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EWANGELIA wg św. Marka 1,40-45 

UZDROWIENIE TRĘDOWATEGO
Cud nie zdarza się codzien-

nie. Przynajmniej taki, jakiego 
sami byśmy sobie życzyli. A ży-
czeń każdy z nas miałby sporo. 
Słyszy się od czasu do czasu o 
cudownych uzdrowieniach, i to 
nie tylko w Lourdes... Wierzy-
my, że Bóg nadal działa i nadal 
czyni cuda. Przecież tylko On 
jest wszechmocny i niczym nie-
ograniczony. Cuda zdarzały się 
i prawdopodobnie stale gdzieś 
się dzieją, lecz czy w moim ży-
ciu także? Czy ja również mogę 
być świadkiem cudu? Jeśli Je-
zus mocą Bożą leczył choroby i 
czynił wielkie znaki, to czy jest 
jakieś cierpienie: osobiste, spo-
łeczne, rodzinne czy parafialne, 
któremu On nie mógłby zara-
dzić? Dlaczego więc tak rzad-
ko – jak się nam często wydaje 
– interweniuje w sposób nad-
zwyczajny? Jeśli większość cu-
dów uzależnił od naszej wiary 
(gdybyście mieli wiarę jak ziar-
no gorczycy..., proście, a otrzy-
macie..., o cokolwiek z wiarą 
prosić będziecie..., twoja wiara 
cię uzdrowiła), to czyż jest ona 
aż taka słaba, albo też nie wie-
my, o co prosimy? A może w 
ogóle nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, co posiadamy? 

Stara legenda opowiada, że 
ptaki pierwszego dnia po stwo-
rzeniu zapragnęły mieć przyja-
ciół. Słyszały już o stworzeniu 
ryb, poszły więc nad jezioro, ale 
żadnej ryby nie zauważyły. Sta-
ły zatem zmartwione nad brze-
giem, a wiatr rozwiewał ich 
piękne pióra, one zaś dreptały 
w miejscu. Zawiedzione były 
także swoim wyglądem. „Po co 
nam te śmieszne dodatki przy-
czepione do pleców?” – pytały. 
Wtedy to Bóg stworzył „różne 
rodzaje dzikich zwierząt, bydło 

i wszelkie zwierzątka naziem-
ne”. Zwierzęta z radości zaczę-
ły skakać i biegać. Ptaki były 
bardzo niezadowolone i miały 
pretensje do Pana Boga, że in-
nym dał po cztery nogi, a im 
dostały się tylko dwie. Ogar-
nęła je zazdrość. Zadrościły 
zwierzętom wszystkiego: nóg, 
radości, wyglądu. Miały za złe, 
że swoimi śmiesznie sterczą-
cymi na wietrze piórami tak 
bardzo różnią się od innych 
zwierząt. Wtem powiał jeszcze 
silniejszy wiatr. Najmniejszy 
z ptaków stracił równowagę. 
Rozpaczliwym gestem rozło-
żył skrzydła i nagle poczuł, że 
unosi się w powietrze. „Cud, 
cud” – zaczęły wołać pozostałe 
ptaki i jeden po drugim, naśla-
dując go, rozpostarły skrzydła i 
za chwilę wszystkie uniosły się 
w przestworza... 

Dzisiaj wielu starszych sa-
motnych ludzi, dokarmiając 
ptaki okruchami chleba, szcze-
gólnie zimą, mówi o nich: „moi 
skrzydlaci przyjaciele”. Może 
pomyślą dziś, że są jak te pta-
ki: mimo ograniczeń wieku i 
różnych doświadczeń zdolni 
do odkrycia w sobie zalążków 
nadziei... „To byłby cud – mówi 
proboszcz – gdyby wszyscy moi 
parafianie rozpostarli skrzy-
dła”. „To graniczyłoby z cudem, 
gdyby on przestał pić”. „To cud, 
że ona jeszcze od niego nie ode-
szła”... A jednak nieraz cud staje 
się rzeczywistością! Pozostaje 
wtedy tylko chwalić Boga i nieść 
nadzieję innym – jak trędowaty 
z Ewangelii, który „zaczął wiele 
opowiadać i rozgłaszać to, co 
zaszło”. 

Jak źródlana woda brzmią 
słowa jednego z kleryków 
pracujących wśród dzieci nie-

pełnosprawnych: „Jestem tak 
niesamowicie obdarowywany. 
I przez Boga, i przez te dzie-
ci. Ktoś spyta: a czy potrafisz 
uczynić cud? Masz taką moc? 
Kiedy pochylam się nad tymi 
dziećmi i widzę ich uśmiech, 
to doprawdy dzieje się cud. 
Kiedy ich dotykam i czuję, że 
lęk ustępuje i napięcie znika, 
to dla mnie cud. A we mnie 
też cud, w sercu radość i pokój 
czasem tak potężne, że chce się 
człowiekowi góry przenosić”. 
Dobrze, że mamy takich klery-
ków, przyszłych kapłanów. 

A czy ja jestem szczęśli-
wym człowiekiem? Czy są 
takie chwile, że mogę powie-

dzieć: „Życie jest cudowne”? 
A może potrzebuję oczysz-
czenia? Może trąd apatii, lęku, 
braku nadziei, narzekania, za-
zdrości jest i we mnie? Kościół 
nieustannie wskazuje drogę do 
Jezusa. To On leczy, oczysz-
cza, podnosi na duchu. To On 
tchnie swego Ducha, obda-
rzając swych uczniów mocą, 
by nieśli nadzieję, nadzieję 
nawet na cud – tym wszyst-
kim, którzy pozostają pogrą-
żeni w mroku beznadziejności. 
Tchnie swego Ducha, abyśmy 
nabrali sił, rozpostarli skrzydła 
i żyli jak dzieci Boże.

ks. Tadeusz Czakański 
Gość Niedzielny (5/2000)

Jean-Marie Melchior Doze – Jezus uzdrawia Trędowatego

Dziś na drodze Chrystusa staje trędowaty. W Izraelu 
taki chory miał chodzić w podartych szatach, bez godno-
ści, pokazywać swą chorobę i wobec wszystkich krzyczeć: 
jestem nieczysty! Miał żyć w izolacji od społeczności. Dziś 
w świecie też nie brakuje trędowatych – odseparowanych 
od wspólnoty kościoła, i rodziny, i w pracy. To jest pierw-
sze pytanie, czy człowiek obok mnie nie cierpi na trąd 
samotności. Chrystus uzdrawia i wyzwala. Dziś wszyscy 
chrześcijanie gromadzą się na Eucharystii, by Bóg jeszcze 
raz wyciągnął rękę. Bo każdy z nas ma jakiś trąd w swoim 
sercu, jakiś obszar, który Bóg może uzdrowić.

Wielu też chodzi z trądem, bojąc się przyjść do kapła-
na, do konfesjonału, zjawiając się na ostatnią chwilę przed 
świętami, dziwiąc się potem zdenerwowaniu kapłana, 
temu że się spieszył i nic nie zrozumiał. Owszem, najważ-
niejsze jest rozgrzeszenie, ale warto, jak bohater dzisiejszej 
historii, pójść do Jezusa, uklęknąć i pozwolić się uleczyć. 

za: Przyjazny blog księdza Karola

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». 
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Natychmiast trąd go opuścił  
i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź 
pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po 
wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przeby-
wał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
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Drodzy bracia
 i siostry!
Wspomnienie św. Syl-

westra I papieża kończy rok 
kalendarzowy. Koniec tego 
roku to dla jednych tra-
dycyjna noc sylwestrowa 
upływająca na hucznych 
zabawach, dla innych chwi-
le refleksji przed Bogiem 
nad nieubłaganą, niszczącą 
siłą czasu i nad wieczno-
ścią, do której każdy z nas 
został powołany.

Rzeczywiście, Bóg jest 
z nami cały czas: od po-
częcia, aż po śmierć. Jest z 
nami tutaj, w ten szczegól-
ny wieczór, kiedy to podsu-
mowujemy miniony rok.

Psalmista w psalmie 
103 wspomina, a zarazem 
stwierdza fakt, że dni czło-
wieka są jak trawa; kwitnie 
jak kwiat na polu. Ledwie 
muśnie go wiatr, a już go nie 
ma, i miejsce, gdzie był, już 
go nie poznaje. Warto, cho-
ciaż w ten wieczór, wspo-
mnieć na nasze życie, na 
przemijanie. Wielu osób, 
które rok temu dziękowały 
Boga za mijający rok, już 
nie ma wśród nas.

Ostatni dzień roku 
kalendarzowego służy
podsumowaniu, 
bilansowi.
W naszej parafii w roku 

2014 przyjęło chrzest 44 
dzieci (z Cmolasu – 33, z 
Mechowca – 2, z Hadyków-

Homilia na zakończenie roku kalendarzowego 2014

ki – 9) – sakrament będący 
fundamentem całego życia 
chrześcijańskiego, bramą 
życia w Duchu i bramą 
otwierającą dostęp do innych 
sakramentów. Przez ten sa-
krament zostali wyzwoleni 
od grzechu i odrodzeni jako 
synowie Boży, stali się człon-
kami Chrystusa i zostali 
wszczepieni w Kościół oraz 
stali się uczestnikami jego 
posłania (KKK 1213).

W poniedziałek, 12 
maja 2014 r. 61 uczniów z 
klas III gimnazjum (w tym 
z Mechowca – 10, z Hady-
kówki – 15) przyjęło z rąk 
ks. bp. Kazimierza Górne-
go sakrament bierzmowa-
nia. Przez ten sakrament ci 
młodzi ludzie jeszcze ściślej 
związali się z Kościołem, 
otrzymali szczególną moc 
Ducha Świętego i w ten spo-
sób jeszcze mocniej zobo-
wiązani są, jako prawdziwi 
świadkowie Chrystusa, do 
szerzenia wiary słowem i 
uczynkiem oraz do bronie-
nia jej (por. KKK1285).

Do Pierwszej Spowie-
dzi i Komunii Świętej przy-
stąpiło 43dzieci, (Cmo-
las – 32, Hadykówka – 6, 
Mechowiec – 5) uczniów 
klas II szkoły podstawowej. 
Dzięki temu sakramentowi 
w pełni mogą uczestniczyć 
w życiu naszej wspólno-
ty, poprzez przyjmowanie 
Ciała Pana Jezusa pod po-
stacią chleba. Jak czytamy 

w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego udział w Naj-
świętszej Ofierze utożsamia 
nas z Jego Sercem, podtrzy-
muje nasze siły w czasie 
ziemskiej pielgrzymki, bu-
dzi pragnienie życia wiecz-
nego i już teraz jednoczy nas 
z Kościołem niebieskim, ze 
świętą Dziewicą Maryją i 
wszystkimi świętymi (KKK 
1419).

