnie jesteśmy w 10
krajach. Kościół katolicki na
Wschodzie: Białoruś, Litwa,
Rosja, Ukraina jest naszą
szczególną troską. Od 30 lat
jesteśmy również w Afryce,
w której prowadzimy szeroką działalność filantropijno-oświatową.

Z s. Anną Mroczek ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów
rozmawiał Marian Salwik
Czcigodna Siostro
Anno! Ktoś mógłby
powiedzieć: „Coś tu
nie gra! Siostra a bez
habitu?”. Czy
Siostra zechciałaby
wyjaśnić Czytelnikom
tę zagadkę?
Rzeczywistość jest znacznie bogatsza niż to co widoczne! Aniołowie są, choć
ich nie widać (najczęściej).
Podobnie i siostry do Aniołów, też są, choć nie są rozpoznawalne przez „śmiertelników”. Z założenia jesteśmy
zgromadzeniem bezhabitowym (zresztą nie jedynym),
by również przez ukrycie
upodabniać się do naszych
wielkich Przyjaciół – Patronów – Aniołów.
Jaka jest geneza Zgromadzenia Sióstr od
Aniołów? Jakie są cele
działania i zasięg apostolstwa prowadzonego przez Siostry?
Zgromadzenie Sióstr od
Aniołów powstało w Wilnie

125 lat temu, w warunkach
prześladowania Kościoła
katolickiego przez rosyjski
carat, dla którego niszczenie
duchowieństwa było priorytetowe. Nasz Założyciel
– ks. Wincenty Kluczyński,
inspektor Seminarium Duchownego, wszystkie te strategie rozumiał i boleśnie odczuwał. Po wieloletniej modlitwie w Ostrej Bramie postanowił zgromadzić niewiasty, które będą wspierać Aniołów Ziemi, tzn. kapłanów (nazwa od proroka
Malachiasza), w podtrzymywaniu wiary w ludzkich
sercach. Z kapłanami siostry miały „współpracować,
współcierpieć i współ się
modlić”.
Podejmujemy
takie
prace, które umożliwiają nam jak najszerszy kontakt z ludźmi, a więc nasze
„uprzywilejowane” miejsca
to przedszkola, szkoły i szpitale. Spotykacie się z nami
częściej, aniżeli macie tego
świadomość!

Przynależność do
Zgromadzenia to określony styl życia. Czym
on się charakteryzuje?
Jakie pociąga za sobą
obowiązki?
Główny charakter naszego apostołowania to styl
osobistego życia, w którym
promieniujemy wiarą na
otoczenie. Być dla otoczenia przykładem wierzącego
człowieka to nasze codzienne wyzwanie. Jeżeli chcemy
należeć do określonej grupy ludzi, przyjmujemy prawo, które w niej obowiązuje. U nas takim prawem
jest Ewangelia w kontekście
składanych ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
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Załóżmy, że dziewczyna z Cmolas, Hadykówki czy Mechowca słyszy głos Bożego
powołania do życia w
Zgromadzeniu Sióstr
od Aniołów. Jakie warunki powinna spełniać? Dokąd powinna
zapukać? Jak przebiega
droga życia w Zgromadzeniu?
Gratulacje dla TEJ, która słyszy, bo Bóg ciągle woła
i czeka! Jakie warunki trzeba spełnić…? Po pierwsze – być pełnoletnią (najlepiej do 35 roku życia). Po
drugie – być dyspozycyjną (wolną od zobowiązań
personalnych czy materialnych), by móc być posłaną. Po trzecie – skontaktować się ze Zgromadzeniem:
tel. 48/22/756 44 60, 765 30
55 bądź mailem: siostryodaniolow@gmail.com
by rozpocząć drogę krok w
krok z Jezusem, pod skrzydłami Aniołów, dla większej
chwały Boga i dusz ludzkich
zbawienia!

Bezhabitowe Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
zostało założone w Wilnie przez ks. Wincentego
Kluczyńskiego, przy współudziale Matki Bronisławy
Stankowicz w 1889 r.
Obecnie Siostry działają w Polsce, na Litwie, Białorusi,
Ukrainie, w Rosji, Czechach, Anglii, a także w trzech krajach afrykańskich: Rwandzie, Kongo i Kamerunie. Są
zaangażowane w różnych profesjach, często na etatach
państwowych, jako pielęgniarki, lekarze, psychologowie,
wychowawczynie, nauczycielki itp.
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Msza św. wśród peruwiańskich Indian

Z ks. Tomaszem Wajdzikiem, misjonarzem w Peru
rozmawiał ks. Michał Bator
Księże Tomaszu!
Powołanie jest tajemnicą. Czy wstępując do seminarium duchownego w Rzeszowie, myślał
Ksiądz o wyjeździe do
Peru?
Życie każdego człowieka
to nieustanny proces, w którym jedno się kończy, a drugie zaczyna, w którym człowiek nieustannie podejmuje
nowe decyzje i wyzwania odczytywane jako droga, którą
winien pójść. Identycznie jest
w życiu każdego księdza podążającego drogą powołania
kapłańskiego, który spełniając się w posłudze Panu Bogu
i ludowi Bożemu, dorasta i
dojrzewa do pewnych decyzji, aby nadać swojemu kapłaństwu kształt, który byłby zgodny z wolą Bożą, z tym
czego On pragnie.
Na temat powołania kapłańskiego, a już szczególnie
powołania misyjnego jest zawsze trudno mówić, bo to
kwestia bardzo indywidualna, bardzo osobista. Ja oczywiście, już wstępując do seminarium, nie zamykałem
się na potrzeby Kościoła powszechnego i myśl o ewentualnym wyjeździe na misje w przyszłości nie była mi
obca. Nigdy jednak szczegó-

łowo się nie skonkretyzowała do momentu, kiedy pojawiła się nagła potrzeba pomocy duszpasterskiej jednemu z księży pracujących na
misjach w Peru. Wtedy to,
jak ufam, Pan Bóg, przez pośrednictwo Księdza Biskupa
Kazimierza Górnego, zaproponował mi tę drogę.
Wiele było sytuacji i okoliczności poprzedzających
moją zgodę na wyjazd na
misje, których wtedy nie rozumiałem, a które dopiero po mojej decyzji zaczęły się układać niczym puzzle
w jedną całość. I wtedy zrozumiałem, że Pan Bóg mnie
niejako
przygotowywał,
abym mógł odpowiedzieć
na Jego zaproszenie. Jedną
z takich sytuacji było to, że
pewnego lutowego popołudnia – na 2 lata przed decyzją o wyjeździe – przyszła jakaś trudna do odparcia myśl,
aby uczyć się języka hiszpańskiego (używanego w Peru).
Kolejną było to, że poznałem – zupełnie przypadkowo – kilku Peruwiańczyków
i dzięki nim zainteresowałem
się i zachwyciłem tym krajem. Jako kolejny znak odczytałem sytuację, w której w
czasie rekolekcji kapłańskich
z okazji 5. rocznicy święceń
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prowadzący je Ksiądz Biskup
Edward Białogłowski wspomniał, że pojawiła się pilna
potrzeba wyjazdu jakiegoś
księdza na misje do Peru.
Te sytuacje, mimo iż mobilizowały mnie do coraz
częstszego myślenia o misjach, to jednak ciągle były
niewystarczające i nadal nie
miałem odwagi, aby samemu wyjść z propozycją wyjazdu. Jednak i z tym, wydaje się, Pan Bóg sobie poradził,
robiąc niejako kolejny krok
w moją stronę. Pewnego
dnia osobiście z prośbą o wyjazd zwrócił się do mnie mój
Ordynariusz (wtedy Ksiądz
Biskup Kazimierz Górny) i
już musiałem jasno odpowiedzieć czy zgadzam się
na wyjazd do pracy misyjnej, czy pozostaję w diecezji. Wtedy w posłuszeństwie
Księdzu Biskupowi i z wielką ufnością Panu Bogu odpowiedziałem „tak”.
Tak dojrzewało moje powołanie misyjne, które, jak
ufam, jest wolą Pana Boga w
moim kapłańskim życiu.
Miał Ksiądz okazję współpracować
w parafii w Chiclayo
z naszym rodakiem,
ks. Franciszkiem
Posłusznym. Proszę
przybliżyć specyfikę
jego parafii i posługi
misyjnej?

Swoją misyjną przygodę
rozpocząłem w parafii św.
Jana Apostoła w Chiclayo,
dużym peruwiańskim mieście leżącym 13 km od brzegu Oceanu Spokojnego i
w odległości ok. 300 km
od granicy z Ekwadorem.
Proboszczem i założycielem tej parafii jest urodzony
w Cmolasie ks. Franciszek
Posłuszny. Parafia terytorialnie obejmuje północne peryferie tego milionowego prawie miasta. Biorąc
pod uwagę tamtejszą rzeczywistość i jakość życia ludzi, trudno jest mówić o
konkretnej liczbie parafian,
ale na terenie parafii mieszka ich na pewno więcej niż
20 tys.
Jeśli chodzi o świadomość religijną tych ludzi,
to z pewnością pozostawia
ona jeszcze wiele do życzenia. Mieszanie się kultury
pogańskiej z chrześcijańską,
znikoma znajomość prawd
wiary i modlitw, bardzo
osłabione życie sakramentalne i często obojętność na
sprawy wiary i religii to najważniejsze problemy, które
każdemu księdzu tam pracującemu przysparzają nie
lada problemów i które jednocześnie pokazują, jak wiele jeszcze trzeba pracy ewangelizacyjnej, aby tą sytuację
choć trochę poprawić.

