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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
(Łk 2,6-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie,
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.
Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą
z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce
błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni,
wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Dobre słowo
Bliskie najważniejszemu słowu z dzisiejszej uroczystości, a mianowicie „wniebowstąpienie”, są wyrażenia „dostać się do nieba”,
„pójść do nieba”, „połączyć się z kimś w niebie”. Wszystkie one zasadniczo znaczą „znaleźć się po śmierci w krainie szczęśliwości”. Zrazu
wydają się one bliskoznaczne ze słowem „wniebowstąpienie”. Jezus
„został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Ojca” - pisze św. Marek;
„został uniesiony do nieba” - dodaje św. Łukasz, gdy wypełniło się
o Nim wszystko, co mówiło Prawo. Po namyśle jednak pewność tę
się traci. Co bowiem znaczą pożegnalne słowa Jezusa, które przekazał nam Łukasz w Dziejach Apostolskich: „A podczas wspólnego
posiłku kazał Im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił”? Niewątpliwie Jezus
chce im powiedzieć: „Pozostańcie tutaj. Nie rozbiegnijcie się zaraz.
Czekajcie, dopóki nie przyjdzie Ten, który was rzeczywiście może
pocieszyć”. A zatem Ten, który nas opuszcza, nie pozostawia nas samych, ale posyła nam swego Ducha, który jednocześnie może być we
wszystkich i w każdym zakątku tego świata, blisko nas i w nas. Ten,
który odchodzi do „nieba”, pozostaje przy nas - nie ucieka do „krainy szczęśliwości”, by jak najprędzej zapomnieć o „padole płaczu”.
Może jest to powód, że św. Mateusz w ogóle nie wspomina o odejściu
Jezusa do nieba, a swą Ewangelię kończy słowami: „A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Święty Marek
wprawdzie wspomina o wniebowstąpieniu, ale od razu dodaje: „Oni
zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi
i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły”. Odszedł do
nieba, by pozostać z nami?!

Wniebowstąpienie oznacza nową obecność Jezusa, a nie Jego odejście. Nie wpatrujmy się w niebo. On jest tutaj, tam gdzie Go głosimy,
gdzie pochylamy się nad ludzką biedą i cierpieniem. On utożsamia
się z tymi, którzy są głodni i płaczą, którzy są odrzuceni i prześladowani, wykorzystywani i bici. Na Jego obecność w nich otwiera nas
Duch Święty. By ją przyjąć, potrzebujemy dojrzałości wiary, zdobywanej przez podejmowanie samodzielnych wyborów między egoizmem
a poświęceniem, braniem a dawaniem, przemocą a łagodnością,
kłamstwem a prawdą.

BEZ

POŻEGNANIA

Przynajmniej niektóre gwiazdy show biznesu potrzebują „mocnego odejścia”, żeby je zapamiętano, żeby mogły stać się „legendą”.
Odejście Jezusa do nieba jest tak opisane jakby chodziło o wyjście do
pracy, na chwilę... Żadnego pożegnania pod publiczkę, żadnego ostatecznego adieu czy halo wyciskającego łzy. Wprawdzie mówi się, że
Jezus wstępuje do Boga, w sferę tego, co niewidzialne dla ludzkich
oczu, ale tak, jakby ani o krok się nie oddalił. Nie ma żadnej mowy
o pożegnaniu - a jedynie, że On nadal żyje, jest tu i że uczniowie Jezusa mają być świadkami tej Jego egzystencji aż na krańcach ziemi.

T

o były czasy, gdy wiarę wypijało
się wraz z mlekiem matki i dochowywało się jej - będąc „życzliwie prowadzonym i wspieranym” przez szkołę,
Kościół i władzę - nienaruszoną aż do
ostatnich dni.
Dzisiaj jest inaczej.
Nieraz trzeba ją z dziesięć razy odzyskiwać na nowo, jeśli na końcu nie chce się
zostać z pustymi rękami i pustym sercem.
Człowiek nie powinien martwić się, czy
dostanie się do nieba,
lecz troskać się o to,
żeby niebo przyszło do niego.
Kto go nie nosi w sobie,
ten nadaremno szuka go we wszechświecie.
Otto Ludwig
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OŚWIADCZENIE
W związku z kontrowersjami po ukazaniu się gazetki paraﬁalnej „W Blasku Przemienienia”
nr 18 (860) z 5 maja 2013 r. oświadczamy, że gazetka w takiej formule ukazała się bez naszej autoryzacji.
ks. dr Paweł Pietrusiak
administrator paraﬁi
asystent kościelny gazetki
„W Blasku Przemienienia”