Sakrament Namaszcze-
nia Chorych, przyjęło 46 
osób indywidualnie, a 233 
osoby w czasie liturgii za 
chorych. Dzięki temu sa-
kramentowi uzdrowienia, 
chorzy zostali zjednoczeni 
z męką Chrystusa, zostali 
umocnieni, obdarzeni poko-
jem i odwagą, by przyjmo-
wać po chrześcijańsku cier-
pienia choroby lub starości, 
a przede wszystkim przeba-
czenie grzechów (por. KKK 
1532).

Sakrament małżeństwa 
przyjęły 24 pary. Sakra-
ment małżeństwa jest zna-
kiem związku Chrystusa i 
Kościoła. Udziela on mał-
żonkom łaski miłowania 
się wzajemnie tą miłością, 
jaką Chrystus umiłował 
Kościół. Łaska sakramentu 
udoskonala zatem ludzką 
miłość małżonków, umac-
nia ich nierozerwalną jed-
ność i uświęca ich na drodze 
do życia wiecznego (KKK 
1661), zatem życzmy im 
wszystkim, by żyli długo i 

szczęśliwie w sakramental-
nym związku małżeńskim.

W mijającym roku 
do wieczności odeszły 42 
osoby (Cmolas – 30, Ha-
dykówka – 8, Mechowiec 
– 4). Mamy nadzieję, że 
Chrystus przygarnie ich do 
siebie i zostaną włączeni w 
Jego śmierć i zmartwych-
wstanie!

Zmiany personalne:
– Z dniem 26 sierpnia 

2014 r., decyzją ks. bp. Or-
dynariusza Jana Wątroby, 
w naszej parafii objął obo-
wiązki wikariusza ks. Woj-
ciech Kmiotek.

– Decyzją Siostry Pro-
wincjalnej Sióstr Służeb-
niczek ukończyły służbę z 
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naszej parafi i: przełożona 
s. Regina Gil i s. Weronika 
Knap. Dziękujemy za ich 
ofi arną posługę. Obowiąz-
ki przełożonej i dyrektor-
ki przedszkola przejęła s. 
Barbara Góra, obowiązki s. 
Weroniki przejęła s. Urszu-
la Kosiba.

– Z dniem 6 paździer-
nika 2014 r., mając na 
uwadze wyniki wyborów 
w dekanacie Kolbuszowa-
-Wschód, ks. bp Jan Wą-
troba mianował p. Mariana 
Salwika członkiem Diece-
zjalnej Rady Duszpaster-
skiej Diecezji Rzeszowskiej. 
Kadencja trwa do 6 paź-
dziernika 2017 r.

– Z dniem 20 listopada 
2014 r., decyzją ks. bpa Jana 
Wątroby p. Ewa Tyczka zo-
stała mianowana Prezesem 
Zarządu Parafi alnego Od-
działu Akcji Katolickiej.

– W tym roku przypada 
10-lecie przyznawania sty-
pendium im. Ks. W. Boro-
wiusza. Jest to dobra okazja 
aby wyrazić podziękowa-
nie wszystkim fundatorom, 
darczyńcom oraz odpo-
wiedzialnym dotychczas za 
dzieło Fundacji. O przyję-
cie szczególnych podzięko-
wań proszę Społeczny Za-
rząd w osobach: Krystyny 
i Mieczysława Łokomych; 
Krystyny Janus; Lidii Pie-
tras; Tadeusza Kaszy i Ma-
riana Salwika. W trosce o 
podtrzymanie dzieła fun-
dacyjnego powołałem na 2 
letnią kadencję zespół pod 
swoim przewodnictwem 
w składzie: Anna Tworz; 
Bogusława Maciąg; Wanda 
Jasińska; Marian Salwik.

– Dziękujemy p. Jolan-
cie Pastuła oraz p. Grażynie 
Wołowiec za posługę na 
plebani. Od 1 grudnia 2014 
r. obowiązki te przejęła p. 
Teresa Czachor.

– Od 1. lipca 2014 r., w 

ramach zmiany sposobu 
troski o świątynię, pracę 
przy sprzątaniu podjął p. 
Marek Kosiorowski.

Pragnę podziękować 
wszystkim osobom zaan-
gażowanym w czasie uro-
czystości odpustowych i w 
duszpasterstwie parafi al-
nym: Radzie Ekonomicz-
nej, Radzie Parafi alnej, 
Akcji Katolickiej, Caritas, 
chórowi, młodzieży (Oaza, 
KSM, grupa misyjna), Li-
turgicznej Służbie Ołtarza, 
Dziewczęcej Służbie Ołta-
rza, zaangażowanym apo-
stolstwo modlitwy (róże 
różańcowe, modlitwa za 
kapłanów) oraz wszystkim, 
którym leży na sercu dobro 
Kościoła.

Wasze zaangażowanie 
w życiu parafi alnym mia-
ło również przełożenie na 
działania inwestycyjne na 
kwotę 123598,14 zł, za co 
przeprowadzono następu-
jące inwestycje:

– prace remontowo-
-konserwatorskie przy fun-
damentach kruchty, wraz 
z wykonaniem nowego 
zadaszenia z gontów, na re-
liktach po kościele pw. św. 
Stanisława i Wojciecha w 
Cmolasie,

– bariery przy schodach 
przy zabytkowym kościele,

– remont wieży kościel-
nej kaplicy w Hadykówce,

– nagłośnienie w kapli-
cy w Hadykówce,

– montaż okien w za-
krystii kościoła w Mechow-
cu,

– remont kominów nad 
dachem plebani,

– przełożenie na-
wierzchni placu 160 m kw. 
przed kościołem w Cmola-
sie,

– wkładki na kościelne 
ławki,

– prace remontowe 

na plebani: konserwacja 
drzwi, domofony, rekon-
strukcja łazienki, rekon-
strukcja mieszkania.

Sposób fi nansowania wy-
mienionych inwestycji: 

dotacje 
– 45000 zł, 

fi nanse parafi i 
– 73798,14 zł, 

darowizny 
– 4800 zł. 

Pragnę podziękować 
wszystkim, za ofi arność, 
zaangażowanie i pomoc.

Planowane inwestycje 
w roku 2015:
– II etap prac remon-

towo-konserwatorskich 
w krypcie po kościele św. 
Stanisława i Wojciecha w 
Cmolasie,

– prace porządkowe i 
pielęgnacyjne drzewostanu 
przy zabytkowym kościele 
w Cmolasie,

– nowe nagłośnienie 
kościoła w Cmolasie,

– termomoderniza-
cja kościoła w Cmolasie 
– wymiana okien, ocieple-
nie stropu, modernizacja 
ogrzewania,

– malowanie fasady ko-
ścioła w Mechowcu,

Stanisława i Wojciecha w 

– prace porządkowe i 
pielęgnacyjne drzewostanu 
przy zabytkowym kościele 

– nowe nagłośnienie 
kościoła w Cmolasie,

– termomoderniza-
cja kościoła w Cmolasie 
– wymiana okien, ocieple-
nie stropu, modernizacja 

– malowanie fasady ko-
ścioła w Mechowcu,

– malowanie dachu na 
plebani,

– przygotowanie doku-
mentacji  kościoła w Cmo-
lasie,

– uregulowanie prawne 
drogi koło plebani,

– uregulowanie prawne 
domu nr 252 z przylegającą 
działką

Moi drodzy! 
Jesteśmy jedną, wielką 

rodziną, która gromadzi 
się przy wspólnym stole 
w czasie celebracji Eucha-
rystii. Na ten Nowy Rok 
chciałbym, wraz z księżmi 
wikariuszami, złożyć Wam 
serdeczne życzenia szczę-
ścia i pomyślności oraz 
wszelkich łask od Boga!

Szczęść Boże!
Ks. Michał Bator
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„Paryskie refleksje” 
były jednak tylko dodat-
kiem do zasadniczych 
rozważań, opartych na 
katechezie ks. Tadeusza 
Borutki „Wyzwolenie, 
które przynosi Chrystus 
i wolność dzieci Bożych”. 
Rozważaniami tymi po-
dzieliła się Ewa Tyczka, 
prezes POAK w Cmolasie. 
Nie są to łatwe rozważania, 
ale warto do nich sięgnąć, 
bo dotyczącą naszych co-
dziennych życiowych zma-
gań.

Grzech pierworodny 
wprowadził człowieka – i 
każdy kolejny grzech go 
wprowadza – w ułudę wol-
ności. Kieruje go na drogę 
moralnej degradacji, z któ-
rej bez Bożej pomocy zejść 
nie może, choćby mu się 
wydawało, że panuje nad 
sytuacją. Czy nie z tego 
„wydawania się” biorą się 
wszystkie nasze porażki w 
walce z grzechem?

To Jezus Chrystus wy-
zwala człowieka od grze-

Temat ostatniego spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Cmolasie 
(w poniedziałek, 19 stycznia 2014 r.) podsunęło życie. Kilka dni wcześniej manifestowano w Paryżu 
– podobno w imię wolności i solidarności po zamachach terrorystycznych na satyryczne 
czasopismo „Charlie Hebdo”. Warto się pomodlić i za ofiary, i – to nie paradoks – za sprawców 
zamachu. I prosić dla nich o Boże miłosierdzie. Ale warto również zdać sobie sprawę, 
że wolność obrażania wiary i przekonań religijnych drugiego człowieka nie jest żadną wolnością. 
Jak widać, nie każdy skłonny jest wtedy, chrześcijańskim zwyczajem, nadstawiać drugi policzek.

chów. Źródło wyzwolenia 
znajduje się w Bogu, „który 
posłał Syna swojego, jako 
ofiarę przebłagalną za na-
sze grzechy” (1 J 4,10). Sam 
Jezus, nauczając w synago-
dze w Nazarecie, odczyty-
wał słowa z Księgi Izajasza: 
„Duch Pański spoczywa na 
Mnie, ponieważ Mnie na-
maścił i posłał Mnie, abym 
ubogim niósł dobrą nowi-
nę, więźniom głosił wol-
ność, a niewidomym przej-
rzenie, abym uciśnionych 
odsyłał wolnych, abym ob-
woływał rok łaski od Pana” 
(Łk 4, 18n), a potem mówił 
do zebranych „Dziś spełni-
ły się te słowa Pisma, które-
ście słyszeli” (Łk 4, 21).

Jezus objawił całą swo-
ją działalnością, a przede 
wszystkim Ofiarą na krzy-
żu, że na świecie, w którym 
żyjemy, obecna jest miłość 
– miłość czynna, która 
zwraca się do człowieka, 
ogarnia wszystko, co skła-
da się na jego człowieczeń-
stwo.

Zbawcze wyzwolenie, 
którego Chrystus doko-
nuje w stosunku do czło-
wieka, zawiera w sobie 
dwa wzajemnie spójne 
wymiary: wyzwolenie od 
zła i wyzwolenie do dobra. 
Poprzez wyzwolenie od zła 
człowiek odnajduje swo-
je prawdziwe ukierunko-
wanie, otrzymuje światło 
i moc wyjścia z labiryntu 
własnego egoizmu, przez 
co może osiągnąć jedność 
wewnętrzną i nawiązać au-
tentyczne relacje z bliźni-
mi. Samo „wyzwolenie do 
dobra” bez „wyzwolenia od 
zła” jest niepełne.