Ks. Tomasz w andyjskim poncho
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na i nędza, z jaką borykać się
musi bardzo wielu z nich. No
i też nasze niewielkie możliwości przyjścia z pomocą
tym ludziom.
Z czego ksiądz się utrzymuje i jakie ma materialne zaplecze?
Bardzo nie lubię odpowiadać na to pytanie i czasem, żeby kogoś zbyć, to z
uśmiechem odpowiadam,
że Pan Bóg, jeśli stawia cię
przed jakimś zadaniem, to
troszczy się też o to, aby nie
brakło ci łaski i środków do
wykonania zadania.
A tak bardziej konkretnie o kwestiach finansowych,
to oczywistością jest, że nie
można wiele oczekiwać od
ludzi, którzy sami niewiele mają. Stąd też jedyne pieniążki, które mamy, aby
utrzymać placówki misyjne
i móc coś dla tych ludzi zrobić, to te, które przywieziemy
z Polski, zbierając je i prosząc
o wsparcie ludzi dobrej woli,
kiedy jesteśmy na urlopie
wakacyjnym i głosimy kazania misyjne. Bardzo cieszy to,
że nie brak jest w Polsce wiernych, którzy czując się odpowiedzialni na mocy przyjętego chrztu za dzieło misyjne Kościoła, w ten sposób pragną mieć w nim swój
wkład. W tym miejscu pragnę wszystkim tym, którzy
są zapleczem modlitewnym,
ale i finansowym misjonarzy,
z serca podziękować. Dodam
tylko, że finansowo na-

sza praca duszpasterska jest
mocno zależna od środków,
które uda się nam zdobyć w
Polsce. Jest rzeczą jasną, że jeśli jest więcej pieniążków, to i
można więcej dla tych ludzi
czegoś zorganizować, a jeśli mniej, to najpierw trzeba
nimi pokryć koszty utrzymania placówki misyjnej.

ramach XIII Dnia Papieskiego, 15 października 2013 r., czyli w przeddzień rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, w Szkole Podstawowej
w Mechowcu odbyła się akademia poświęcona przybliżeniu osoby i dzieła bł. Jana
Pawła II.

dzień” oraz ulubioną piosenkę Jana Pawła II ,,Barkę”’.
Całość zakończyło słowo podsumowujące Pani
Dyrektor. Ciesząc się, że
mogliśmy zatrzymać się nad
postacią Błogosławionego
Papieża Polaka, dziękujemy
ks. Mateuszowi za trud włożony w przygotowanie tego
dnia w naszej szkole.
Natalia Snopek

Obecnie pracuje Ksiądz
w górach. W czym tkwi
różnica w posłudze,
z jakimi radościami
i kłopotami przyszło się
Księdzu borykać?
Tak, obecnie pracuję
wśród andyjskich plemion
Indian, w centralnym Peru
na wysokości ok. 4000 m
n.p.m. Do parafii należy 19
górskich wiosek, zamieszkałych przez niskich, ciemnoskórych i o specyficznych
rysach twarzy potomków
Inków. Różnica pracy duszpasterskiej pomiędzy dużym miastem a plemionami wiejskimi nie jest wielka.
Zarówno jedni, jak i drudzy
to ludzie tej samej, południowoamerykańskiej mentalno-

ści, ze specyficznym podejściem do życia i wiary.
Z pewnością warunki życia w mieści są nieco lepsze
niż na wsiach, na odwrót zaś
jest jeśli chodzi o bezpieczeństwo. W miastach jest o wiele, wiele więcej przestępczości, co spowodowane jest gęstością zaludnienia w połączeniu z brakiem możliwości
uczciwego zdobycia środków
potrzebnych do życia.
To, co cieszy w posłudze wśród Indian, to z pewnością ich otwartość, spontaniczność, życie z uśmiechem
na twarzy, mimo że nie mają
za wiele, z czego mógłby się
cieszyć Europejczyk. To, co
często smuci, to ogromna
niesprawiedliwość społecz-

W

W przedstawieniu brali udział uczniowie klas IVVI, którzy w scence teatralnej oraz programie słownomuzycznym ukazali wielkie znaczenie nauczania

Tego wielkiego Polaka dla
wszystkich ludzi, szczególnie dla nas młodych, którzy w swoim życiu poszukujemy prawdziwych autorytetów.

Najważniejsze momenty pontyfikatu przybliżył
krótki film, natomiast schola, przy akompaniamencie skrzypiec i akordeonu,
zaśpiewała pieśń ,,Oto jest

W tym roku do koła
misyjnego w Cmolasie
zgłosiło się ponad 20
dzieci. W jaki sposób
one mogą pomóc misji i
Kościołowi w Peru?
Mnie osobiści ze zrozumiałych względów najbardziej cieszy, gdy dzieci chcą
włączać się w kółka misyjne. Stąd też najpierw pragnę
wszystkim tym dzieciom pogratulować i podziękować, że
na swój, chociaż dziecięcy, to
jednak bardzo znaczący sposób, chcą angażować się w
dzieło krzewienia Ewangelii.
Dziękuje za to że chciały stać
się małymi misjonarzami.
Jeśli chodzi o wskazówki
dla nich, to biorąc pod uwagę
ich sytuację proszę właściwie
tylko o jedno, albo może aż
o to jedno: o codzienną modlitwę w intencji misjonarzy
i ludzi zamieszkujących tereny misyjne. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa słowa mojej
babci, zapraszającej mnie do
wspólnej modlitwy: „Módl
się, bo modlitwę dziecka Pan
Bóg wysłuchuje zawsze!”.
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M

sze św. gregoriańskie to chwalebna praktyka okazania ostatniej formy miłości wobec
zmarłego. Praktyka ta zainicjowana została w VI wieku przez papieża Grzegorza I Wielkiego, który polecił
odprawianie w takiej formie Mszy za zmarłego mnicha
benedyktyńskiego, przy którym znaleziono pieniądze.
Ze względu na ślub
ubóstwa nie powinien był
ich mieć. Zgodnie z przekazem, trzydziestego dnia
ów zakonnik miał się objawić papieżowi i podziękować za okazane mu miłosierdzie, dzięki któremu
opuścił czyściec.
Mszy gregoriańskiej

od samego początku towarzyszyło mocne przekonanie Kościoła o szczególnej jej skuteczności dla zmarłych, cierpiących w czyśćcu. W 1884
r. Kongregacja Odpustów
Stolicy Apostolskiej wyjaśniła, że zaufanie wiernych
do Mszy gregoriańskich

M

odlić się, czyli rozmawiać z Panem Bogiem
można wszędzie. Jednak szczególnym miejscem spotkania z Nim są świątynie. Dlatego dobry
chrześcijanin rozumie potrzebę stałej troski o piękno
Domu Bożego. Świątynia, a właściwie jej wygląd, wystrój to świadectwo o nas samych, także o jakości naszej wiary i zdolności do działań wspólnotowych.
Wierni z Hadykówki
dają dobre świadectwo o
sobie. Ich świątynia pw.
Matki Bożej Nieustającej
Pomocy bazyliką nigdy nie
będzie, ba, jest tylko kaplicą
filialną parafii w Cmolasie.
Hadykowianie sukcesywnie podejmują jednak działania, by ich Dom Boży był
coraz piękniejszym miejscem spotkania z Bogiem.
W ostatnim czasie dokonano zmiany wystroju prezbiterium hadykowskiej kaplicy. Zakres działań obejmował: demontaż starego i zniszczonego

już parkietu, podwyższenie poziomu prezbiterium,
przez co zyskano możliwość podniesienia i wysunięcia do przodu całego
stołu ołtarzowego, wymurowanie schodów, montaż
(w spodzie) instalacji nagłaśniającej ołtarza i ambonki, podniesienie gniazdek elektrycznych. Po
trzech tygodniach na całości ułożono płyty marmurowe, co zapewniło prezbiterium niezwykle gustowny wystrój.
„Twardy” koszt inwestycji, czyli taki „do zapła-

jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy
uważać za rozumne i zgodne z wiarą.
W związku z tym, że w
naszej parafii liczba zamawianych Mszy św. w czasie
pogrzebu jest tak duża, że
przekracza to nasze możliwości celebracji, i często miesiącami czy latami
oczekuje się na ich odprawienie, chciałbym zaproponować zgodnie z praktyką innych parafii, aby z
tych zamówionych intencji wydzielić 30 Mszy św.
i odprawić za spokój duszy zmarłej osoby Msze św.
gregoriańskie – poza parafią. Rodzina byłaby informowana o miejscu i czacenia”, wyniósł 9,6 tys. zł.
Należy jednak pamiętać,
że pełna wartość zrealizowanych prac jest o wiele
większa, bo zarówno główny inwestor (nasz rodak),
jak i miejscowi wykonawcy niektórych prac przygotowawczych, uczynili z poniesionych kosztów oraz
wynagrodzeń za pracę darowiznę na rzecz kaplicy.
Do nas – wszystkich, którzy poczuwają się do przynależności do wspólnoty wiernych w Hadykówce
– należy złożenie ofiar na
pełne pokrycie kosztów.
Do zapłaty pozostała jeszcze kwota 1,8 tys. zł. Niech
to będzie dla nas obowiązek sumienia.
Marian Salwik
Jako ciekawostkę warto podać, że marmur – bardzo dobrej jakości co do
szlifu i skali twardości – pochodzi aż z Indonezji, z kopalni ulokowanej na wysokości 1300-1500 m n.p.m.
Samolotem leci się tam z
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sie celebracji, a w tym czasie w naszej świątyni zmarła osoba byłaby włączona
do modlitwy wiernych.
Jak z pewnością zauważyliśmy, ta praktyka
już się dokonuje w naszej
parafii. W ten sposób rozwiązany jest problem liczby intencji pogrzebowych.
Rodziny śpieszą z dobrem
duchowym wobec zmarłej osoby. Nie bez znaczenia jest również to, że w
czasach kryzysu finansowego zyskują konkretne
wsparcie, gdyż są zwolnione z dodatkowych kosztów, związanych z zamówieniem Mszy św. gregoriańskich.
Ks. Michał Bator

Nowy wystrój prezbiterium
kaplicy w Hadykówce

Polski ponad 20 godzin, a
transport materiału trwa
statkiem ok. 3 miesięcy.
Uwaga praktyczna – nie
powinno się dopuścić do
zapiaszczenia
posadzki;
przed umyciem – najlepiej
odkurzyć, a potem zmywać
wodą bez dodatków środków czyszczących.
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P

arafia Zabawa – to właśnie tu (w przynależnej do
parafii miejscowości Wał-Ruda) żyła, wychowywała się i zmarła, ponosząc śmierć męczeńską, błogosławiona
Karolina Kózkówna. Nie ma chyba bardziej odpowiedniego miejsca na pielgrzymkę młodzieży, która przygotowuje
się do sakramentu bierzmowania, niż ta właśnie miejscowość. Tutaj obecny jest duch Patronki – młodzieży, zwłaszcza tej, która skupiona jest w Katolickim Stowarzyszeniu
Młodzieży, oraz Patronki diecezji rzeszowskiej.

Młodzież podczas Drogi Krzyżowej

Mimo wielu lat, które
upłynęły od dnia jej śmierci (a za rok minie dokładnie
100 lat), pamięć o Męczenniczce pozostała w sercach
mieszkańców. Żyła zaledwie
szesnaście lat (1898-1914),
a mimo to wielu ludziom,
także dorosłym, dała przykład heroizmu w obronie
swej czystości. Tutaj każde
drzewo, każdy kamień pamięta tę straszną historię,
jaka przytrafiła się Karolinie.
Cały las, będący niemym
świadkiem tamtych wydarzeń, zdaje się wspominać
swym szumem te straszne
chwile, podobne do Jezusowej drogi krzyżowej, i postać
młodej dziewczyny. Choć

oddała swoje życie, ginąc z
rąk bestialskiego rosyjskiego
żołnierza, to w perspektywie
zbawienia i życia wiecznego – zwyciężyła. Dlatego bł.
Karolina jest także Patronką
Ruchu Czystych Serc.
Na pielgrzymkę szlakiem życia Błogosławionej młodzież z parafii pw.
Przemienienia Pańskiego z
Cmolasu udała się w sobotę, 26 października. Pielgrzymi zwiedzili dom, w którym wychowywała się Karolcia, a w miejscowej kaplicy uczestniczyli we Mszy
św.. W niewielkim pomieszczeniu w domu Kózków poczuli się jak pierwsi chrześcijanie, którzy gromadzili się

Przed domem rodzinnym bł. Karoliny

w domach na Eucharystii.
Wcześniej, wędrując przez
las, w którym zginęła Błogosławiona, młodzi ludzie odprawili nabożeństwo Drogi
Krzyżowej. To skłoniło ich
do refleksji nad otaczającą
rzeczywistością. Wzbudziło w nich poczucie, że każda
chwila jest ważna i zostanie
opisana na kartach ich życia,
bo „tu i teraz” może być ich
ostatnią godziną na ziemi.
Przechodząc przez kolejne stacje, wyobrażałam
sobie siebie na miejscu tej
tak strasznie potraktowa-
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nej dziewczyny. Czy byłabym gotowa umrzeć? Przecież to za wcześnie? Czy dałabym rady uciekać – walczyć, a może nie miałabym siły? Wtedy uświadomiłam sobie, że moje życie
jest jeszcze dalekie od życia
bł. Karoliny. Zastanawiałam się ile brakuje mi, by
być jak ona…? Wszystko,
co mam, poświęcić Bogu?
Oddać całą siebie w Jego
władanie? Czy to wykonalne…
Marcelina Mokrzycka

TERMINARZ PRZYGOTOWAŃ
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
W PARAFII CMOLAS W 2014 R.
Spotkania formacyjne młodzieży będą organizowane co
dwa tygodnie z przerwą w okresie spowiedzi świątecznych
oraz świąt i wizyty duszpasterskiej.
Dokładne terminy spotkań będą ogłaszane w czasie niedzielnej Mszy św. i publikowane w cotygodniowym dodatku
„W Blasku Przemienienia”.
W spotkaniach tematycznych Młodzież uczestniczy w
kościołach: w Cmolasie i Mechowcu, odpowiednio do miejsca zamieszkania.
W ramach spotkań omawiane będą tematy z wiązane z
treścią i przeżywaniem wiary:
październik i listopad 2013
– Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
Na zakończenie tego bloku spotkań będziemy uczestniczyć w celebracji (wszyscy w Cmolasie) z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.
listopad, grudzień 2013 i styczeń2014
– Sakramenty uzdrowienia
Zwieńczeniem tych spotkań ma być dobrze przeżywany
sakrament pokuty, który ze względu na charakter nie będzie
miał wspólnotowej celebracji. Jedynie udział w rekolekcjach
wielkopostnych i nabożeństwo pokutne może stać się okazją
do lepszego przeżycia tych sakramentów.
luty 2014
– Przeżywanie wiary jako łaski, która uzdalnia nas
do ofiarowania się Panu Bogu
Jako szczególne znaki tego oddania się w służbie ukażemy
sakramenty kapłaństwa i małżeństwa.
marzec 2014
– Pismo Święte ogłasza nam wolę Boga
Wzorem Maryi przyjmującej Boże Słowo będziemy wgłębiać się w Pismo Święte, które ogłasza nam wolę Boga. Wielki
Post pod znakiem tajemnicy krzyża poprowadzi nas do przyjęcia – w uroczystej celebracji – znaku zbawienia.
kwiecień 2014
– Spotkania liturgiczne przygotowujące młodzież
do przeżycia sakramentu bierzmowania

14

W BLASKU PRZEMIENIENIA - Wydanie odpustowe

Dlaczego Różaniec?
Ponad 40 tys. rodziców
modli się różańcem za swoje dzieci w specjalnie tworzonych grupach (tradycyjnie zwanych Różami). W
Polsce jest zarejestrowanych
prawie 1900 takich Róż, a są
też niezgłoszone. Ruch ten
powstał w katolickiej wspólnocie modlitewno-ewangelizacyjnej jako owoc rekolekcji o uzdrowieniu duchowym w roku 2001.
Rekolekcje skierowane
były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji
rodzice – dzieci. Ksiądz rekolekcjonista wskazał przeszkody (np. brak przebaczenia), jakie często nosimy w
sercu, a które przeszkadzają nam w pełni otworzyć się
na uzdrawiające działanie
Ducha Świętego.
Do nowego spojrzenia
na różaniec zachęcał Jan
Paweł II. W 2002 r. napisał
List apostolski o Różańcu
Świętym, w którym wszedł
w głąb tej kontemplacyjnej modlitwy i pokazał jej
ewangelizacyjne bogactwo.
Zachęcając rodziców do
modlitwy Różańcem, papież napisał: „Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzie-

ci. Czyż różaniec nie jest
drogą życia Chrystusa od
początku do śmierci, aż
do zmartwychwstania i
wejścia do chwały? Coraz
trudniej jest dziś rodzicom
nadążyć za dziećmi na różnych etapach ich życia. W
społeczeństwie rozwiniętej technologii, środków
masowego przekazu i globalizacji wszystko stało się
tak szybkie, a różnice kulturowe między pokoleniami coraz bardziej się zwiększają. Najróżniejsze przesłania i doświadczenia najmniej dające się przewidzieć prędko wkraczają w
życie dzieci i młodzieży, a
rodzice przeżywają nieraz
udrękę, stając wobec grożących niebezpieczeństw”.
Owoców modlitwy różańcowej doświadczyli i
doświadczają modlący się
rodzice. Nie tylko ci, którzy są w ruchu Różańca
Rodziców. Jednak wejście
w tą formę modlitewną daje
rodzicom pewność, że nie
są sami, bo są inni, którzy
modląc się za swoje dzieci, modlą się też za ich dzieci – codziennie, nieustannie. Tylko Bóg zna wartość
każdej modlitwy. Nie ocenia się więc, czy ta modlitwa
jest lepsza, czy nie. Widać