Marian Salwik
redaktor naczelny gazetki
„W Blasku Przemienienia”

„Tworzone z miłością”
To hasło przewodnie wystawy prac plastycznych i rękodzielniczych
pani Małgorzaty Starzec i jej córki Beatki zorganizowanej w
Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie przy współpracy
Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, której Beatka jest
uczennicą. W dniu otwarcia wystawy na jej twarzy widniał uśmiech i
ogromne szczęście, u jej mamy radość i wzruszenie, a obydwie panie
były otoczone rodziną, przyjaciółmi, gronem pedagogicznym ZSS na
czele z dyrekcją, kolegami i koleżankami ze szkoły Beatki, uczniami
klasy I Szkoły Podstawowej w Cmolasie wraz z wychowawczynią,
zaproszonymi gośćmi i wszystkimi, którzy przybyli do galerii
Sokora.
Pani Małgorzata od kilku lat uczestniczy w zajęciach plastycznych
Grupy Art-Passion działającej w SOK w Cmolasie, co daje jej
inspirację do twórczego działania. Jej prace były już eksponowane
podczas różnych wystaw organizowanych m. in. przez SOK. Pani
Małgorzata przekazała tę „iskierkę twórczą” swoje córce Beatce,
która na swoim koncie ma szereg sukcesów i osiągnięć, nawet o
zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. A są to:

(Mielec 2009) pod Mecenatem Kulturalnym Województwa
Podkarpackiego, patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
Starosty Powiatu Mieleckiego i Samorządowego Centrum Kultury w
Mielcu;

- Nagroda za wspaniałą grę aktorską na FESTIWALU TEATRÓW,
PRZEDSTAWIEŃ, WIDOWISK I KABARETÓW GMINY
CMOLAS - Trzęsówka 2001

- I miejsce w kategorii plastycznej w VI Wojewódzkim Festiwalu
Sztuki Dzieci i Młodzieży Głębiej Upośledzonych umysłowo w
Lubaczowie;

- I miejsce w IV grupie gminnego etapu konkursu plastycznego „112
w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie” (Kolbuszowa 2008);

- III miejsce w VI Wojewódzkim Festiwalu Twórczości Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej w kategorii plastycznej młodzieży
ponadgimnazjalnych pt. „Żywioły - woda, ogień, ziemia, powietrze”
(Kolbuszowa Dolna 2010);

- III miejsce w IV Wojewódzkim Festiwalu Twórczości Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej w kategorii plastycznej pt. „Chciałbym
żeby...” (Kolbuszowa Dolna 2008);
- III miejsce w konkursie plastycznym „Aniołowie się radują”
(Kolbuszowa Dolna 2008);
- Wyróżnienie od STOWARZYSZENIA DLA WAS W MIELCU
w I Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej „Pory roku -WIOSNA” (Mielec
2008);
- I miejsce w IV grupie gminnego etapu konkursu plastycznego
„Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga”
(Kolbuszowa 2009);
- III miejsce w I Ogólnopolskim Integracyjnym konkursie
Plastycznym na ilustrację do wiersza J. Tuwima „Pan Maluśkiewicz
i Wieloryb” (Radomsko 2009);

- III miejsce w szkolnym konkursie „Paciorki Różańca” w kategorii
klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Kolbuszowa Dolna
2010);
- Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Kolorowy Eko-Świat”
(Ropczyce 2010);
- Wyróżnienie specjalne za uczestnictwo w Powiatowych
Eliminacjach Konkursu Plastycznego „Bezpieczne wakacje 2010”
(Kolbuszowa 2010);
- II miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pory Roku - JESIEŃ” (Mielec
2010);

- I miejsce w konkursie plastycznym „Moja mama jest najpiękniejsza”
(Kolbuszowa Dolna2009);