Wyzwolenie, jakiego 
dokonał Chrystus za cenę 
swojej męki i śmierci na 
krzyżu, sięga głębi czło-
wieku i dotyczy jego rela-
cji z Bogiem. Jan Paweł II 
podkreślał, że bez tego wy-
zwolenia, jakiego Chrystus 
dokonuje, bez uwolnienia 
człowieka od grzechu, od 
każdej odmiany egoizmu, 
nie może się dokonać rów-

nież żadne rzeczywiste 
wyzwolenie w znaczeniu 
społeczno-politycznym. 
Wyzwolenie jakiego do-
konał Chrystus jest łaską, 
czyli darem i nie może 
się dokonać bez udziału 
człowieka, który powinien 
współpracować z wyzwala-
jącą mocą Boga, jaka znaj-
duje swe źródło w odku-
pieńczej ofierze Chrystusa. 
To zbawcza moc odkupie-
nia wprowadza człowieka 
w sferę wolności.

Człowiek wyzwolony 
przez Chrystusa dostępuje 
odpuszczenia grzechów, 
staje się „nowym człowie-
kiem”, który – przywołu-
jąc słowa św. Jana Pawła 
II – dzięki Chrystusowi 
odnajduje w sobie pier-
wotny „obraz i podobień-
stwo” Stwórcy. Chrystus 
jako sprawca wyzwolenia 
człowieka jest Stwórcą „no-
wego człowieka”. Chodzi o 
głęboką przemianę ducho-
wą, którą Bóg sam urzeczy-
wistnia w człowieku przez 
„tchnienie swego Ducha”. 
Potwierdza tę prawdę św. 
Paweł, gdy pisze: „Jeśli 
więc ktoś pozostaje w 
Chrystusie, jest nowym 
stworzeniem. To, co daw-
ne, minęło, a oto wszystko 
stało się nowe” (2 Kor 5, 
17).

Marian Salwik

Jan Paweł II podkreślał, że bez tego wyzwolenia, jakiego 
Chrystus dokonuje, bez uwolnienia człowieka od grzechu, 
od każdej odmiany egoizmu, nie może się dokonać 
również żadne rzeczywiste wyzwolenie w znaczeniu 
społeczno-politycznym.
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Odpowiedzią na proś-
bę Matki Bożej z Fatimy 
powinno być uczestnictwo 
członków Akcji Katolickiej 
w pierwsze soboty miesiąca 
w nabożeństwach różań-
cowych, zainicjowanych 
przez ks. Michała Batora 
– proboszcza nasej para-
fii i asystenta POAK, oraz 
udział w nabożeństwach 
fatimskich.

Jak co roku, 3 maja 
członkowie Akcji Kato-
lickiej, redakcji gazet-
ki parafialnej i okoliczni 
mieszkańcy spotkają się na 

W poniedziałek, 19 stycznia, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
rozpoczął kolejny rok pracy, która będzie skupiała się głównie 
na pracy formacyjnej. Podczas comiesięcznych spotkań, 
w każdy 2-gi poniedziałek miesiąca, będą omawiane temat nawiązujące 
do programu duszpasterskiego Kościoła Katolickiego w Polsce, 
przebiegającego pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 
Podjęte zostaną również tematy nawiązujące do ogłoszonego 
przez papieża Franciszka Roku życia konsekrowanego 
oraz zagadnień związanych z Orędziem Fatimskim.

nabożeństwie majowym 
przy kapliczce Matki Bożej 
(za ujęciem wody). Konty-
nuacją pracy na rzecz spo-
łeczności parafialnej będą 
wyjazdy pielgrzymkowe, 
połączone z rekreacją i 
zwiedzaniem ciekawych 
miejsc. Szczegółowe infor-
macja o organizowanych 
pielgrzymkach zostaną 
przekazane w terminie 
późniejszym.

We wrześniu 2015 r. 
w Krakowie będzie miało 
miejsce niezwykle waż-
ne dla Akcji Katolickiej 

wydarzenie – II Krajowy 
Kongres Akcji Katolickiej 
w Polsce. Kongres będzie 
okazją do podsumowania 
dotychczasowego dorobku 
i jednocześnie spojrzenie w 
przyszłość. 

Zachęcamy wszystkich 
członków i sympatyków 
Akcji Katolickiej do uczest-
nictwa w spotkaniach for-
macyjnych oraz innych 
inicjatywach Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej.

Ewa Tyczka
Prezes POAK w Cmolasie

Kościół Was potrzebuje, 
potrzebuje świeckich, 
którzy 
w Akcji Katolickiej 
znaleźli szkołę 
świętości i dzięki 
niej nauczyli się 
wprowadzać w życie 
radykalne przesłanie 
Ewangelii 
w kontekście 
zwyczajnej 
codzienności.

Jan Paweł II

Styczniowe spotkanie POAK w Cmolasie w bożonarodzeniowym nastroju
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Księże Józefie! 
W jaki sposób 
trafił Ksiądz na misje
w Kazachstanie?
Takie pierwsze „ciągo-

ty” misyjne odczuwałem 
już w seminarium, gdzieś 
na trzecim roku. Dwa lata 
po święceniach kapłańskich 
wyjechałem do pracy na 
Ukrainie, gdzie pracowałem 
ok. półtora roku. Wróciłem 
do Polski w listopadzie 1995 
r., ale „ciągoty” misyjne i 
miłość do Wschodu została.

Do Kazachstanu tra-
fiłem z pomocą ks. Piotra 
Ostafina, kapłana diecezji 
przemyskiej (pochodzi z 
Iwonicza-Zdroju), który 
pracował w mieście Taraz, 
na południu kraju. W 1997 
r. rozpocząłem tam posługę 
na zaproszenie i na podsta-
wie dekretu bp. Jana Lengi. 
Do diecezji ałmatyńskiej 

Z ks. Józefem Trelą, misjonarzem w Kazachstanie, 
rozmawiał Marian Salwik

przyjął mnie bp Henryk 
Howaniec, franciszkanin. 
W Semipałatyńsku pracuję 
na zaproszenie bp. Janusza.
Kalety, kapłana diecezji tar-
nowskiej.

Jakie były kolejne
„przystanki” Księdza
na kazaskiej ziemi?
W Tarazie pracowa-

łem przez półtora roku. 
Potem, już samodzielnie, 
przez 5 lat w „polskiej” 
parafii pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w miej-
scowości Kamyszynka. 
Stamtąd trafiłem pod 
Ałma-Atę, do Tałgaru, 
gdzie spędziłem 9 lat ka-
płańskiego życia. Od 2012 r. 
pracuję w Semipałatyńsku, 
w parafii pw. Matki Bożej 
Różańcowej, w nowo po-
wstającej parafii pw. Bożego 
Ciała plus „na dojeździe” do 

parafii pw. św. Anny w daw-
nym Marieburgu (obecna 
nazwa – Pieriemienowka).

O porównywaniu
tych placówek do 
parafii w Polsce raczej
nie ma co myśleć?
Podejrzewam, że tery-

torialnie są porównywalne 
do... Polski, a nie do któ-
rejkolwiek polskiej parafii. 
Parafia we wspomnianym 
Tarazie, obejmująca całą 
dżambulską obłast, zajmu-
je obszar wielkości ponad 
połowy Polski. W Tałgarze 
dostałem do obsługi dusz-
pasterskiej całe wojewódz-
two ałmatyńskie. W 2009 
r., po wyjeździe ks. Piotra 
Ostafina, dostałem de-
kret na administratora w 
Tarazie. Wówczas obie pa-
rafie obszarowo były trochę 
większe jak całe Niemcy. 

Dojazd z jednej parafii do 
drugiej to jakieś 900-950 
km, więc żeby w sobotę 
czy niedzielę odprawić tam 
Mszę św., należało wyjechać 
już w piątek. Wtedy poma-
gał mi ks. Eduardo Stefani 
z Argentyny. Jeden z nas 
wyjeżdżał na ów „dojazd”, 
drugi zostawał w parafii. Po 
tygodniu – zmiana.

Moja obecna parafia, 
w Semipałatyńsku, nie jest 
tak duża, ale terytorialnie i 
tak „bije na głowę” diecezję 
rzeszowską. Odwrotnie pod 
względem ludnościowym 
– nawet w parafiach kate-
dralnych nie ma wielu wier-
nych. Semipałatyńsk liczy 
300 tys. mieszkańców, a na 
niedzielną Mszę św. przy-
chodzą czasami... 3 osoby.

Kim są parafianie?
Katolicy w Kazachstanie 

są w większości potomka-
mi Niemców i Polaków. 
Specjalnie wymieniłem 
Niemców jako pierwszych, 
bo oni byli tutaj wcześniej. 
Za czasów Katarzyny II, w 
końcu ich rodaczki, przybyli 
do pracy na roli – najpierw 
na Powołże i nad Morze 
Czarne. Potem migrowa-
li coraz dalej na wschód. 
W Kazachstanie nie było 
Niemców z okresu II wojny 
światowej. Tych zsyłano na 
Syberię i albo tam umierali, 
albo wracali, jeśli ich wy-
kupiło powojenne państwo 
niemieckie, albo sami wy-
prosili łaskę u rządu sowiec-
kiego.

Polacy są albo potom-
kami zesłańców po powsta-
niach narodowych w XIX w., 
albo potomkami Polaków 
deportowanych w latach 
1938-1941 z terenów obec-
nej Ukrainy (z Żytomierza, 
Kamieńca Podolskiego, 
Tarnopola, trochę mniej ze 
Lwowa i okolic).

Ks. Józef Trela wśród „międzynarodowego” duchowieństwa Kazachstanu
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Czy ci parafianie 
mówią w swoich 
językach ojczystych 
i kultywują narodowe
tradycje?
Rzadko, ale mówią. 

Babcie – Polki deportowane 
w latach 40. XX w. mówią. 
Ostatnio poznałem też ze 
2-3 rodziny niemieckie, któ-
re, nie wiem jakim cudem, 
ale mówią po niemiecku, 
może bardziej dialektem 
niż językiem literackim, ale 
mówią.

Co do kultywowania 
tradycji narodowych i re-
ligijnych – tak, Polacy je 
zachowują. Wiedzą, skąd 
pochodzą oni sami czy ich 
przodkowie. O deporta-
cjach, które najstarsi z nich 
jeszcze pamiętają, mówią 
bardzo emocjonalnie, jakby 
to było wczoraj.

Niemcy mają swoje po-
trawy, swoje pieśni. Są do-
brze zorganizowani. Rząd 
niemiecki systematycznie 
ich wspiera, kupuje leki, 
poprzez różne stowarzysze-
nia organizuje świąteczne 
spotkania, badania, kieru-
je na turnusy sanatoryjne, 
przesyła odzież itd. Władze 
niemieckie dość skrupulat-
nie jednak sprawdzają, czy 
ci, którym pomagają, mają 
wpisane w paszportach po-
chodzenie niemieckie.