tylko jej rezultat – świadectwo wielu łask i zmiana na
lepsze w życiu dzieci, za które modlą się rodzice. Może
Bóg udziela łask dlatego, że
jest to modlitwa wspólnotowa, może dlatego, że ta modlitwa uczy pokory – pokornego, codziennego przyznawania się do własnej słabości i grzeszności. Może
dlatego, że z modlącymi się
jest Maryja, wzór rodzicielskiej miłości, może dlatego, że w tej formie modlitwy wypełniamy wskazania
Jana Pawła II – czyli nauczanie Kościoła.
O tym, że Jezus i Maryja
błogosławią tej modlitwie,
możemy przekonać się z
własnego doświadczenia.
Codzienna wytrwałość w
oddawaniu losów dzieci pod opiekę Bogu przez
ręce Maryi przynosi błogosławione owoce.
Na czym polega
uczestnictwo
w Różańcu Rodziców?
Uczestnictwo
w
Różańcu Rodziców polega na codziennej modlitwie, na odmówieniu jednego dziesiątka Różańca za
swoje dzieci i dzieci wszystkich modlących się w ich
Róży. Intencje obejmują
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również dzieci adoptowane, chrześniaków oraz zięciów i synowe, także dzieci,
które zmarły w sposób naturalny, po urodzeniu lub
przed, czyli w wyniku poronienia, czy aborcji. Taka
sytuacja bywa szczególnie trudna i czasem bardzo bolesna, toteż wymaga
uzdrowienia. W ramach
modlitwy matka nadaje w
sercu imię takiemu dziecku i za nie się modli.
Różaniec
Rodziców
oparty jest na zasadzie Kół
Żywego Różańca. Rodzice
tworzą dwudziestoosobowe
„Róże”, z których każda ma
swojego animatora, a w niebie – Patrona. Członkowie
Róży nie muszą znać się
osobiście. Ważne, że codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich róży.
Każda osoba wstępująca do
Róży otrzymuje akt zawierzenia, który odmawia przy
przystąpieniu do modlitwy.
Potem ponawia go indywidualnie każdego roku w
dniu 8 grudnia.
Zatem 20 osób codziennie, każdy w swoim
miejscu, w dowolnym czasie odmawia jeden (tylko
jeden) dziesiątek różańca, przydzielony mu przez
animatora. Nie chodzimy
na spotkania, nie wymieniamy fizycznie tajemnic – sami pilnujemy, by
w następnych miesiącach
odmawiać kolejne części tajemnic. Odmawiając
swój dziesiątek, rodzice
mają świadomość, że cały
Różaniec codziennie zostaje odmówiony w intencji ich dzieci. Powstaje w
ten sposób wspólnota, która pod swoją modlitewną
opieką ma wszystkie dzieci rodziców należących do
niej. To prawdziwy szturm
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do nieba. Modlitwy za
dzieci nie można traktować magicznie: oczekiwać,
że nagle Bóg przemieni je
w chodzące anioły. Ale ze
świadectw modlących dowiadujemy się, że w wielu przypadkach modlitwa,
połączona z głęboka wiarą, naprawdę działa cuda w
życiu naszych dzieci, a modlący się rodzice stają się
pokorniejsi, inaczej oceniają siebie jako rodzica,
zyskują inne spojrzenie na
swoje dziecko.
Oczywiście,
podjęcie modlitwy nie zwalnia
rodziców z konkretnego działania, aby wychowywać swoje dzieci i kierować ich rozwojem, jednak modlitwa takie działania z pewnością wspomoże. Szczególnie w obecnych czasach, kiedy dzieci narażone są na tyle niebezpieczeństw, mamy nadzieję, że ta modlitwa będzie wysłuchana i Pan Bóg
ustrzeże dzieci od skutków
grzechów rodziców. Ufamy
też, że z pomocą Ducha
Świętego trafią w takie środowisko, które będzie dla
nich najlepsze.
Dlaczego rodzice
decydują się na udział
w tej modlitwie?
– Dlatego, że w życiu
ich dzieci czasem dzieje się
coś złego – a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc.
Mają świadomość, że jakieś
zło dotyka ich dzieci i nie
potrafią sobie z tym poradzić, wiec w końcu szukają
pomocy u Boga.
– Dlatego, że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, zdają sobie
sprawę, jak trudno się przeciwstawić temu złu, a chcieliby dać swoim dzieciom
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coś więcej niż tylko materialne wartości, chcieliby je
przed tym złem ochronić.
Modlimy się też za dzieci dorosłe, bo zło, niestety,
może atakować w każdym
wieku.
– Dlatego, że modlitwa różańcowa wprowadza dzieci w świat łaski
Bożej przez Maryję. Tak jak
Maryja czuwała nad rozwojem Jezusa, tak samo
czuwa nad powierzonymi
Jej dziećmi.
Z obserwacji wynika,
że niejednokrotnie rodzice sami nie radzą sobie z
trudnymi faktami i zagrożeniami, jakie czyhają na
ich dzieci: alkohol, papierosy, narkotyki, powszechnie już dostępna magia i
okultyzm, sekty, demoralizacja (pochodzące często z Internetu), pornografia, skutki aborcji i wiele, wiele innych. Ta smutna rzeczywistość istnieje, czy nam się to podoba,
czy nie. Praktyka potwierdza, że żadne pieniądze
nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. Dodatkowo,
niestety często, to właśnie
sami rodzice, z różnych
przyczyn stają się dla swojego dziecka problemem.
Z powodu swoich błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów dzieci
mogą doświadczać zła.
Jest jednak KTOŚ,
kto może pomóc,
bo ON może
wszystko, bo jest
WSZECHMOGĄCY.
Ta Osoba to BÓG!
Różaniec Rodziny
Różaniec
Rodziców
może być początkiem
Różańca Rodziny, gdy wszyscy członkowie rodziny
wspólnie uklękną do modli-

twy. W Liście apostolskim o
Różańcu Świętym Jan Paweł
II pisze: „Różaniec święty,
zgodnie z dawną tradycją
jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując
wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również
zdolność patrzenia sobie w
oczy, by porozumiewać się,
okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by
żyć z przymierzem miłości
odnowionym przez Ducha
Bożego…”
Dziesiątka różańca w
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intencji dzieci to kilkuminutowa modlitwa rodziców po to, aby dziecko
miało opiekę Bożą przez
24 godziny. Proszę zastanów się nad tym! Różaniec
jest ratunkiem dla świata i dla drogich nam osób.
Przeczytaj, bo być może zapragniesz dołączyć do nas?
Jeśli jesteś zainteresowana/y, czekamy na wiadomość
od Ciebie:
Halina Serafin, Teresa
Krzyszofińska,
Grażyna
Kurdziel lub bezpośrednio na stronie internetowej:
www.rozaniecrodzicow.pl

TERMINARZ PRZYGOTOWAŃ
DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
W PARAFII CMOLAS W 2014 R.
Regularne przygotowanie do sakramentów: spowiedzi i I
Komunii świętej odbywa się w ramach katechizacji szkolnej dzieci
klas II, natomiast w ciągu roku będzie kilka wyjątkowych wydarzeń:
październik 2013
– nabożeństwo różańcowe prowadzone przez dzieci klas II; poświęcenie i wręczenie różańców
listopad 2013 – 05.11.
– spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami; pozostałe
spotkania z rodzicami będą odbywać się w miarę potrzeb i okoliczności – informacje o nich będą ukazywać się w ramach ogłoszeń parafialnych.
grudzień 2013 – 08.12. (niedziela) –
Msza św. z poświęceniem i wręczeniem medalików
luty 2014 – 18.02. – Mechowiec, 19.02 – Cmolas
– Msza św. z poświęceniem i wręczeniem książeczek do modlitwy
marzec 2014
– udział dzieci w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych
16.03. – Msza św. o godz. 14.00 z odnowieniem przyrzeczeń
Chrztu św. – udział wraz z rodzicami (dzieci przynoszą świece chrzcielne)
kwiecień/maj 2014 – spotkania dla dzieci i ich rodziców poświęcone sprawom praktycznym (celem spotkań jest zaznajomienie z przebiegiem i porządkiem uroczystości)
Po Komunii Świętej:
Biały tydzień
Pielgrzymka dzieci I Komunijnych
Do rodziców:
W trakcie przygotowania dziecka do I Komunii Świętej zwracamy
szczególną uwagę na:
codzienną modlitwę dziecka – także modlitwę rodzinną
obecność dziecka na lekcji religii w szkole
uczęszczanie na Msze święte (wraz z rodzicami)
Zachęta:
Roraty w Adwencie (grudzień)
Droga Krzyżowa – piątki w Wielkim Poście
Nabożeństwo majowe
Świadectwo Chrztu:
Jeżeli dziecko było ochrzczone poza parafią, do końca grudnia
2013 r. należy dostarczyć świadectwo chrztu z parafii, w której było
chrzczone.
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W

akacje – to dla jednych czas wytężonej pracy,
dla innych czas wypoczynku. Planując tegoroczny urlop, niektórzy podejmowali decyzję o udziale w
pielgrzymkach organizowanych przez Akcję Katolicką w
Cmolasie z pewną obawą przed trudami pielgrzymowania, jednakże z nadzieją na wzmocnienie wiary i na wsparcie Maryi w wypełnianiu codziennych obowiązków.