- Wyróżnienie w konkursie plastycznym pod hasłem „Bezpieczne
wakacje 2010” organizowanym przez Kuratorium Oświaty,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Komendę Wojewódzką
Policji w Rzeszowie (Rzeszów 2010);

- I miejsce w V Wojewódzkim Festiwalu Twórczości Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w kategorii plastycznej dzieci klas
gimnazjalnych pt. „Kolorowy świat...” (Kolbuszowa Dolna 2009);

- I miejsce w VII Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „W świecie bajek i ﬁlmów”
(Kolbuszowa Dolna 2011);

- I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pory roku -LATO 2009”

- Wyróżnienie w Szkolnym Konkursie Bibliotecznym „Ilustracja do
mojej ulubionej książki” (Kolbuszowa Dolna 2012);
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- Wyróżnienie w konkursie plastycznym Rok 2012 - Rokiem
Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy” w kategorii klas
ponadgimnazjalnych (Kolbuszowa Dolna 2012);
- Nagroda główna IV Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pory Roku - ZIMA 2012” (Mielec
2012);
- Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym pod hasłem
„Nie daj szansy AIDS” (Kolbuszowa Dolna 2012);
- Wyróżnienie w Szkolnym Konkursie Bibliotecznym „Ilustracja do
mojej ulubionej książki” (Kolbuszowa Dolna 2013);
- Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Ilustracja do wiersza
Juliana Tuwima” – 2013.
   Ponadto Beatka posiada wiele dyplomów, które świadczą o jej
wielkim zaangażowaniu i aktywności na różnych płaszczyznach m.
in. za:
• stworzenie ciekawej kreacji scenicznej i udział w pięknym
widowisku festiwalowym (Trzęsówka 2001);
• udział w Wojewódzkim Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej o tematyce „Mój przyjaciel” w kategorii
plastycznej (Kolbuszowa Dolna 2006);
• udział w II Gminnym Konkursie Plastycznym w kategorii
„Bożonarodzeniowa kartka świąteczna” (Werynia 2006);
• udział w konkursie plastycznym „Tajemnice lasu”;
• udział w konkursie „Nasze różańce” (Kolbuszowa Dolna 2008);
• udział w I sprawnościowym turnieju pt. „Sprawni jak żołnierze”
(Krynica 2008);
• udział w maratonie teatralnym pod hasłem „Bliżej teatru” z okazji
obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru (Kolbuszowa 2008 i
2009);
• udział w Powiatowych Eliminacjach Konkursu Plastycznego
„Bezpieczne wakacje 2009” (Kolbuszowa 2009);
• udział w wystawie pokonkursowej w III Ogólnopolskim Konkursie
Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pory Roku JESIEŃ” (Mielec 2010);
• udział w Wojewódzkim konkursie Plastycznym „Przebudzenie
wiosny” (Krosno 2011);
• udział w V Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Ale wkoło
jest wesoło” (Strzyżów 2011);
• udział w III Gminnym Konkursie „Śladami Polskich Noblistów”
(Bukowiec 2011);
• udział w III Spotkaniu z Kuchnią „Mazurki” (Grębów 2012).
   Ważne jest to, że Beatka biorąc udział w różnorodnych konkursach
reprezentuje nie tylko szkołę, ale również Powiat Kolbuszowski
i swoją miejscowość Cmolas, w której mieszka. Rada Pedagogiczne
na czele z wychowawczynią p. Jolantą Lubera oraz Dyrekcja Zespołu
Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej dostrzegają jej ogromną
pasję i zaangażowanie szczególne w dziedzinie wokalnej, plastyki
i tańca oraz wybitne osiągnięcia Beatki, przyznając jej dyplomy,
a w roku 2008 stypendium za osiągnięcia plastyczne oraz
reprezentowanie szkoły na forum ogólnopolskim. Prace plastyczne
Beatka wykonuje pod kierunkiem p. Jolanty Lubery. Twórcze
działanie – tworzenie prac plastycznych, wykonywanych najczęściej
technikami malarskimi lub z zastosowaniem kredek, wycinanki
i prace z serwetek, wykonywanie ilustracji do wybranych utworów
literackich, projektowanie sukien balowych, wieczorowych, strojów
okolicznościowych, daje jej wiele radości.
   Marzeniem Beatki jest uczestnictwo „W tańcu z gwiazdami”
– (taki tytuł nosi nawet jedna z prac prezentowanych na wystawie).
Lubi tańczyć i śpiewać, co realizuje podczas różnorodnych spotkań.
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   Wyuczone
przez
tatę piosenki śpiewa
wspólnie z nim do