Jak pomagają polskie
władze?
Ambasada polska, naj-

pierw w Ałma-Acie, później 
w Astanie, pomagała na 
miarę możliwości budże-
towych także moim para-
fianom. Nie można więc 
powiedzieć, że Polacy zapo-
minają o swoich rodakach 
w Kazachstanie, tylko dzia-
łają trochę inaczej. Ciągle 
trwa akcja repatriacji, choć 
w ostatnim czasie uległa 
spowolnieniu. Obecnie do 
Polski wyjeżdża dziesięcio-
krotnie mniej rodzin niż na 
początku wieku.

Inną formą pomocy są 
stypendia polskiego rządu 
dla studentów pochodze-
nia polskiego. W pierwszej 
dekadzie XXI w. korzystało 
z tego stypendium około 
100 osób rocznie, lądując 
na polskich uczelniach. 
Większość z nich zostawa-
ła w Polsce, uzupełniając 
w pewnym sensie ubytki 
związane z wyjazdami na-
szych rodaków na zachód. 
Z mojej parafii w tamtym 
roku w samej Warszawie 
studiowało 7 czy 8 osób.

W jakim języku od-
prawia Ksiądz Mszę św., 
zwłaszcza gdy przychodzą 
mieszkańcy innych naro-
dowości, np. Kazachowie?

Oficjalnym językiem 

urzędowym i liturgicznym 
jest język rosyjski. W parafii 
polskiej, we wspomnianej 
Kamyszynce, była Msza po 
polsku, a w niedzielę dodat-
kowo po rosyjsku. W nie-
mieckiej wiosce sprawuję 
Mszę św. tylko po rosyjsku, 
a parafianie odmawiają np. 
„Ojcze nasz” po niemiecku. 
Na Boże Narodzenie zapro-
siłem chór z niemieckiego 
stowarzyszenia działającego 
w ...?, więc prawdopodob-
nie Msza św. zacznie się od 
„Stille Nacht”.

Muszę wychodzić do 
tych ludzi, których narodo-
wość jest główna w parafii. 
Coraz częściej, ale ciągle jed-
nak jednostkowo, przycho-
dzą na Mszę św. miejscowi – 
Kazachowie, Ujgurzy (kilku 
pracuje nawet w ałmatyń-
skiej kurii diecezjalnej, albo 
chodzą tam do kościoła), 
Koreańczycy, Chińczyków 
jest trochę mniej, ale i oni 
powoli szukają swego miej-
sca w Kościele.

80-85 proc. ludności 
Kazachstanu to rdzenni 
Kazachowie, na ogół mu-
zułmanie. Mieszkający tam 
Rosjanie to prawosławni, 
Polacy czy Niemcy to kato-
licy. Natomiast ten podział 
wymaga uzupełnienia: 
Kazach – muzułmanin, ale 
dość marny, prawie ateista. 
Rosjanin – prawosławny 
trzy razy w życiu: gdy go 
chrzczą, gdy bierze ślub i 
gdy go przynoszą na po-
grzeb. I tym śladem idą, 
niestety, niektórzy moi pa-
rafianie.

Jak wygląd życie 
religijne tych ludzi? 
Jak wygląda 
duszpasterstwo?
Jeśli mówimy o duszpa-

sterstwie, to jest dużo pracy. 
Problemem jest zebrać lu-
dzi, problemem jest regular-

ność spotkań czy katechezy, 
przygotowań do sakramen-
tów, spotkań modlitew-
nych. Druga sprawa – oni 
szukają, nieraz nie są pewni 
swej wiary. Trzecia rzecz – 
jest ich mało, więc dawanie 
świadectwa czy promienio-
wanie wiary jest znikome.

Jeśli trafi się na parafię, 
która jest już zorganizowa-
na, jeśli poprzednicy dobrze 
pracowali lub w ogóle byli, 
jest super. Jednak na nowej 
parafii w Semipałatyńsku 
życie religijne wygląda bar-
dzo nędznie. Ochrzczonych 
znalazłoby się tam może 60-
100 osób. Jeśli ktoś przycho-
dzi na parafię, to w związku 
z pogrzebem czy chrztem. 
Czasami przyjechał z wio-
ski, by coś załatwić i nie 
ma gdzie przenocować. 
Krzyżyk dostać, coś tam 
kupić.

Po dwóch latach „wy-
chodzenia do poziomu 
zero”, czyli po remoncie 
miejscowego domu para-
fialnego (m.in. po wymia-
nie dachu, ociepleniu ścian 
i obiciu ich metalowym si-
dingiem, podprowadzeniu 
wody, dzięki czemu mam 
wreszcie normalną łazien-
kę) jest to obiekt, w którym 
teraz jest i świątynia, i ple-
bania, i miejsce spotkań. 
Wykrystalizował się jakiś 
program pracy duszpaster-
skiej – codzienna liturgia w 
Semipałatyńsku, dwa do-
jazdy – w Nowopokrowce 
mam katechezę i 2-3 
razy do roku Mszę św., w 
Pieriemienowce regularnie 
co tydzień Msza św., róża-
niec, czasem katecheza.

Dzieci dołączają się 
najczęściej podczas wa-
kacji. Część dzieci chodzi 
głodnych, więc dobrze 
by było za każdym razem 
przyjechać z jakąś bułką 
czy paczką ciastek, ze świa-

Dom parafialny, który jest i świątynią, i plebanią, 
i miejscem spotkań z wiernymi
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domością, że nie zaradzi się 
wszystkiemu.

Porozmawiajmy 
jeszcze o życiu 
sakramentalnym 
wiernych. 
Dzieci się chrzci?
Dzieci się chrzci, mło-

dzież się chrzci, dorośli 
się chrzczą, a czasami do 
chrztu przychodzą nawet 
staruszkowie. 7 czy 8 lat 
temu chrzciłem kobietę, 
Tatarkę z pochodzenia, któ-
ra miała męża Polaka. Do 
chrztu przygotowywała się 
chyba z półtora roku. Matką 
chrzestną była jej… wnucz-
ka.

Jeśli są dzieci w para-
fii i w miarę „trzymają się 
Kościoła”, to po trzeciej 
klasie następuje ich przy-
gotowanie do pierwszej 
spowiedzi i Komunii św. To 
rok pracy – dzieci dostają 
katechizmy, ksiądz odpytuje 
i dzieci muszą się nauczyć 
podstawowych prawd wia-
ry i modlitw, muszą wie-
dzieć, co to jest grzech, jak 
się spowiadać, co to jest 
Komunia św. Po kolejnym 
roku pracy można z grupą 
rozpocząć przygotowanie 
do bierzmowania.

Zdarza się, że do sa-
kramentu spowiedzi, I 
Komunii św. czy bierzmo-
wania chcą przystąpić ludzie 

dorośli. Zdarza się także, że 
przychodzą ludzie innych 
wyznań chrześcijańskich, 
protestanci lub prawosław-
ni. Jeżeli mają świadomość 
tego, czym jest Komunia 
św., umieją się spowiadać, 
znają podstawy nauki kato-
lickiej, daje im się do prze-
czytania i podpisania kato-
lickie „Credo” („Wyznanie 
wiar”). Wówczas następuje 
oficjalna zmiana wyznania. 
Może się też zdarzyć przej-
ście w drugą stronę.

Czy wierni, którzy, chcą 
zawrzeć małżeństwo, mają 
świadomość, że to także jest 
sakrament? Jak to się kształ-
tuje w przypadku mał-
żeństw mieszanych?

Pierwsza grupa to są 
małżeństwa staruszków 
ochrzczonych w Kościele 
katolickim, którzy u schyłku 
życia chcę je uporządkować 
przed Bogiem. Jeśli nie ma 
przeszkód, po krótkim ob-
jaśnieniu liturgii następuje 
ślubowanie i wpis do ksiąg 
parafialnych.

Drugą grupę stano-
wią małżeństwa mieszane 
różnych wyznań chrześci-
jańskich, katolicko-prawo-
sławne lub katolicko-prote-
stanckie. Jeśli małżeństwo 
będzie zawierane w Kościele 
katolickim, pozwolenie wy-
daje biskup miejsca. Druga 
strona może być w kościele, 

może składać przysięgę, ale 
może też odmówić.

Myślę, że większość 
ludzi pragnących zawrzeć 
małżeństwo w Kościele ma 
świadomość, że to jest coś 
innego niż uroczystość w 
urzędzie stanu cywilnego, 
że sakrament małżeństwa 
zawiera się raz na zawsze. 
Choć oczywiście, tak jak i 
w Polsce, małżeństwa kaza-
skie również się rozpadają, 
pociągając za sobą szereg 
różnych problemów. W 
prawosławiu jest to o tyle 
mniej skomplikowane, że 
tam zawarcie małżeństwa 
sakramentalnego polega je-
dynie na wyrażeniu zgody 
i woli. Błogosławieństwo 
ustaje, gdy małżeństwo 
ustaje. W Kościele katolic-
kim to jest przysięga składa-
na przed Bogiem, kapłanem 
i społecznością wiernych. 
Najwięcej komplikacji jest 
z małżeństwami katolicko-
-muzułmańskimi.

W jaki sposób katolicy
w Polsce mogą pomóc
misjom 
w Kazachstanie!
Po pierwsze – przez 

modlitwę, bo Kościół jest 
jeden i powszechny. Po 
drugie – od czasu do czasu 
można wysłać księdza z die-
cezji, by trochę powalczył 
na „froncie wschodnim” 

lub posiedział w „okopach 
wiary, nadziei i miłości”. 
Kolejna możliwość – jeśli 
są takie akcje jak „Pomoc 
Kościołowi na Wschodzie”, 
zawsze można parę złotych 
wrzucić. Korzystając z oka-
zji chciałbym podziękować 
tym parafiom, które zapra-
szały mnie do wygłoszenia 
kazań czy na spotkania z 
grupami misyjnymi (w die-
cezji rzeszowskiej: Cmolas, 
Czarna Sędziszowska, 
Czudec. Rzeszów – św. 
Judy Tadeusza i Rzeszów – 
Podwyższenia Krzyża Św., 
Zagorzyce Dolne i Nawsie).

Jestem wdzięczny za po-
moc i wsparcie dzieła misyj-
nego, bo to pozwoli mi spo-
kojnie przeżyć zimę, a może 
i cały rok w Kazachstanie.

Mam taką zasadę, 
że zawsze w drugi dzień 
Bożego Narodzenia i świąt 
Wielkanocnych sprawuję 
jedną Mszę św. w intencji 
tych, którzy wspierają misje. 
Niechaj Pan Bóg będzie z 
nimi, a Maryja wspomaga 
w życiu parafialnym i ro-
dzinnym, w pracy, w domu 
i gdziekolwiek zawitają.

Na pewno Polacy nie są 
obojętni na sprawy misyjne. 
Myślę, że dostrzega to także 
Watykan i kładzie nacisk na 
to, by Polska była krajem 
promieniującym wiarą na 
Wschód.