obronie wiary oraz sprzeciwiać się złu i niesprawiedliwości. Pielgrzymowaliśmy
tam, gdzie Maryja w sposób szczególny okazała swoją miłość i troskę o ludzi.
Wszyscy byliśmy mocno wzruszeni, gdy 15
czerwca w Częstochowie
mogliśmy, po odsłonięciu
obrazu Jasnogórskiej Pani
zobaczyć Ją i powiedzieć to,
z czym każdy z nas do Niej
przybył. W Kaplicy zwróciliśmy uwagę na wota różańcowe jako znak dziękczynienia za wyproszone łaski, bo my wszyscy powinniśmy wiedzieć, że dla nas
różaniec jest kołem ratunkowym. Idźmy więc i: tulmy się jak dziatki do Serca
Maryi Matki... Wierzymy,
że trud pielgrzymi pomoże nam wyprosić potrzebne
łaski. Często usłyszeć można było o niepowtarzalnym
charakterze tego miejsca,
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skiej. Następnie w ten piękny słoneczny dzień nawiedziliśmy Grób Chrystusa
w bazylice Bożogrobców
w Przeworsku, poznaliśmy
Przemyśl i Krasiczyn, gdzie
w zamku, spożywając posiłek mogliśmy poczuć się
jak szlachta w dawnych czasach. Poznaliśmy historię
tamtych terenów.
W Przeworsku w bazylice pw. Ducha Św znajduje się
Kaplica Grobu Pańskiego,
wybudowana na wzór
tej, która w Jerozolimie.
Bożogrobcy to zakon podwójnego krzyża założony
w 1114 r w Jerozolimie. Do
Polski pierwsi Bożogrobcy
przybyli w roku 1163.
Celem ich było szerzenie kultu Męki Pańskiej.
22 maja 2012 r. ustanowiono tu Sanktuarium Grobu
Bożego.
Kolejna pielgrzymka to
wyjazd w dniach 19-21 lip-

Nad Czarnym Stawem pod Rysami

W Roku Wiary odbyły się 4 pielgrzymki.
Uczestnicy, pomimo, że pochodzili z różnych środowisk i miejscowości, różni wiekowo, stworzyli w
dniach pielgrzymki wspaniałą wspólnotę, pełną radości, ciepła i wzajemnego zrozumienia. Na pewno
dużą pomocą w budowaniu tej atmosfery były duchowe odniesienia, przygotowane przez prezesa Akcji
Katolickiej w Cmolasie Ewę
Tyczkę, która przedstawiając różne oblicza Maryi i
przykłady z życia świętych,
wskazywała, że „nikt nie ma

z nas tego, co mamy razem.
Każdy wnosi z sobą to, co
ma najlepszego. Zatem,
aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem”.
Wiele radości do wspólnego
pielgrzymowania wniosły
najmłodsi uczestnicy każdej
z pielgrzymek.
Z wielką radością i ufnością podążaliśmy do miejsc,
w których Jezus Chrystus,
poprzez świadectwo życia świętych, wskazuje wartości, które pomagają być
po prostu dobrym i godnym człowiekiem, otwartym na potrzeby innych,
mającym odwagę stanąć w

Pod krzyżem w Przemyślu

które przyciąga głęboko religijną atmosferą i pięknym
otoczeniem.
W dniu 29 czerwca pokłoniliśmy się u stóp Matki
Bożej Pocieszenia w sanktuarium w Jodłówce, gdzie
kard. Karol Wojtyła w roku
1975 dokonał koronacji obrazu w czasie obchodów
600-lecia diecezji przemy-

ca do Lichenia i Warszawy
poprzez miejsce narodzenia św. Siostry Faustyny
– wieś Głogowiec w parafii Świnice Warckie. To kolejne przeżycia w miejscach świętych i uświęconych. Codziennie pamiętaliśmy o intencjach modlitewnych – tych ogólnych i
tych osobistych czy też po-
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wierzonych nam przez innych. Modlitwą przepełniony był każdy dzień, zaczynając od godzinek śpiewanych
zaspanym niekiedy głosem, przez modlitwę różańcową, aż po nabożeństwo
Drogi Krzyżowej w Lasku
Grąblińskim . Wszystko to
przeplatane – jak zawsze
– wspólnym śpiewaniem.
Nawet cudne widoki po
drodze skłaniały do modlitwy i wdzięczności za piękno przyrody, z której niezmordowanie bije miłość i
dobroć Tego, który ją tworzył.
Pielgrzymi stanowią jakby jedną wielką rodzinę –
autokarową. Ta właśnie rodzina autokarowa spotkała się z drugą grupą z naszej
diecezji, z Bratkowic, w kościele, gdzie ochrzczona została s. Faustyna. Nie spodziewaliśmy się, że świat
jest taki mały i znajomych
spotkamy w takim miejscu.
Razem pomodliliśmy się i
usłyszeliśmy kilka ciepłych
słów z ust przewodnika duchowego.
Minęło kilka godzin i
już byliśmy w Warszawie... I
już kłanialiśmy się przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki.
Przeszliśmy przez muzeum
poświecone ks. Jerzemu.
Otarliśmy się o drzewa, które były niemymi świadkami
tamtej historii. Tak Pan Bóg
przez śmierć ks. Jerzego
otwiera nasze oczy, serca,
umysł – na wiarę. Proces
domniemanych sprawców
tej zbrodni nie dał odpowiedzi na najważniejsze pytanie: kto wydał rozkaz zamordowania ks. Jerzego?
Wszyscy zabójcy opuścili
już więzienia. Zmienili nazwiska, miejsca zamieszkania i wygląd.
Grób ks. Jerzego otacza
różaniec z polnych kamieni
ułożonych w kształcie granic
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Polski. Krzyż różańca położony jest w centrum mogiły
– tam gdzie znajduje się grobowiec. Łącznik ma kształt
orła w koronie, z Matką
Bożą Jasnogórską na piersi.
Nad grobem – na drzewie
– umieszczono wykonaną z
brązu figurę Chrystusa. Ks.
Prałata Teofila Boguckiego,
w 1984 r. proboszcza żoliborskiej parafii – zgodnie z
jego życzeniem wyrażonym
na krótko przed śmiercią –
pochowano obok grobu ks.
Popiełuszki.
W Warszawie pielgrzymi nawiedzili również
cmentarz na Powązkach
gdzie m.in. zapalili znicze i w hołdzie pochylili się
nad grobami ofiar katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia
2010 r.
Świątynia Opatrzności
w Wilanowie – Panteon
Wielkich Polaków – to

ostatni etap tej pielgrzymki.
Zakończenie wspólnych
pielgrzymek w roku 2013
odbyło się w Zakopanem
w dniach 24-25 sierpnia.
Piękne widoki Morskiego
Oka przy słonecznej pogodzie zostaną na długo w naszej pamięci. Pokłoniliśmy
się Matce Bożej Królowej
Tatr na Wiktorówkach i
prosiliśmy o Jej błogosławieństwo.
Kiedy dobiegała końca każda nasza pielgrzymka, uświadamialiśmy sobie piękno otaczającego nas
świata i to, że wspólne pielgrzymowanie oznacza odnajdywanie siebie samego, odkrywanie dobroci ludzi postawionych na naszej
drodze, a może czegoś jeszcze…? Udało się harmonijnie znaleźć czas i miejsce
na modlitwę, zwiedzanie,
rozmowę, śpiew, żart, za-

Przed sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach
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chwyt nad przyrodą i dziełami człowieka. Wróciliśmy
bogatsi, silniejsi, w poczuciu, że należymy do Boga i
przy Nim jest nasze miejsce. Powracaliśmy do naszych domów zmęczeni, ale
pełni nowej energii, by innym ludziom nieść radość
ze spotkania z Matką. Dziś
nikt już nie pamięta o odciskach, zmęczeniu, obtarciach – pozostała nadzieja,
radość i wewnętrzny pokój.
Pielgrzymują dzieci, młodzież, starsi, małżeństwa i
grupy przyjaciół, a każdy
idzie z innym plecakiem doświadczeń, by pokłonić się
Matce i zostawić u Niej to,
co często trudne i ciężkie, a
czasami budujące i radosne.
Za możliwość przeżycia tych wszystkich wzruszeń, bliskiego obcowania
z troską i miłością Maryi,
za wzmocnienie wiary w
Miłosierdzie Boże dziękuję
wszystkim pielgrzymom.
Jeśli w tym roku nie było
cię z nami, pomyśl, czy nie
warto pielgrzymować w kolejnym roku. Maryja zawsze
czeka na swoje dzieci i nie
wiemy, gdzie i kiedy poda
nam swoją dłoń. Wybierz
się, wybierz się razem z
nami, na wspaniały pielgrzymkowy szlak. W 2014
r. znów wyruszymy, by kilka
wakacyjnych dni spędzić na
pielgrzymce.
Planujemy
4-dniową pielgrzymkę do Pragi,
Ziemi Kłodzkiej i na
Czeskie Morawy. Mamy
nadzieję, że ks. proboszcz
Michał Bator, który przez
kilka lat pracował duszpastersko w Czechach, będzie
przewodnikiem duchowym
tej pielgrzymki. Zapraszamy
chętnych na wspólny wyjazd. Szczegóły w następnym roku.
Lidia Pietras

18

W BLASKU PRZEMIENIENIA - Wydanie odpustowe

Nr 28 (870) 24 listopada 2013 r.