akompaniamentu
akordeonu, na którym
on gra. Jej marzenie
o tańcu spełniło się
w pewien sposób. Na
Międzynarodowym
Festiwalu Piosenki i
Form Twórczych Osób
Niepełnosprawnych w
Podolanach, Beatka i
inni uczniowie reprezentujący swoją szkołę zaprezentowali program
składający się z trzech występów i wywalczyli I miejsce dla ich szkoły,
co było ogromnym szczęściem nie tylko dla nich, ale również dla
wszystkich uczniów. Merytoryczną opiekę nad przygotowywaniem
Beatki na występy wokalne sprawuje p. Czesław Łopata.
   Plastyka, taniec i śpiew to nie wszystko, co interesuje Beatkę.
Doskonale sprawdza się grając różne role w przedstawieniach
i sztukach teatralnych. Ostatnio grała rolę Imbryczka w sztuce „Piękna
i Bestia”, a w najbliższym czasie wspólnie z innymi uczniami jedzie
do Lubaczowa z przedstawieniem „Tomcio Paluszek”, w którym
zagra postać Żony Ludojada.
   Na wielkie uznanie i podziw zasługuje jej wrażliwość, dobroć
i troskliwość. Choć sama wymaga opieki, potrafi mieć serce otwarte
dla innych. Od dłuższego czasu opiekuje się niepełnosprawną,
niemówiącą koleżanką Sylwią, z którą spędza wiele czasu, wspierając
ją na każdym kroku. Jej serdeczność i otwartość dostrzegają nie tylko
nauczyciele, ale również uczniowie. Beatka ma wiele koleżanek
i kolegów, którzy ją odwiedzają, najczęściej Mateusz Kosiorowski
z Cmolasu. Beatka jest towarzyska, lubi chodzić na imprezy i bawić
się w nauczycielkę, dlatego jej marzeniem jest praca w szkole
z dziećmi. Chciałaby się zakochać i mieć chłopaka. Jak twierdzi jest
fajna, elegancka, opiekuńcza, miła i lubi pomagać innym. W wolnym
czasie lubi oglądać seriale i oczywiście taniec z gwiazdami.
   19 marca 2013 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim
odbył się Przegląd Filmowy „SIŁA 21 CHROMOSOMU”
OBALAMY STEREOTYPY I ZMIENIAMY STOSUNEK DO
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE,
którego
organizatorem był Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej
Dolnej pod patronatem Wojewody Podkarpackiego - Małgorzaty
Chomycz-Śmigielskiej, Marszałka Województwa Podkarpackiego
- dr Mirosława Karapyty, Kuratora Oświaty w Rzeszowie - Jacka
Wojtasa, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. dr hab.
Aleksandra Bobko, Burmistrza Kolbuszowej - Jana Zuby, Starosty
Powiatu Kolbuszowskiego - Józefa Kardysia i Posła na Sejm
Zbigniewa Chmielowca. Podczas tego spotkania prezentowano
szereg filmów - dokumentów dotyczących życia osób z zespołem
Downa. Swoje wystąpienie miała p. Elżbieta Mikołajczyk - dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolbuszowej. Ważne jest,
aby w dzisiejszych czasach osoby niepełnosprawne mogły spokojnie,
„normalnie żyć” realizując swoje marzenia i pasje. Żyć z nami, a nie
obok nas. O swoim szczęściu i miłości jakiej doświadcza Beatka,
szczególnie ze strony mamy i taty oraz całej rodziny wypowiedziała
się jako jedna z uczestniczek w/w spotkania, udzielając wywiadu
do TVP Rzeszów. Swoje odczucia przekazała również jej mama
p. Małgorzata - „Każdy by chciał, żeby jego dziecko było szczęśliwe
i ja też tego pragnę. Chcę jej to szczęście dać, bo bardzo ją kocham,
a ona na każdym kroku to uczucie odwzajemnia wielokrotnie”.
Szczęście, radość i miłość, wypisane na twarzy Beatki, którymi jest
obdarzana i sama obdarza, zawierają również jej prace plastyczne.
   Jak powiedziała Anna Szczepańska” Radość, dobroć i miłość
rozświetlają nasze życie, są jak barwy dające światu piękno,
tajemniczość i blask”. Dlatego w imieniu Redakcji Gazetki
„W Blasku Przemienienia” oraz wszystkich Czytelników życzę,
Beatce i jej mamie p. Małgorzacie, aby nigdy nie zabrakło im sił,
by dzieliły się z nami swą radością, miłością i dobrocią. A my
odwzajemniając te uczucia sprawimy, że świat będzie piękniejszy.
Rozmowę z Beatką i jej mamą
p. Małgorzatą przeprowadziła Renata Krakowska
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Lista Ofiarodawców za rok 2013
Fundacja Stypendialna im. Ks. Wojciecha Borowiusza:
1. Z Róży Anny Gul z Mechowca – 40 zł.
2. Firma OLIMP Wiesław Kosiorowski – Cmolas - 200 zł.
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”