Zawarcie sakramentu małżeństwa w nader skromnej 
scenerii

Ks. Józef Trela wśród parafian
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Oficjalna inaugura-
cja przygotowań do ŚDM 
rozpoczęła się Mszą św. 
i wspólnym spotkaniem 
ochotników-wolontariu-
szy 25 stycznia. Młodzi z 

Wszyscy pamiętamy ubiegłoroczną, dramatyczną 
historię porwania i uwięzienia  ks. Mateusza 
Dziedzica, kapłana diecezji tarnowskiej, misjonarza 
pracującego w Republice Środkowoafrykańskiej. 
Dzięki Siostrze Weronice Knap, która do 
niedawna pracowała w naszej parafii, a obecnie 
jest przełożoną Domu Zakonnego Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej w Szynwałdzie, mamy okazję 
przekonać się, jak potrzebna jest modlitwa każdego z 
nas w intencji misjonarzy.

Ks. Mateusz Dziedzic 
został uprowadzony przez 
rebeliantów w nocy z 12 na 
13 października 2014 r. z 
misji Baboua w Republice 
Środkowoafrykańskiej, 
ok. 50 km od granicy z 
Kamerunem. Następnie wy-
wieziono go właśnie w stro-
nę granicy z Kamerunem. 
Uwolniono go po sześciu 
tygodniach uwięzienia.

Po powrocie do Polski 
ks. Mateusz opowiadał, że 
ludzie, którzy go pilnowali, 
nie byli agresywni. Dodał 
jednak, że byli oni uzbro-
jeni i obawiał się, że może 

dojść do jakiegoś wypad-
ku. Najtrudniejsze chwile 
to trzy dni, kiedy chorował 
na malarię oraz moment, 
kiedy dowiedział się, że on 
jest wolny, ale więzieni z 
nim Kameruńczycy już nie. 
– „Obiecałem tym dziesię-
ciu osobom, że będę o nich 
walczył” s – dodał polski 
misjonarz. Ostatecznie oni 
również odzyskali wolność.

Ksiądz zaznaczył, że 
choć inni porwani byli skuci 
łańcuchami na nogach, to 
jego porywacze tak nie po-
traktowali, szanując go jako 
kapłana. Pytany czy wróci na 

misje do Afryki, odpowie-
dział w języku sango (który 
jest używany w Republice 
Środkowoafrykańskiej) i po 
polsku: „Jeśli Pan Bóg po-
zwoli, to tam wrócę”.

S. Weronika Knap 
wspomniała, że 6 stycznia 
ks. Mateusz gościł w parafii 
Polna k. Stróż (skąd się wy-
wodzi i gdzie obecnie posłu-
guje jako wikary jego brat 
Michał). Ciocia obu braci, 
s. Kornelia Dziedzic jest 
Służebniczką w Orzechówce 
(parafia pw. Św.Rodziny, de-
kanat Domaradz, archidie-
cezja przemyska) i nieustan-
nie modli się za misjonarzy, 
a zwłaszcza za ks. Mateusza. 

Także innych prosi o mo-
dlitwę do Miłosierdzia 
Bożego. Siostra Weronika 
przypomniała jeszcze jed-
no niedawne wydarzenie z 
udziałem ks. Mateusza – w 
sierpniu 2014 r. w czasie wa-
kacji był w Szalowej (parafia 
pw. św. Michała Archanioła, 
dekanat Łużna, diecezja tar-
nowska) na ślubach wieczy-
stych s. Joanny, Służebniczki. 
Wtedy wesoły i pełen ener-
gii, teraz – nie do poznania.

W intencji ks. Mateusza 
Siostra Weronika prosiła 
również naszą wspólno-
tę parafialną o modlitwę 
przed obliczem Pana Jezusa 
Przemienionego. (-)

BÓG OSZALAŁ 
NA TWOIM PUNKCIE!

W czasie jednego ze świadectw uczestnik 
Światowych Dni Młodzieży opowiadał o reakcji 
pewnej pani, która na wieść o tym, że ŚDM mają 
się odbyć w Krakowie, stwierdziła, iż to czyste 
szaleństwo i w takim razie nie wiadomo, czy w ogóle 
do nich dojdzie. Uśmiechnęłam się pod nosem 
i pomyślałam, że ta pani może się nieźle zdziwić 
w 2016 r.

rejonu sokołowsko-kolbu-
szowskiego wraz z księżmi 
spotkali się w Kolegiacie 
pw. Wszystkich Świętych w 
Kolbuszowej. Chociaż do 
ŚDM pozostało ponad 18 

miesięcy, wolontariusze już 
teraz rozpoczęli przygoto-
wanie- nie tylko fizyczne, 
ale przede wszystkim du-
chowe.

Podstawowym zada-
niem wolontariuszy ŚDM 
będzie przyjęcie pielgrzy-
mów w czasie „Dni Diece-
zjalnych” przydzielonych 
do poszczególnych rejonów. 
Jednak zanim to nastąpi, 
wolontariusze kilkakrotnie 
spotkają się na wspólnej 
modlitwie o dobre przeży-
cie ŚDM oraz siłę potrzebną 
w czasie ich organizacji.

Wszyscy młodzi z wiel-
kim entuzjazmem rozpo-
częli swoje działania, włą-
czając się w Mszę św., czy-

tając Ewangelię, modlitwę 
wiernych oraz śpiewając. Z 
uwagą wsłuchiwaliśmy się 
w kazanie głoszone przez 
naszego diecezjalnego ko-
ordynatora – ks. Daniela 
Drozda, który z radością 
oznajmiał każdemu z nas: 
„Bóg oszalał na twoim 
punkcie!” Po naszej reakcji, 
uśmiechach młodych wo-
lontariuszy oraz wspólnej 
modlitwie śmiało można 
stwierdzić, że my również 
oszaleliśmy na punkcie Pana 
Boga. A owocem tej radości 
mają być właśnie Światowe 
Dni Młodzieży, do których 
rozpoczęliśmy tak staranne 
przygotowania!

Zuzanna Salwik

Msza św. sprawowana przez ks. Mateusza Dziedzica 
w środkowoafrykańskiej scenerii
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Kiedy powstało
KGWw Hadykówce?
Koło Gospodyń Wiej-

skich w Hadykówce po-
wstało 25 września 2014 r. 
Wtedy odbyło się zebranie 
założycielskie. 

Kto był inicjatorem?
Inicjatorkami powstania 

KGW były mieszkanki wsi, 
które przy okazji różnych 
spotkań wyrażały potrzebę 
i chęć stworzenia koła, aby 
móc wspólnie spotykać się i 
działać na rzecz wsi.

Kto przewodniczy
pracom Koła, 
czy istnieje jakaś 
struktura 
organizacyjna, 
sekcje itd.
Pracom Koła prze-

wodniczy Zarząd w skła-
dzie: przewodnicząca 
– Urszula Rząsa, zastępca 
przewodniczącej – Zofia 
Blicharz, sekretarz – Halina 
Serafin, skarbnik – Teresa 
Krzysztofińska. Dodatkowo 
przy okazji różnych działań 
następuje podział obowiąz-
ków. Wówczas panie dzielą 
się na grupy i same zgłaszają 
się do określonych zadań.

Ile kobiet skupionych
jest w Kole? 
Kto i w jaki sposób
może się zapisać?
Koło liczy obecnie 18 

członkiń. Kobiety, które 
chcą jeszcze znaleźć się w 
naszym gronie, w każdej 

Na pytania odpowiadała Urszula Rząsa,
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Hadykówce

chwili mogą się zapisać na 
którymś ze spotkań Koła i 
brać czynny udział w jego 
działalności.

Jakie cele przyświecają
działalności Koła?
Celów statutowych dzia-

łalności Koła Gos-podyń 
Wiejskich jest bardzo dużo. 
Główne z nich to: inicjo-
wanie i podejmowanie róż-
nych działań dla dobra wsi, 
prowadzenie działalności 
społeczno-wychowawczej 
(pogadanki i dyskusje na 
tematy dotyczące ważnych 
spraw życia codziennego) 
czy działalność kultural-
na (organizowanie imprez 
okolicznościowych w ciągu 
roku, np. spotkania opłatko-
wego,  Dnia Seniora, Dnia 
Matki itp).

Jaki inicjatywy już 
zostały zrealizowane?
Dopiero zaczynamy 

swoją działalność, jednak 
do tej pory udało nam się 
zrealizować kilka inicja-
tyw. Pierwszą była zabawa 
andrzejkowa, która była 
imprezą integracyjną dla 
członkiń Koła Gospodyń. 
Kolejnym przygotowanym 
przez koło wydarzeniem 
był Sylwester, zorganizo-
wany dla większego grona 
osób, chcących spędzić 
ten wieczór w grupie ludzi 
chętnych do wspólnej za-
bawy.

Z myślą o osobach star-
szych z naszej wsi, wykorzy-
stując nastrój świąt Bożego 
Narodzenia, w święto 
Trzech Króli zorganizowa-
liśmy spotkanie opłatkowe 
dla seniorów. Zaproszeni 
goście wraz z seniorami 
i grupą młodzieży, która 
przedstawiła jasełka, spędzi-
li świąteczne popołudnie w 

miłej atmosferze przy śpie-
wie kolęd. 

Skąd Koło czerpie
środki? Na czyje
wsparcie liczy? 
Czy ma
jakichś sponsorów?
Na ten moment Koło 

czerpie środki ze składek 
własnych. Jednak mając w 
planach działania na więk-
szą skalę, liczymy na pomoc 
i wsparcie Urzędu Gminy i 
innych instytucji czy spon-
sorów prywatnych.

Czy do Koła 
mogą zapisać się 
mężczyźni?
Na razie do naszego 

Koła należą tylko kobiety. 
Gdyby jednak znaleźli się 
mężczyźni chcący działać w 
naszej grupie, to chętnie ich 
przyjmiemy.

Przewodnicząca KGW w Hadykówce dzielnie radzi sobie 
na stanowisku

Koło Gospodyń w pełnym składzie
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Dawniej, gdy nie było 
telefonów, radia, telewizji, 
komórek, smartfonów czy 
internetu, ludzie częściej 
się odwiedzali, częściej ze 
sobą rozmawiali „twarzą w 
twarz”. Dzisiaj te kontakty 
są coraz bardziej „odczło-
wieczone”. Świątecznych 
życzeń sami już nie wypi-
sujemy, bo przecież są kart-
ki z gotowymi nadrukami 
(charakter pisma piękny, li-
terki czasami nawet „złoco-
ne”, a i jakichś językowych 
„wpadek” można uniknąć). 
Choć i kartki powoli wy-
chodzą już mody na rzecz 
życzeń wysyłanych mailem 
– najlepiej z opcją „wyślij 
do wszystkich”. Zamiast 
rodzinnych czy (dobro)są-
siedzkich spotkań jest „wi-
szenie na telefonie”. A przez 
internet to i zgrabną świa-
teczną prezentacją można 
przesłać, i melodię tej czy 
innej kolędy dołączyć, i fil-
mik z Wigilii czy sylwestra. 