„Góry tylko wtedy mają sens,
gdy jest w nich człowiek ze swoimi uczuciami,
przeżywający klęski i zwycięstwa.
I wtedy, gdy coś z tych przeżyć zabiera ze sobą w doliny...”
Andrzej Zawada

Pod krzyżem na Smereku

KSM-owicze na bieszczadzkim szlaku

Decyzja o wyjeździe w
Bieszczady zapadła spontanicznie na pierwszym spotkaniu
organizacyjnym
KSM, które odbyło się nietypowo, bo w czwartek,
19 września 2013 r. Nowy
opiekun – asystent grupy ks.
Przemysław Dudek, „nowa-stara” salka (wyremontowana i odmalowana jeszcze na wakacjach własnym
nakładem sił i przy ogromnym wsparciu ks. Pawła Pietrusiaka) oraz nowe,
wielkie plany i nadzieje.
Propozycja
wyjazdu
w góry padła z ust księdza
asystenta oddziału. Wszyscy jednogłośnie ją zaakceptowali i nic nie mogło
już nas powstrzymać. Cel:
Smerek. Czas: najbliższa
wolna sobota (tj. 21 września 2013 r.). Start: godzina 5.30. Środki do zdobycia
celu: dobre chęci i organizacja transportu. Nadszedł
dzień wyjazdu. Pogoda
okazała się kapryśna, po-

mimo wcześniejszych pozytywnych prognoz. Wszędzie mokro, zimno, a w
trakcie wyjazdu z Cmolasu
także ciemno. Słońce? To
byłoby zbyt proste! Zwłaszcza dla takich twardzieli jak
my! J Nasza zawziętość nie
zna granic. Niebo płakało, ale my radośni z piosenką na ustach ruszyliśmy po
kolana w błocie do celu.
Zaraz przy starcie okazało się, że w drodze na
szczyt będziemy mieli towarzysza… Duży pies, przypominający na pierwszy
rzut oka labradora, którego
szybko ktoś „ochrzcił” Pimpek i tak już zostało. Wyruszył z nami na Smerek, który jest szczytem w paśmie
Połoniny Wetlińskiej, leżącej na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Szlak na początku prowadził nas przez las, a w wyższych partiach przez połoninę. Po dotarciu na szczyt
naszym oczom ukazała

się przepiękna panorama
Bieszczadów. Jakby w nagrodę za nasz trud wspinania się w trudnych warunkach pogodowych, gdy wyszliśmy na szczyt, Pan Bóg
zesłał wiatr, który rozgonił
mgły i chmury, a naszym
oczom choć na chwilę ukazała się piękna panorama
oświetlonych promieniami
słońca pasma górskiego.
Nasza drużyna w składzie ks. Przemysław, młodzi KSM-owicze, starzy
KSM-owicze i bardzo starzy
KSM-owicze oraz zamykający stawkę Pimpek zdobyła szczyt – pierwszy, ale już
wtedy wiedzieliśmy, że nie
ostatni. Po krótkim odpoczynku, w miejscu, gdzie
stoi krzyż upamiętniają-

cy tragiczną śmierć turysty,
pomodliliśmy się za zmarłych z naszych rodzin oraz
tych, którzy zginęli w górach. Droga w dół była wymagająca, ze względu na to,
że szlak był stromy i pokryty błotem. W drodze powrotnej do Cmolasu odwiedziliśmy najlepszą cukiernię w okolicy i McDonald’sa. Ubłoceni i zmęczeni, ale nadzwyczaj szczęśliwi
wróciliśmy do naszych domów. Wspólny wyjazd pozwolił nam zapoznać się z
urokami górskich szlaków, a
także lepiej się zintegrować.
Na dowód tego, że ta
wyprawa to prawda, a nie
fikcja dołączamy zdjęcie ze
szczytu – Smereka.
Młodzież z KSM Cmolas

Z

achęceni naszą pierwszą wyprawą w góry, bez
chwili zastanowienia ruszyliśmy na kolejną. Tym
razem pogoda – o dziwo, była cudowna i urocza. Skład
grupy nieco mniejszy niż za pierwszym razem, ale za to
jaki! Sama góra znacznie mniejsza niż poprzednia, ale za
to jaka!
Podążając szlakiem żółtym, w Mrukowej mijaliśmy pięknie stacje drogi krzyżowej. Zwiedziliśmy również kaplicę leśną
z kamienia ciosowego wybudowaną w 1906 r. Corocznie leśne stacje drogi

krzyżowej i kaplicę odwiedza parę tysięcy pielgrzymów. Z samą kaplicą wiąże się natomiast ciekawa
historia, która głosi, że w
1444 r. drogą przez Mrukową, transportowano z Węgier do Jasła figurę Mat-
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Pod dachem Beskidu

ki Bożej. Zmęczeni tragarze, chcąc odpocząć, postawili figurę na przydrożnym
kamieniu. Jakże byli zdziwieni, kiedy ruszając dalej w trasę nie mogli podnieść figury. Zrozumieli

wówczas, że Matka Boska
nie chce iść w dalszą drogę, tylko pragnie pozostać
w tym konkretnym miejscu. Wybudowano, więc
kapliczkę (pierwsza była
drewniana, ale nie prze-

Ks. Kapitan Przemek z załogą

W sobotę, 12 października zorganizowaliśmy wraz z
ks. Przemkiem spływ kajakowy, w którym wzięli udział
członkowie KSM i Oazy.
Było to możliwe dzięki temu,
że Ksiądz jest członkiem
PTTK i ma dostęp do niezbędnego sprzętu. Naszym
celem była rzeka Łęg. Spływ
rozpoczęliśmy w Kopciach.
Dla piętnastu uczestników
z osiemnastoosobowej grupy było to całkiem nowe do-

świadczenie. Podzieliliśmy
się w pary, ponieważ kajaki
były dwuosobowe i po krótkim instruktażu trzymania
wiosła, po kolei sprowadziliśmy kajaki do wody i wyruszyliśmy. Rzeka zaskoczyła
nas ilością przeszkód w postaci powalonych drzew i bystrzy. Poziom wody był bardzo niski ze względu na porę
roku, więc nierzadko kajak
osiadał na mieliźnie.
Można powiedzieć, że
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trwała do dzisiejszych czasów), a kamień z odbiciem
stopy Maryi wmurowano w jej ścianę. Z biegiem
czasu cudowny ślad stopy
Matki Bożej uległ zatarciu,
ale do dziś kamień słynie z
dobroczynnych mocy, które wyprasza Matka Boża,
dlatego też pielgrzymi pocierają o niego schorowane
części ciała.
Kolejnym celem naszej
wspinaczki był szczyt zwany Zamczyskiem. Spodziewaliśmy się ruin zamku, ale
niestety nie było ich. Usłyszeliśmy natomiast szereg
legend wiążących się z tym
miejscem z ust ks. Przemysława, który sypał nimi niczym z rękawa. Najwięcej
frajdy podczas całej wyprawy sprawiło nam schodze-

nie ze szczytu. Było to bardzo strome zbocze pokryte nieopisaną ilością pięknych jesiennych liści, które sprawiały, że można było
zjeżdżać z górki niczym
na sankach. Brodziliśmy
w liściach, mając przy tym
ogrom dobrej zabawy. Aż
żal było wracać…
Toteż i drogę powrotną
oddalaliśmy w miarę możliwości jak najdłużej. Najpierw odwiedziliśmy naszego wspaniałego rodaka ks. Mateusza, który w
swoim domu przyjął całą
grupę pyszną kawą. A następnie, dzięki gościnności
przyjaciół ks. Przemka, zakończyliśmy wyprawę radosnym spotkaniem przy
grillu.
Młodzież z KSM Cmolas