Kronika Parafialna Kwiecień 2013
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
01.04.2013 r.
Kowal Gabriela, Agata – Cmolas
Jadach Julia – Cmolas 69
14.04.2013 r.
Kuraszkiewicz Konrad – Cmolas 603
Połuszny Michał, Stanisław – Cmolas 632
Sadecki Kacper – Cmolas 301
20.04.2013 r.
Książek Amelia – Hadykówka 45 A

Odeszli do wieczności:

Kochane Dzieci,
   Maj to miesiąc naszej
kochanej Mamy, Spróbujmy
nie ominąć żadnej okazji do
tego, aby sprawić Jej radość.
Codziennie śpiewajmy dla
Niej Litanię Loretańską na
nabożeństwach majowych.
Im bardziej się do Niej zbliżymy, tym uważniej będziemy słuchać Ducha Świętego,
z większą miłością będziemy
przyjmować Pana Jezusa w
Komunii Świętej i bardziej
zaufamy naszemu Ojcu w
niebie.
   W maju wokół nas jest
tyle cudów, że nie trzeba
specjalnie zachęcać do wielbienia Boga. W pięknej scenerii majowej dzieci przeżywają być może nąjpiękniejszy
dzień swojego dzieciństwa — dzień przystąpienia po raz pierwszy
do Komunii świętej, przyjęcia do swego serca Pana Jezusa. Oprócz
polecenia Waszej pamięci dzieci pierwszokomunijnych warto pamiętać w tym miesiącu jeszcze o innych wielkich sprawach, które
powinny być drogie także Wam. A zatem sprawę pokoju na świecie,
wolności słowa, jedności i współpracy krajów Europy oraz wdzięczności dla wszystkich Mam za dar życia. Modlitewny udział w wielkich sprawach dodaje wielkości, czego życzy Wam
Redakcja

16.04.2013 r.
Kosiorowski Czesław, lat 77 – Cmolas 407
17.04.2013 r.
Majewski Stanisław, Jan, lat 61 – Hadykówka 6
21.04.2013 r.
Kardyś Helena, lat 81 – Cmolas 228 a
Jest wiosna.
Wokół rozkwita życie. Na wiosnę patrzymy na Ciebie,
Maryjo, jak na Matkę
oczekującą Dziecka,
Od
zwiastowania
minęły zaledwie dwa
miesiące. Rozkwitasz
w swej dziewiczej
brzemienności. Dzielisz uczucia wszystkich matek; oczekiwania i nadzieje,
radości i niepewności. Typowe doznania każdej brzemiennej kobiety, gdy
wszystko jest jeszcze
tak nowe, a dziecka
w łonie jeszcze się nie wyczuwa ani nie widzi. Ty zaś oczekujesz Syna
Bożego...

Wdzięczności nie da się delegować,
wdzięczności nie da się też wymusić.
Wdzięcznością można tylko żyć.
A na to nie potrzeba żadnego szczególnego dnia.
Każdy dzień jest odpowiedni.
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