Nowoczesne środki komunikacji są wygodne, 
a w wielu okolicznościach potrzebne lub wręcz 
niezbędne. Niestety, mają również swoją „drugą 
stronę”, mniej korzystną dla człowieka – „zabijają” 
potrzebę bezpośredniego spotkania.

No a przez skype’a to tak 
jakbyśmy już u siebie byli, 
nieprawdaż?

Te wszystkie wynalazki
są dobre i potrzebne
(sam z nich chętnie
korzystam). Nic jednak
nie zastąpi osobistego 
spotkania, uścisku 
dłoni, serdecznej 
rozmowy, życzeń 
wypowiadanych 
do konkretnej osoby...
Miałem miłe wrażenie, 

że to właśnie było udziałem 
uczestników Dnia Seniora 
w Hadykówce. Seniorzy 
dali dobry przykład, licznie 
przychodząc na świąteczne 
spotkanie. Czas ku temu 
był stosowny, 6 stycznia, 
uroczystość Objawienia 
Pańskiego (Trzech Króli). 
Spotkanie zorganizowało 
miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich, którego prze-
wodnicząca, Urszula Rzą-
sa, powitała zaproszonych 
gości: ks. Michała Batora 

– proboszcza naszej parafii, 
Eugeniusza Galka – wójta 
Gminy Cmolas, ks. Prze-
mysława Dudka i ks. Mate-
usza Rachwalskiego, którzy 
przyjechali z młodzieżą 
KSM, reprezentantów ha-
dykowskiej społeczności: 
sołtysa – Tadeusza Jago-
dzińskiego, radnego gmin-
nego – Janusza Urbana i 
przedstawiciela Rady Para-
fialnej – Stefana Wiśniew-
skiego. Jednak najserdecz-
niej witani byli Seniorzy, 
najzacniejsi – z racji wieku 
i życiowego doświadczenia 
– mieszkańcy Hadykówki.

Aby tradycji stało się za-
dość, ks. Proboszcz popro-
wadził modlitwę i pobłogo-
sławił opłatki, po czym przy 
śpiewie kolęd składano so-
bie świąteczne i noworocz-
ne życzenia. Potem wszyscy 
z napięciem słuchali aniel-
sko-diabelskich dialogów 
podczas przedstawienia ja-
sełkowego. Choć jasełkowe 
diabełki miały między sobą 
łączność przez telefony ko-
mórkowe, a anioł Andrzej 
dysponował „atrybutem 
porządkowym” w postaci 
karabinu, w związku z czym 
atmosfera czasami była 
„przyfrontowa”, wszystko 
dobrze się skończyło. Boże 
Dziecię się narodziło, Świę-
ta Rodzina, choć łatwo nie 
było, ustrzegła się niebezpie-
czeństw, Trzej Królowe hołd 
Nowonarodzonemu oddali. 
Tylko Herod padł jak rażo-

ny piorunem i go znosili za 
kulisy, a wtedy niektórym 
widzom zrobiło się go żal... 
Nikt nie miał jednak wąt-
pliwości, że młodzież, pod 
okiem duchowych opieku-
nów, potrafiła zaaranżować 
przedstawienie z uwzględ-
nieniem współczesnych re-
aliów.

Na dalszą część spotka-
nia złożyło się wspólne ko-
lędowanie i gwarne rozmo-
wy. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich przygotowały 
smakowity poczęstunek. I 
ja, choć mi do seniorskiego 
wieku jeszcze trochę bra-
kuje, tam byłem, co widzia-
łem – opisałem, a pysznych 
nalewek też pokosztowa-
łem.

Marian Salwik

Było dzielenie się 
opłatkiem i życzenia...

Było wspólne kolędowanie... 

A i dla podniebienia jakaś uciecha się znalazła...
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Czasem szczególnej re-
fleksji Kościoła nad misyj-
nym zaangażowaniem w 
zbawczą misję Chrystusa 

Dnia 14 stycznia 2015 
r. w naszej szkole odbył się 
już XVI Szkolny Konkurs 
Kolęd i Pastorałek. Kon-
kurs zawsze cieszy się wiel-
kim zainteresowaniem, a 
zorganizowany został przez 
panią Ewą Tyczkę i ks. Ma-
teusza Rachwalskiego.

W tym roku wzięło w 
nim udział 16 uczniów w 
kategoriach: klasy 0-III i 

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, pozostając wierne 
intencjom założyciela, Marii Józefowi de Forbin-
Jansona, dąży do rozpalenia w sercach katolickich 
dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, 
tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników 
na całym świecie.

Konkurs kolęd w Szkole Podstawowej w Hadykówce

klasy IV-VI. Przed rozpo-
częciem konkursu utalen-
towane muzycznie uczen-
nice zagrały kilka kolęd na 
dzwonkach. Po krótkim 
koncercie rozpoczęły się 
przesłuchania konkursowe. 
Każdy zaśpiewał dwie kolę-
dy, jedną wybraną przez sie-
bie, a drugą przez jury, które 
uważnie słuchało i oceniało 
uczestników, aby wybrać 

najpiękniejsze prezentacje.
W kategorii klas 0-III 

przyznano następujące 
miejsca: I – Marta Posłusz-
na, II – Wiktoria Brózda 
i Grzegorz Wójcik, III – 
Patrycja Witkowska oraz 
wyróżnienia dla Julii Pa-
kłos, Magdaleny Wójcik i 
Natalii Gaweł.

W kategorii klas IV-
-VI przyznano: I miejsce 

– Sandra Kochanowicz, 
II miejsce – Patrycja Kar-
kut, III miejsce – Marek 
Posłuszny. Wyróżnienia 
dla Kingi Rząsy i Veronici 
Paduch. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy i 
nagrody.

W tamtym roku wy-
grałam pięknego Aniołka, 
który stoi na półce w moim 
pokoju i gdy tylko na niego 
spojrzę, wspominam ten 
konkurs.

Moim zdaniem warto 
brać udział w takim kon-
kursie, bo można pośpie-
wać, posłuchać i nauczyć 
się wielu nowych kolęd i 
pastorałek. Jest to też świet-
ny sposób, aby wielbić No-
wonarodzonego Jezusa. 
Konkurs ten dokładnie 
odzwierciedla przysłowie: 
„Kto śpiewa, dwa razy się 
modli!”.

Sandra Kochanowicz 
– laureatka konkursu

jest dzień rozesłania Kolę-
dników Misyjnych w świę-
to św. Szczepana. Kościół 
realizuje liczne projekty w 
krajach misyjnych (szpitale, 
szkoły, sierocińce). Celem 
ostatniej kolędy była po-
moc dzieciom w Indiach. 
Wyrażam głęboką wdzięcz-
ność młodzieży szkolnej, 
zwłaszcza uczniom klas 
szóstych ze wszystkich szkół 
naszej parafii, którzy ofiarnie 
włączyli się w dzieło PDMD, 
przygotowali piękne stro-
je i poświęcając swój wol-
ny czas, odwiedzali nasze 
domy.  Dziękuję Rodzicom 
i wszystkim Dobroczyńcom 
Misji. 

Ciągle możemy wspie-
rać kraje misyjne, wpłacając 
datki na rzecz PDMD, nr 
konta: 72 1020 1013 0000 
0102 0002 7169.

Ks. Wojciech Kmiotek

Kolędnicy misyjni w 
HadykówceTuż przed wyjściem na kolędniczo-misyjny szlak
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Witold Pilecki – uro-
dzony 13 maja 1901 r. w 
Ołońcu w Rosji, żołnierz 
Armii Krajowej, rotmistrz 
kawalerii, skazany przez 
władze komunistyczne Pol-
ski Ludowej na śmierć.

W 1914 r. Witold wstą-
pił do harcerstwa. Studiował 
na Wydziale Rolnym Uni-
wersytetu w Poznaniu oraz 
na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Stefana Bato-
rego. W latach 1918-1921 
służył w Wojsku Polskim. 
Dzięki zasługom w bitwie 
warszawskiej oraz czynne-
mu udziałowi w wyzwole-
niu Wilna został uhonoro-
wany Krzyżem Walecznych.

Podczas II wojny świa-
towej walczył w kampanii 
wrześniowej. Był dowód-
cą plutonu w szwadronie 
kawalerii dywizyjnej 19. 
Dywizjonu Piechoty Armii 
„Prusy”, potem zaś w 41. 
Dywizji Piechoty na przed-
mieściu rumuńskim. Od 
1939 r. działał w konspiracji. 
Współtworzył Tajną Armię 
Polską.

Wykazał się niesamo-
witym bohaterstwem, or-
ganizując ruch oporu w 
obozach koncentracyjnych. 
Zbierał materiały i informa-
cje dotyczące tych miejsc, a 
następnie dobrowolnie do-
stał się do obozu w Oświę-
cimiu. Pomagał w uciecz-

Na jednym z ostatnich posiedzeń, gdy już było wiadomo, 
że zginie, Ojciec dał mamie mały metalowy grzebyk i 
powiedział, żeby koniecznie kupiła książkę Tomasza 
á Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. Chciał, żeby 
mama codziennie czytała nam fragmenty tej cudownej 
książeczki. „To ci da siłę” – powiedział do niej.
Bardzo sobie cenię tę książeczkę i przez cały czas ją czy-
tam. Jest to także testament dla mnie.

ze wspomnień córki Witolda Pileckiego, Zofii

kach współwięźniów, pisał 
raporty o Holokauście, tzw. 
Raporty Pileckiego. W Au-
schwitz założył Związek Or-
ganizacji Wojskowej, które-

go członkowie zdobywali 
żywność, ubranie, pomagali 
w przekazywaniu wiado-
mości rodzinom więźniów.

Witold Pilecki uciekł z 

obozu w 1943 r. Brał udział 
w powstaniu warszawskim. 
Mianowano go rotmi-
strzem. Prowadził działal-
ność wywiadowczą na rzecz 
2. Korpusu Polskiego we 
Włoszech. Zbierał też infor-
macje o żołnierzach więzio-
nych w obozach NKWD. 

Po wojnie władze komu-
nistyczne Polski Ludowej 
oskarżyły go o działalność 
wywiadowczą na rzecz rzą-
du polskiego na emigracji 8 
maja 1947 r. został areszto-
wany. W areszcie był tortu-
rowany przez funkcjonariu-
szy Urzędu Bezpieczeństwa. 
W trakcie ostatniego, jak się 
później okazało, widzenia z 
żoną, wyznał jej w tym kon-
tekście: „Oświęcim to była 
igraszka”. Skazano go na 
karę śmierci. Wyrok wyko-
nano 15 maja 1948 r. w War-
szawie. Miejsce pochówku 
do dzisiaj nie zostało odna-
lezione, choć przypuszczal-
nie – po przeprowadzonych 
w 2012 r. ekshumacjach i 
badaniach – został pocho-
wany w Kwaterze na Łączce, 
gdzie potajemnie chowano 
ofiary UB.