kolejny już raz pogoda postanowiła pokrzyżować nasze plany, a my kolejny raz
udowodniliśmy, że jesteśmy niepokonani. Nie było
łatwo, nie było ciepło i nie
obyło się bez niespodzianek, ale za to było mnóstwo
śmiechu i przygód. Niektórzy rozpoczynali swoją wyprawę obracając się w kajaku wokół własnej osi, inni
płynąc tyłem do przodu lub
zygzakiem od brzegu do
brzegu, jeszcze inni lądując
po pas w wodzie, ale wszyscy jak jeden mąż (i żona)
wspierając się, udzielając
sobie cennych wskazówek
i przede wszystkim ucząc
się na błędach, ukończyli –
skróconą z powodu zapadającego zmroku – trasę.
Po tym, jak wciągnęliśmy kajaki na brzeg, część
grupy zbierała w lesie drewno, aby rozpalić i podtrzymać ognisko, przy którym
to mieliśmy się ogrzać i osuszyć, inni natomiast czyścili kajaki. „Starzy wyjadacze”,

tj. ks. Przemysław, Pani Renata i najstarszy z nas Pan
Zygmunt, znany wśród turystów jako „Pigmej”, opowiadali przy ognisku o swoich kajakowych podbojach.
Do tej pory nie możemy
pojąć, jak to się stało, że Pigmej bez wiosłowania płynął
szybciej niż każdy z nas. Ponadto jego współtowarzysz
z kajaka twierdzi, że nie musiał wcale wiosłować i mało
tego! Twierdzi również, że
zdążył się zdrzemnąć dwa
razy podczas tego spływu!J Pozostaje mieć nadzieje, że i my kiedyś osiągniemy podobny poziom co
druh Pigmej czy ks. Przemysław. Z pewnością dołożymy wszelkich starań, aby
tak się stało.
Na koniec naszej wyprawy męska część grupy załadowała kajaki i wróciliśmy
do domu. Już podczas drogi powrotnej planowaliśmy
kolejne spływy.
Młodzież z KSM i Oazy
w Cmolasie
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niedzielę, 6 października 2013 r. Zespół
Ludowy „Cmolasianie” świętował jubileusz
10-lecia działalności artystycznej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w sanktuarium Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie, sprawowaną w intencji członków zespołu
przez ks. Michała Batora, proboszcza parafii.

Cmolasianie przed obrazem Pana Jezusa Przemienionego

Po Mszy św. uczestnicy
jubileuszowych obchodów
przeszli do Samorządowego
Ośrodka
Kultury
w
Cmolasie, gdzie z okazji jubileuszu odbyła się wyjątkowa, pełna niepowtarzalnej
atmosfery uroczystość.
Okres
dziesięcioletniej działalności artystycznej zespołu był bardzo bogaty w wydarzenia związane z kultywowaniem kultury naszego regionu. Już
od samego początku zespół działał prężnie, opracowując coraz to nowe scenariusze widowisk obrzędowych, przygotowując bogaty repertuar muzyczny, początkowo przy akompaniamencie znanego na cały powiat, a nawet region skrzypka i pieśniarza Władysława

Pogody, a później nie mniej
znanego
akordeonisty
Jarosława Mazura.
Owoce wytężonej pracy to pieśni oraz przedstawienia obrzędowe związane z tradycją: świąt
Wielkanocnych, chrzcin,
wesela, andrzejek oraz
świąt Bożego Narodzenia.
Poszukiwania, opracowania i odtworzenia oryginalnych pieśni i tradycyjnych zwyczajów, znalazły
wyraz w prezentacjach wykonywanych przez Zespół
Ludowy
„Cmolasianie”.
Przygotowania do udziału
w konkursach oraz różnorodnych imprezach kulturalnych zaowocowały bardzo bogatym repertuarem,
na który składają się: kolędy, przyśpiewki ludowe i

piosenki biesiadne. W swoim repertuarze zespół ma
także widowiska obrzędowe: „Jasełka”, „Chrzciny”,
„Zaloty”, „Śniadanie wielkanocne”, „Wieczór andrzejkowy”, a także „Wesele cmolaskie”, które po latach zespół postanowił odtworzyć na planie filmowym.
Artystycznych inspiracji nie
brakowało, a okolicznościowe występy nierzadko przepełnione były humorem
słownym i sytuacyjnym.
Dekada
działalności
„Cmolasian” to także liczne
nagrody i wyróżnienia podczas różnorodnych konkursów o zasięgu regionalnym, powiatowym i wojewódzkim. Aktualnie członkami zespołu są: Joanna
Baracz, Józefa Chmielowiec,
Helena Dziuba, Maria
Gul,
Teresa
Jadach,
Bronisława Kosiorowska,
Krystyna Łagoda, Krystyna
Szczepanek, Maria Wilk,
oraz Władysław Dziuba,
Leonard Fryc, Władysław
Halat, Krzysztof Marszałek,
Julian Wilk, i Karol Ziętek.
Od
samego
początku kierownikiem zespołu jest Maria Rzeszutek.
Instruktorem muzycznym
jest obecnie wspomniany
już Jarosław Mazur.
Jubileuszowe spotkanie
było także okazją do obejrzenia po raz pierwszy filmu pt.„Wesele cmolaskie”,
który zespół nagrał w październiku 2012 r. W filmie
można zobaczyć dawne,
charakterystyczne dla naszej miejscowości, obrzędy
weselne, takie jak: wykupywanie panny młodej, błogosławieństwo, przemarsz orszaku weselnego z marszałkiem i rózgą, witanie chlebem i solą, zaczepiny, krojenie kołacza. Obrzędom
tym towarzyszyła biesia-
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da, tradycyjne śpiewy, tańce, a także tradycyjna muzyka. Wszystko to w przepięknej scenerii skansenu
w Kolbuszowej. Autorem
scenariusza jest Maria
Rzeszutek, kierownikiem
muzycznym – Jarosław
Mazur, a reżyserem całego przedsięwzięcia – Jerzy
Dynia z TVP Rzeszów.
Po projekcji, która
przebiegała w przyjemnej
atmosferze niedzielnego
popołudnia, rozbrzmiały gromkie brawa. Później
zaproszono
wszystkich
na biesiadę weselną przy
suto zastawionych stołach. Biesiadę przygotowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Cmolasie
oraz z Zespołu Ludowego
„Cmolasianie”, a dopełniała ją muzyka kapeli „Kociuba”. Klimat jubileuszowego spotkania pełen był wielkiej serdeczności i gościnności, z ludowymi przyśpiewkami, rozmowami, wspomnieniami
i wspaniałą wspólną zabawą.
Edyta Mokrzycka-Kus
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oczątki naszego zespołu sięgają tak naprawdę
roku 1974. Na podstawie opowiadań mojej Babci i Mamy oraz własnych spostrzeżeń napisany został scenariusz „Staropolskiego wesela”.
Członkami tamtego zespołu byli pracownicy SKR
i członkowie KGW. Zespół obsługiwał różne uroczystości. Zajmował czołowe miejsca na przegladach: powiatowym w Kolbuszowej i międzywojewódzkim w Albigowej (II
miejsce). W okresie stanu wojennego zespół zaprzestał swojej działalności. Jednak myśl o wznowieniu działania nie upadła wśród członkiń cmolaskiego KGW. Na wniosek
Kazimiery Zagroby i przy
wsparciu Danuty Zuby, dyrektora biblioteki w Cmolasie, oraz Marii Rzeszutek
postanowiono zespół odnowić. Tak powstał Zespół
Ludowy „Cmolasianie”. W
jego skład weszły 22 oso-

by w tym 3 osoby ze starego zespołu (Maria Gul, Maria Rzeszutek i Karol Ziętek).
Nowe początki zespołu
były bardzo trudne. Próby
odbywały się, dzięki życzliwości i pomocy p. dyrektor,
w bibliotece. Stroje pożyczone były z Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie
lub z Miejskiego Domu Kultury z Kolbuszowej. Premiera „Wesela cmolaskiego” odbyła się w Szkole Podstawowej Cmolasie na spotkaniu
z okazji Dnia Matki. Przedstawienie przyjęto dużymi
brawami. Wtedy właśnie Józef Babiarz, dyrektor Szkoły udostępnił nam świetlicę
szkolną na próby.
Zespół rozwijał się bardzo szybko. Wkrótce napisany został scenariusz „ŚniaW skansenie w Kolbuszowej

dania wielkanocnego” za
które na wystawie stołu
wielkanocnego w Kolbuszowej zajęliśmy I miejsce.
Opracowane mamy jasełka
w czterech wersjach (w Głogowie zajęliśmy II miejsce).
Mamy również opracowane „Zaloty” i „Chrzciny” za
którymi w Giedlarowej zajęliśmy II miejsce.
Gdy został otwarty Gminny Ośrodek Kultury w Cmolasie, objął patronat nad naszym zespołem. Zostały zakupione kolorowe stroje przez Urząd
Gminy, a później białe przez
Ośrodek Kultury. Na jasełka stroje i wszystkie rekwizyty wykonałyśmy same.
Przez okres tych kilku lat
przez zespół przewinęło się
ponad 40 osób. Obecnie zostało 16 osób. Zespół powiększył swoją działalność
o zespół śpiewaczy. Mamy
bardzo dużo piosenek ludowych i okolicznościowych. Na przeglądzie widowisk jasełkowych zajęliśmy
II miejsce, a na przeglądzie
piosenek ludowych „Laso-
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via” w Kolbuszowej I miejsce. „Cmolasianie” postanowili nagrać „Wesele cmolaskie” na płytę, co nastąpiło 20 października 2012 r. w
skansenie w Kolbuszowej.
6 października 2013 r. odbyła się prezentacja naszego „Wesela” z okazji 10-lecie
działalności zespołu.
Muszę przyznać, że nie
jest to łatwa praca. Wymaga
wiele czasu i poświęcenia, ale
to też trzeba lubić. My to lubimy i tworzymy w zespole
jedną wielką rodziną. Martwi nas tylko jedno – my się
starzejemy, a nie widać zainteresowanie ze strony młodzieży. Kto po nas obejmie tę
przysłowiową „pałeczkę” w
sztafecie pokoleń, by nie zatracić tych naszych pięknych
polskich tradycji, zwyczajów
i obyczajów.
Dziękuję bardzo wszystkim, którzy razem z nami
tworzyli i tworzą zespół, a
także sponsorom i wszystkim, którzy naszą działalność przyjmują z życzliwością i zainteresowaniem.
Maria Rzeszutek