Oskarżenie anulowano 
w 1990. W 2006 rtm Witold 
Pilecki otrzymał pośmiert-
nie Order Orła Białego. W 
2013 r. został awansowany 
do stopnia pułkownika.

(oprac. azs)

Kto Cię przeprosi, Panie Rotmistrzu, za to, że 
zapomniano o Tobie przy okazji obchodów 
70 rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz?
Tak, zapomniano o Tobie, bo jeśli nie zaproszono 
Twojej Rodziny, córki Zofii i syna Andrzeja, 
jedynych bliskich, którzy współdoświadczyli 
okrucieństwa (wojennego i powojennego), którego 
stałeś się ofiarą, to tak jakby Ciebie nie zaproszono. 

Ot, taki paradoks III RP 
– na rocznicowych obcho-
dach znalazło się miejsce dla 
wnuka niemieckiego kata – 
komendanta oświęcimskie-
go obozu Rudolfa Hoessa, 
a zabrakło miejsc dla dzieci 
polskiego Bohatera – orga-
nizatora obozowego ruchu 
oporu, autora Raportów 
Pileckiego, które obok ra-
portów Karskiego były 
pierwszym ujawnionym 
światu (choć niestety, przez 

ten świat zignorowanym) 
źródłem wiedzy na temat 
Holokaustu oraz cennym 
świadectwem dokumental-
nym.

Czy może budzić zdzi-
wienie, że świat nie docenia 
Polski i polskiego udziału 
w historii, ba, że tę historię 
coraz częściej skandalicznie 
przeinacza, gdy w amery-
kańskich, angielskich, wło-
skich, izraelskich, a nawet 
niemieckich mediach czy 
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oficjalnych wypowiedziach 
co chwilę pojawia się termin 
„polskie obozy śmierci” – 
czy można się temu dziwić, 
gdy Polacy sami nie potrafią 
siebie docenić, a przynaj-
mniej uszanować?

Panie Rotmistrzu! Bo te-
raz inna optyka obowiązuje 
– ta z „Sąsiadów”, „Pokłosia” 
i „Idy”! A już są próby, jak w 
niemieckim filmie „Nasze 
matki, nasi ojcowie”, by i 
wnuk Hoessa mógł zaznać 
historycznego usprawie-
dliwienia swojego naro-
du, a być może – kto wie 
– odczuć odrobinę dumy 
z niemieckiego pokolenia 
czasu wojny? Pośród niego 
tylko niektórzy byli – na 
dalekim wojennym fron-
cie lub w jakieś krnąbrnej i 
dzikiej Polsce – nazistami i 
zbrodniarzami, wielu tylko 
„wykonywało rozkazy”, ale 
większość to byli przecież 
„normalni’ ludzie – zdyscy-
plinowani, pracowici, prze-

rażeni wojną, czasami może 
nawet wrażliwi i szlachetni.

W tej optyce to Polacy 
powinni bić się w pier-
si jako „współsprawcy” 
Holokaustu. W tej optyce 
nie ma miejsca na Ulmów 
i innych Sprawiedliwych z 
Polski, którzy z narażeniem 
własnego życia ratowali 
Żydów od Zagłady, choć 
to ku ich czci posadzono 
w ogrodach Instytutu Yad 
Vashem w Jerozolimie pra-
wie 6,5 tys. drzew pamięci 
(6454 – stan na 1 stycznia 
2014 r., najwięcej spośród 
wszystkich upamiętnionych 
narodów). W tej optyce nie 
ma miejsca na Karskich i 
Pileckich! Nikt o nich filmu 
nie nakręci, choć ich życie i 
dokonania to gotowy scena-
riusz!

Nieuprawniona retory-
ka? Jak zwykle – nic się nie 
stało! W głównych mediach 
nikt się nawet nie zająknął! 
Tam ważniejsze były nie-

obecność prezydenta Putina 
i wydumany spór o to, kto 
właściwie oświęcimski obóz 
oswobodził, Rosjanie czy 
Ukraińcy. Dzień po rocz-
nicowych obchodach nikt 
się nie poczuwał do winy 
za historyczną amnezję czy 
wstydliwe przeoczenie! Do 
dymisji nikt się nie podał!

Panie Rotmistrzu! 
W skandalicznej sytuacji 
niezaproszenia Twojej 
Rodziny na obchody 70. 
rocznicy oswobodzenia 
KL Auschwitz cisną się na 
usta co najmniej dwa cy-
taty z Józefa Piłsudskiego: 
„Naród, który nie szanuje 
swej przeszłości, nie zasłu-
guje na szacunek teraźniej-
szości i nie ma prawa do 
przyszłości!” oraz „Naród, 
który traci pamięć, prze-
staje być Narodem – staje 
się jedynie zbiorem ludzi, 
czasowo zajmujących dane 
terytorium!”. Korci mnie, 
by przytoczyć jeszcze jeden, 

nad wyraz dosadny cytat 
Marszałka, z adresem do 
tych, którzy o Tobie, Panie 
Rotmistrzu, zapomnieli lub 
woleli nie pamiętać: „Naród 
wspaniały, tylko ludzie…” 
(proszę wybaczyć, że nie 
dokończę).

Marian Salwik

Z okazji Dnia Babci i 
Dziadka dzieci uczęszcza-
jące do Ochronki Sióstr 
Służebniczek NMP w 
Cmolasie postarały się, 
wraz z rodzicami, o przy-
gotowanie pięknej uro-
czystości dla swoich babć i 
dziadków. W niedzielę, 18 
stycznia najpierw wszyscy 
zgromadzili się w naszym 
Sanktuarium na Msza św. 
pod przewodnictwem ks. 
Proboszcza Michała Ba-
tora, który wygłosił też 
okolicznościową homilię. 
Warto zauważyć, że o opra-
wę Mszy św. zadbały same 
dzieci pod kierunkiem Sio-
stry Przełożonej Barbary 
Góry.

Dalsza część uroczy-

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
stości miała miejsce w Sa-
morządowym Ośrodku 
Kultury w Cmolasie, gdzie 
dzieci, najpierw przedsta-
wiły pięknie przygotowane 
i wzruszające jasełka, a na-
stępnie był czas na wspólne 
rozmowy przy obficie za-

stawionym przez rodziców 
stole oraz na wiele śmiechu 
i radości podczas wspól-
nych gier i zabaw integra-
cyjnych.

Radość i uśmiech na 
twarzach dzieci, rodziców, 
a przede wszystkim babć i 

dziadków to najlepszy do-
wód, że tego typu uroczy-
stości są bardzo potrzebne, 
gdyż uświadamiają, jak 
wielką wartość mają dobre 
relacje międzypokoleniowe 
w rodzinach.

(x)

Jasełka dla babci i dziadka

Symboliczny grób 
Rotmistrza W. Pileckiego
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Strugi siekącego deszczu, 
wzmagane przez bardzo sil-
ny wiatr, zaskoczyły miesz-
kańców wyspy Mindanao 
w nocy z 16 na 17 grudnia 
2011 r. Rwące lawiny błot-
ne pochłonęły ponad 1200 
ofiar śmiertelnych, zniszczyły 
niemal 52000 domów i po-
zbawiły schronienia prawie 
9000 rodzin. Władze oficjal-
nie współczuły, dostrzega-
jąc ogrom tragedii, ale nie 
pośpieszyły z konkretnym 
wsparciem. Inicjatywę prze-
jęli misjonarze, m.in. serca-
nie, którzy wraz z innymi 
zgromadzeniami księży i 
sióstr katolickich oraz miej-
scowymi parafiami rozpo-
częli budowę wioski. Doce-
lowo ma w niej powstać 600 
domów.

Z wizytą 
u mieszkańców wioski
Chociaż to Azja, w wy-

budowanych domach panuje 
staropolska gościnność. Fili-
pińczycy chętnie zapraszają 
do środka, witają życzliwym 
uśmiechem. Domy, jak na 
lokalne standardy, mają 
świetne warunki! W 28 m2 
może spokojnie pomieścić 
się ośmioosobowa rodzina. 
Jest osobny pokoik dla dzieci 
i dla rodziców. Niektórzy z 
nowych lokatorów mówią, że 
jest to największy dom, w ja-
kim kiedykolwiek mieszkali. 
Chcą podzielić się szczęściem 
i zaprosić do siebie jeszcze 

Sześć kilogramów – tyle waży radość i poczucie bez-
pieczeństwa filipińskich rodzin, dla których powstają 
domy w Wiosce Matki Bożej Miłosierdzia. Zanim 
jednak pojawiły się pierwsze fundamenty, a wraz 
z nimi nadzieja na normalne życie, tysiące Filipiń-
czyków musiało zmierzyć się z potężnym tajfunem. 
Wielu z nich tę walkę przegrało. Ci, którzy przetrwa-
li, zamieszkali pod namiotami w prowizorycznych 
obozowiskach – bez dostępu do prądu, bieżącej 
wody i podstawowych wygód.

więcej osób. „Przecież mamy 
miejsce” – mówią. „Moż-
na położyć się na podłodze, 
troszkę na zewnątrz. Dom 
jest dla paru rodzin!”

Wspomniana gościnność 
to nie jedyna nić łącząca nasz 
kraj z Filipinami! W ciągu 
dwóch lat darczyńcy z Polski 
przyczynili się do powsta-
nia aż 17 domów, z czego 14 
wzniesiono w ramach akcji 
„srebro na wagę złota”. Ini-
cjatywa ta, zainaugurowana 
na początku 2013 r. przez Se-
kretariat Misji Zagranicznych 
Księży Sercanów w Lublinie, 

polega na zbiórce srebrnego 
złomu: pogiętych pierścion-
ków, kolczyków bez pary, 
poczerniałych łańcuszków 
– czyli nieużywanych rzeczy, 
które często zalegają w szufla-
dach i szafkach. Pojedyncze 
sztuki takich precjozów są 
mało wartościowe (1 g srebr-
nego złomu = ok. 1 zł), ale 
zebrane razem mogą pomóc 
wybudować dom dla potrze-
bujących z dalekiej Azji. Już 6 
kg srebrnego złomu pozwala 
na ufundowanie jednego da-
chu nad głową.

Z wizytą w polskiej 
parafii
Dotychczas w „srebro 

na wagę złota” włączyło się 
81 parafii. W każdej z nich 
akcja ma podobny prze-
bieg: informacje o zbiórce 
srebrnego złomu podawane 
są po homilii lub podczas 
niedzielnych ogłoszeń para-
fialnych, a tydzień później 
przed kościołami pojawiają 
się wolontariusze ze specjal-
nie oznakowanymi puszka-
mi. Trafiają do nich głównie 

srebrne precjoza, ale czasem 
dzięki wspaniałomyślności 
Darczyńców zdarzają się też 
złote dary. Z ofiarowanego 
złomu powstają krzyżyki ser-
cańskie – cegiełki wspierające 
budowę wioski (dostępne w 
sklepie internetowym wy-
dawnictwa Dehon: www.
wydawnictwo.net.pl). „Srebr-
na inicjatywa” ma charakter 
ogólnopolski, ale jej siła tkwi 
w lokalnej społeczności. Aby 
akcja mogła się rozwijać i za-
istnieć w kolejnych parafiach, 
potrzebne jest zaangażowa-
nie ludzi dobrej woli, którzy 
pomogą nawiązać kontakt z 
księdzem proboszczem czy 
też przeprowadzą zbiórkę 
w najbliższym środowisku 
(wśród członków rodziny, 
znajomych, w pracy).