Maria Rzeszutek – wieloletni kierownik zespołu
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Do wspólnoty Kościoła
przez Chrzest Święty
zostali włączeni:
9.08.2013 Julia Durak
11.08.2013 Wiktoria Kaczor, Aleksandra Margańska,
Amelia Kawalec, Martyna Pełka,
Paweł Białas, Szymon Sitarz, Eliza Wróbel
15.08.2013 Emilia Kosiorowska,
18.08.2013 Gabriel Engel Taylor, Victoria Sniejana
25.08.2013 Marta Weronika Kosiorowska
1.09. 2013 Karina Maria Marcinkiewicz
8.09.2013 Remigiusz Damian Wilczek, Filip Mokrzycki,
Bartłomiej Łukasz Sukiennik, Maja Wesołowska
1.1.2013 Karol Petejko

Sakrament małżeństwa
zawarli:
15.08.2013
17.08.2013
10.08.2013
24.08.2013
7.09.2013
14.09.2013
21.09.2013
28.09.2013

Paweł Kazimierz Mączka i Lucyna Posłuszny
Marcin Gołębiowski i Katarzyna Mazur
Adam Karol Dojka i Bernadeta Maria Czachor
Paweł Jakub Krupa i Justyna Małek
Mariusz Nowakowski i Lidia Justyna Micek
Krzysztof Dariusz Pytlak i Natalia Dziedzic
Piotr Grzegorz Soboń i Agnieszka Mazurek
Daniel Tylutki i Barbara Śpiewak
Łukasz Nazimek i Barbara Oko
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25.09.2013
Pielgrzymka uczestników wakacyjnej pielgrzymki po
sanktuariach Europy czytelników „Niedzieli”. Kapłani: ks.
dr Józef Kula, ks. dr Janusz Sądel, ks. dr Andrzej Motyka,
ks. Rafał Przędzik oraz 120 pielgrzymów.
26.09.2013
Pielgrzymka z parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w
Chmielniku k. Rzeszowa. Kapłan: ks. Krzysztof Hyziak
oraz 16 pielgrzymów.
26.09.2013
Pielgrzymka z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w
Zgierzu. Kapłan: ks. Franciszek Kijowski oraz 33 pielgrzymów.
6.10.2013
Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla członków Zespołu Ludowego „Cmolasianie” z
okazji 10-lecia powstania zespołu.
13.10.2013
Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Liturgii
przewodniczył i homilię wygłosił ks. Zygmunt Suski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Smolarzynach
koło Łańcuta. Na zakończenie Nabożeństwa ks. Proboszcz
zawierzył parafię Cmolas Niepokalanemu Sercu Maryi.
19.10.2013
Pielgrzymka z parafii pw. św. Stanisława Biskupa w
Czarnej Sędziszowskiej. Kapłan: ks. Paweł Martyka oraz
56 pielgrzymów.
3.11.2013
Modlitwa wspominkowa pod przewodnictwem ks.
Przemysława Dudka. w ramach Diecezjalnego Duszpasterstwa Turystów – 60 uczestników i ks. Daniel Midura.
14.11.2013
Pielgrzymka z Czarnej Sędziszowskiej – 16 osób z ks.
proboszczem Edwardem Brzaną.

Odeszli
do wieczności:
22.09.2013
15.09.2013
25.09.2013
08.10.2013
14.10.2013
16.10.2013
31.10.2013
1.1.2013
11.11.2013

Janina Czachor
Maria Dul
Stanisław Jachyra
Bronisława Maciąg
Maria Serafin
Tadeusz Blat
Józef Wąż
Aniela Miroś
Stanisława Lubera
Tadeusz Kapusta
Pielgrzymi z Czarnej Sędziszowskiej

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

Z serca
dziękujemy!
Czcigodny
Księże Pawle!
Nie tylko w imieniu Akcji Katolickiej
i nie tylko w imieniu redakcji gazetki parafialnej
„W Blasku Przemienienia”, ale w imieniu
zdecydowanej większości parafian, prosimy Cię,
Czcigodny Kapłanie, o przyjęcie najserdeczniejszych
podziękowań za Twoją krótką, bo tylko półroczną,
ale niezwykle ofiarną posługę duszpasterską w Cmolasie.
W szczególności dziękujemy za zachowanie dobrych
tradycji życia religijnego w naszej parafii, czego
najpełniejszym wyrazem był uroczyście celebrowany odpust
ku czci Przemienienia Pańskiego.
Dziękujemy również za odwagę i stanowczość działań
wtedy, kiedy było to niezbędne. Dziękujemy
za wytrwałą posługę w konfesjonale i za porywające
homilie, głęboko osadzone w treściach ewangelicznych
i poruszające nasze serca i umysły.
Dziękujemy za podejmowanie wszelkich działań
porządkujących i upiększających świątynię
oraz jej otoczenie, a także służących potrzebom parafian
i pielgrzymów.
Na Twoje ręce pragniemy złożyć również serdeczne
podziękowania Księżom Wikarym,
którzy zakończyli posługę duszpasterską w naszej
wspólnocie parafialnej. Czuliśmy się tą posługą ubogaceni
i umocnieni w codziennej wierze.

Drogi Księże Pawle!

Nie nam wkraczać w plany Bożej Opatrzności
względem Ciebie. Wierzymy jednak, że gdziekolwiek
będziesz posłany ze swą kapłańską misją,
zachowasz dobrą pamięć o Cmolasie
i tutejszych wiernych.
Na dalsze lata kapłańskiego trudu życzymy Ci
z całego serca pełni Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Bożej, oraz orędownictwa świętych
Patronów. Ze naszej strony zapewniamy
o gorącej modlitwie w Twojej intencji.

Szczęść Boże!
Parafianie i Zespół Redakcyjny
gazetki „W Blasku Przemienienia”

IM. KSIĘDZA WOJCIECHA BOROWIUSZA
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
Czyniąc zadość dobrej tradycji, informujemy, że po
rozpatrzeniu podań i wymaganych dokumentów, złożonych przez 5 studentów z naszej parafii, na rok akademicki 2013/2014 przyznano dwa stypendia (po 300 zł przez
okres 10 miesięcy roku akademickiego) dla:
Klaudii Pakłos z Hadykówki, studentki I roku studiów dziennych na kierunku Prawo na Uniwersytecie
Rzeszowskim
Katarzyny Skiby z Cmolasu, studentki III roku studiów dziennych na kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji na Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie
Żałujemy, że nie jest możliwe przyznanie stypendiów
wszystkim, którzy złożyli o nie podania. Z drugiej jednak
strony warto pamiętać, że cięgle jesteśmy chyba jedyną parafią, która z taki sposób wspiera studentów.
Mamy świadomość, że hojność tych, którzy ofiarują przysłowiowy „wdowi grosz” (przede wszystkim członków Róż Różańcowych, którym należy się największe
uznanie i wdzięczność) osiągnęła pułap maksymalny. Być
może jednak znajdą się darczyńcy, którzy zechcą wesprzeć
Fundację im. Księdza Wojciecha Borowiusza wpłatami indywidualnymi, by w przyszłym roku akademickim ufundować nie dwa, a trzy stypendia?
Wszystkim Darczyńcom z serca dziękujemy
chrześcijańskim „Bóg zapłać”!
Społeczny Zarząd Fundacji
im. Księdza Wojciecha Borowiusza w Cmolasie

DAROWANIE Z SERCEM
Informujemy, że istniej możliwość złożenie ofiary na
cele kultu religijnego, która może być odliczona w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT). Darowizna może być
przekazana np. na budowę lub remont kościoła czy zakup przedmiotów liturgicznych do świątyni. Wysokość
odliczenia darowizny na rzecz kultu religijnego nie może
przekroczyć 6 proc. dochodu.
Darowizna pieniężna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (tu: Parafia pw. Przemienienia Pańskiego, 36-105
Cmolas 252a, nr konta bankowego Bank Spółdzielczy
w Cmolasie 13 9180 1021 2002 1000 9582 0001 tytułem: Na cele kultu religijnego).
Wszystkim Darczyńcom składamy serdeczne
„Bóg zapłać!”