„Srebrny” bilans
Poza parafiami w „srebro 

na wagę złota” włączyło się 13 
szkół, 4 wspólnoty oraz oso-
by indywidualne. Przez dwa 
lata pozyskano 85,657 kg zło-
mu srebra (i 0,451 kg złomu 
złota), jednak budowa wioski 
wciąż nie jest ukończona. Ko-
lejne filipińskie rodziny z utę-
sknieniem czekają na dzień 
przeprowadzki z namiotu do 
prawdziwego domu. Sześć ki-
logramów srebra to nie tylko 
dom. To nowe życie. Dosłow-
nie i w przenośni… Zwra-
cam się z serdeczną prośbą 
do wszystkich czytelników 
„W Blasku Przemienienia” o 
mobilizację i pomoc w tym 
pięknym dziele. Podzielcie się 
informacją o tej akcji z rodzi-
ną i znajomymi. Będziemy 
wdzięczni za każdy dar serca!

ks. Piotr Chmielecki SCJ, 
Lublin

Więcej informacji na: 
www.zbieramto.pl
Srebro można przesyłać 

na adres: Sekretariat Misji 
Zagranicznych Księży Ser-
canów, ul. Radzyńska 3a, 20-
850 Lublin

Nowe domy dla Filipińczyków
Czasami fundatorami są indywidualni dobroczyńcy
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W naszej parafii istnie-
je zwyczaj, że Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzie-
ży w dniu św. Szczepana 
raduje nas jasełkowym 
przedstawieniem. Po do-
południowych Mszach św. 
sala teatralna pod ołtarzem 
polowym napełniała się nie 
tylko najmłodszymi widza-
mi. Radosne przedstawienie 
wydarzeń z betlejemskiej 
stajenki, pasterskiego pola 
i jerozolimskiego dworu 
Heroda ukazywało wyda-
rzenia z historii opisanej na 
kartach Ewangelii. Walka 
między wojowniczo nasta-
wionymi aniołami, bronią-
cymi narodzonego Jezusa, i 
powikłanymi w różne kon-
flikty diabłami ukazała siłę 

Jako, że ilość osób zaan-
gażowanych w wspólnoty 
działające przy parafii jest 
niemała, toteż św. Mikołaj 
miał mnóstwo pracy. 
Najpierw w środę, 3 grud-
nia odwiedził ministrantów 
i lektorów w Hadykówce. 
Następnie w czwartek, 4 

SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM
Dzień 6 grudnia jest dniem wyczekiwanym nie tylko 
przez najmłodsze dzieci, ale również przez starszych, 
gdyż chyba każdy lubi otrzymywać prezenty. 
W naszej wspólnocie parafialnej również 
nie mogło zabraknąć spotkania dzieci i młodzieży 
ze św. Mikołajem.

grudnia w Cmolasie spotkał 
się tradycyjnie z Liturgiczną 
Służbą Ołtarza, Dziewczęcą 
Służbą Maryjną, Kołem 
Misyjnym, Oazą Dzieci 
Bożych i dziećmi biorą-
cymi udział w przedsta-
wieniu o bł. Edmundzie 
Bojanowskim. Natomiast 

do Mechowca zawitał w pią-
tek, 5 grudnia, aby wyróżnić 
i obdarować ministrantów 
oraz dziewczęta śpiewające 
w scholii. Prawie 200 rozda-
nych przez św. Mikołaja pa-
czek upominkowych, dało 
radość obdarowanym, ale 

również, miejmy nadzieję, 
było dla dzieci i młodzieży 
elementem motywującym, 
aby nie tracić zapału dusz-
pasterskiego i za rok rów-
nież zasłużyć na prezent od 
św. Mikołaja.

Ks. Mateusz Rachwalski

Czas po świętach Bożego Narodzenia dzieli się na 
właściwy okres liturgiczny Bożego Narodzenia (od 
Wigilii po Niedzielę Chrztu Pańskiego) i czas, kiedy 
śpiew kolęd i przeżywanie tajemnicy Wcielenia 
Syna Bożego mocno rozbrzmiewa w związanych ze 
świętami zwyczajach, trwa on do święta Ofiarowania 
Pańskiego (2 lutego).

troski o Bożą Dziecinę, w 
cieniu najnowszych wyda-
rzeń z kraju i ze świata.

Po udanych występach 
w parafii młodzież z rado-
ścią przyjęła zaproszenie 
na występ dla uwielbienia 
Bożej Dzieciny w Domu 
Strażaka w Hadykówce (w 
Dniu Seniora) oraz w czasie 
wieczoru kolęd w Samorzą-
dowym Domu Kultury w 
Cmolasie.

Ciekawym doświad-
czeniem był występ w Wo-
jewódzkim Przeglądzie 
Teatrów Jasełkowych w 
Głogowie Małopolskim. 
Pozwoliło zobaczyć, jak ze 
słowem i sceną radzą sobie 
młodzi ludzie, którzy pra-
cują w grupach teatralnych.  

Gratulujemy najlepszym 
talentu i wspaniałego warsz-
tatu. W tych spotkaniach 
udział wzięli także dorośli 
aktorzy. Cmolasianie repre-
zentowali naszą wieś.

Młodzież z Mechowca, 
„zasilona” przez dwóch ar-
tystów z Cmolasu, wzięła 
udział w Przeglądzie Kolęd 
w Dzikowcu. Występy wie-
lu bardzo zróżnicowanych 
artystów – od solowych 
wokalistów i instrumentali-
stów, po bardzo profesjonal-
ne zespoły muzyczne, or-
kiestry, chóry i kapele – były 
wspaniałym uczczeniem 
Nowonarodzonego.

Takie spotkania stają 
się zachętą, zwłaszcza dla 

młodych ludzi, by w okresie 
świąt Bożego Narodzenia 
mobilizować się do pod-
trzymania lub odnowienia 
wspaniałych polskich trady-
cji. Piękne jasełka, przedsta-
wienia kolędników, śpiew 
kolęd pozwalają spotkać 
się z drugim człowiekiem 
i zapamiętać, że dziś Bóg 
przychodzi przede wszyst-
kim w drugim człowieku. 
Oderwanie od korzystania 
z cywilizacyjnych bożków: 
telewizji, gier cyfrowych, in-
ternetu, komórki, może po-
móc w odnalezieniu Syna 
Bożego, który dziś rodzi się 
w ubogiej stajence naszych 
uśpionych serc.

Ks. Przemysław Dudek

Cmolascy ministranci przed św. 
Mikołajem

Młodzież z KSM po przedstawieniu jasełkowym 
w Hadykówce
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Do wspólnoty Kościoła przez 
Chrzest Święty zostali włączeni:

Katarzyna Lewicka
Zuzanna Dojka
Krystian Siębor
Aleksander Wit
Jakub Jan Magda
Julian Łagowski
Stefania Bujak
Wiktoria, Maria Rząsa
Zuzanna Pyra
Aleksander Mazurek
Nikodem Gabriel Nazimek

13.12.2014
14.12.2014
26.12.2014

28.12.2014
6.01.2015

11.01.2015
18.01.2015
8.02.2015

listopad 2014 - luty 2015

Ministranci nie tylko lu-
bią i umieją grać w piłkę, ale 
również chcą i potrafi ą kul-
turalnie dopingować inne ze-
społy, o czym można było się 
przekonać 13 grudnia 2014 
r. W tym dniu grupa ponad 
40 ministrantów z Cmolasu 
i Hadykówki po opieką ks. 
Mateusza oraz animatorów: 

Jeszcze w ubiegłym roku, 29 listopada, miały miejsce rozgrywki ministrantów 
w piłce halowej o puchar Księdza Dziekana Dekanatu Kolbuszowa-Wschód. 
Naszą parafi ę w tym turnieju reprezentowało aż 6 drużyn. W kategorii szkoły 
podstawowej: dwie drużyny z Cmolasu oraz drużyna z Mechowca, natomiast 
w kategorii gimnazjum drużyny z Cmolasu, Hadykówki i Mechowca.

Odeszli do wieczności:
Anna Kosiorowska
Leszek Koza
Wiesław Jachyra
Andrzej Chmiel
Maria Gieszcz
Zdzisław Stankowski

29.11.2014
29.12.2014
1.01.2015

10.01.2015

15.01.2015

Ostatecznie, po wielu 
emocjach, dramatycznych 
meczach i walce do ostat-
niej sekundy, w obu kate-
goriach wiekowych zwycię-
stwo odnieśli ministranci z 
Cmolasu. Wśród uczniów 
szkół podstawowych mi-
nistranci z Cmolasu poko-
nali w fi nale ministrantów 

z parafi i Kolbuszowa (pw. 
Wszystkich Świętych), 
natomiast wśród gimna-
zjalistów w fi nale Cmolas 
pokonał reprezentację pa-
rafi i Poręby Dymarskie. 
Dodatkowo nagrodę dla 
najlepszego bramkarza tur-
nieju otrzymał Jakub Płaza 
z Cmolasu.

Zwycięskie drużyny grały w składzie:
Cmolas – szkoła postawowa: 
Marek Brudz – kapitan;  Hubert Wilk, Jakub Płaza,
Maksymilian Kosiorowski, Bartłomiej Szczepanek, 
Jakub Czachor, Paweł Wójcik i Adam Wawrzonek.

Cmolas – gimnazjum: 
Kacper Szkodziński – kapitan, Dawid Zuba,
Maciej Szczepanek, Bartosz Szkodziński,
Tomasz Ryszkiewicz, Jakub Mokrzycki, 
Filip Kosiorowski i Szymon Posłuszny.

Zwycięskie drużyny z Cmolasu z pucharami Ks. Dziekana

Wszystkie drużyny z parafi i Cmolas startujące w turnieju 
o Puchar Ks. Dziekana

Grzegorza, Filipa i Damiana 
udała się autokarem do 
Mielca na mecz piłki ręcznej 
w ramach trzynastej kolejki 
PGNiG Superligi Mężczyzn: 
PGE Stal Mielec – MMTS 
Kwidzyn. Dodatkową atrak-
cją był fakt, że mecz był na 
żywo transmitowany przez 
telewizję Polsat Sport. Mimo 
iż wracaliśmy z lekkim nie-
dosytem, bo nasza (czyli 
mielecka) drużyna minimal-
nie ten mecz przegrała, to 
jednak wszyscy mieli nadzie-
ję, że nie był to ostatni tego 
typu wyjazd ministrancki.

Ks. Mateusz Rachwalski

Ministranci kibicują na trybunach hali w Mielcu




