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Kol´dowo
KONCERTY. 2 stycznia w tar-
nowskiej katedrze z koncertem ko-
l´d wystàpi∏ Dziewcz´cy Chór Ka-
tedralny „Puellae Orantes” pod
dyrekcjà ks. W∏adys∏awa Pachoty.
Zespó∏ Êwi´tuje wcià˝ artystyczny
sukces, jakim by∏o w ostatnim ro-
ku zdobycie laurów na presti˝o-
wym konkursie chórów we w∏o-
skim Arezzo. Katedralny koncert
by∏ tak˝e okazjà do promowania
pi´knie wydanej i bodaj najlep-
szej w dorobku chóru p∏yty „Chri-
stus natus est nobis”. Tak˝e
2 stycznia, tyle ˝e w Woli Rz´-

dziƒskiej, kol´dy Êpiewa∏ prezen-
tujàcy wysokà form´ miejscowy
chór „Cantus” pod dyr. W∏odzi-
mierza Siedlika. Kol´d polskich
w wykonaniu chóru „Pueri Canto-
res Tarnovienses” mo˝na by∏o
w katedrze wys∏uchaç ju˝ 26
grudnia. BRZEÂNICA. 28 grudnia,

w Êwi´to M∏odzianków M´czenni-
ków na cmentarzu parafialnym
ods∏oni´to pomnik poÊwi´cony
ofiarom aborcji. UroczystoÊci po-
przedzi∏a Msza Êw. odprawiona
w brzeênickim koÊciele. Elementy
pomnika, takie jak: tablica Bo˝ych
przykazaƒ, ze szczególnym ak-

centem na piàte przykazanie, cy-
tat z przemówienia Ojca Âwi´tego
oraz zdj´cie dziecka, majà uwra˝-
liwiaç na szacunek wobec ludzkie-
go ˝ycia – zw∏aszcza tego bez-
bronnego. Pomys∏odawcà posta-
wienia pomnika by∏ ks. proboszcz
Piotr Karwat, a autorem monu-
mentu Lech KoÊcioch.

TARNÓW. Pa∏ac M∏odzie˝y w Tar-
nowie zorganizowa∏ kolejnà – XV
ju˝ edycj´ Ma∏opolskiego Konkursu
Plastycznego pt. „Rodzinna szopka
bo˝onarodzeniowa”. Na konkurs
wp∏yn´∏o 150 prac wykonanych
przez uczniów z ma∏opolskich
szkó∏ oraz 70 szopek rodzinnych.
Podsumowanie odb´dzie si´ 25
stycznia o godz. 11.00 w Pa∏acu
M∏odzie˝y w Tarnowie. Prace kon-
kursowe (na zdj´ciu) mo˝na oglà-
daç do 25 stycznia w koÊciele Ksi´-
˝y Filipinów.

Najwi´ksza szopka

BOCHNIA. W parafii pw. Êw. Paw-
∏a od niemal 20 lat w okresie Bo˝e-
go Narodzenia oglàdaç mo˝na naj-
wi´kszà w regionie bocheƒskim,
w dodatku ruchomà, szopk´ (na
zdj´ciu). Twórcà technicznej strony
szopki jest Eugeniusz Kawalec, zaÊ
autorem uzupe∏nianych co rok lu-
dowych rzeêb, których w szopce
umieszczono ju˝ oko∏o 100, jest
Stanis∏aw Opaliƒski. Szopka Êciàga
ka˝dego roku wielu wiernych z ca-
∏ego regionu. Nawiedzajàcy Êwiàty-
ni´ zachwycajà si´ te˝ wielkim
(54 m kwadratowe) witra˝em bo˝o-
narodzeniowym w jednym z okien
koÊcio∏a. 

Ofiarom aborcji

Âpiewajàcy jubileusz

Rodzinna szopka

Górskie sylwestry
PRZEHYBA, JAWORZYNA.
Oko∏o 400 osób wita∏o Nowy Rok
na Przehybie w Beskidzie Sàdec-
kim. Sylwestra na Szlaku im. Jana
Paw∏a II i Msz´ Êw. na szczycie
Przehyby przygotowa∏o Diece-
zjalne Centrum Pielgrzymowania
im. Jana Paw∏a II w Starym Sàczu.
Uczestnicy tego sylwestra przyje-
chali specjalnie m.in. z Warszawy,
Pu∏aw, Rudy Âlàskiej, Tarnowa. Po
Eucharystii o 23.00 podzielili si´
op∏atkiem i bawili si´ przy ogni-
sku rozpalonym ko∏o schroniska.
Z gór zeszli oko∏o 4.00 rano i roz-
jechali si´ do domów. Tradycyjnie
tak˝e na Jaworzyn´ Krynickà uda-
∏a si´ 31 grudnia ju˝ XVII Sylwe-
strowa Pielgrzymka Ludzi Gór.
Wzi´∏o w niej udzia∏ blisko
dwa tysiàce osób; licznie repre-
zentowana by∏a m∏odzie˝ z kato-
lickiego Stowarzyszenia M∏odzie-
˝y. Msz´ Êw. na szczycie Jaworzy-
ny odprawi∏ ks. Józef Drabik.

TARNÓW. 2 stycznia w koÊciele
pw. b∏. Karoliny odby∏ si´ jubile-
uszowy koncert parafialnego chó-
ru „Magnificat”. Chór powsta∏
w 1995 roku. Jego za∏o˝ycielami
sà ks. Czes∏aw Paszyƒski oraz Ewa
Âwierczek – dyrygent. W ciàgu

dziesi´ciu lat chór koncertowa∏
w Polsce i za granicà, m.in. w Au-
strii i na S∏owacji. W 2000 r. zajà∏
trzecie miejsce na Ogólnopolskim
Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek w B´-
dzinie oraz trzecie miejsce na Fe-
stiwalu Chórów naszej diecezji.

Noworoczny koncert kol´d z okazji jubileuszu dziesi´ciolecia zgromadzi∏ wielu
sympatyków tarnowskiego chóru

Piàte przykazanie „Nie zabijaj” przypomina o koniecznoÊci poszanowania 
˝ycia ludzkiego
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Dla Tarnowa i reszty Êwiata 

Jubileusz Pasterza
W uroczystoÊç Objawienia Paƒskiego
KoÊció∏ tarnowski Êwi´towa∏
siedmiolecie sakry biskupiej 
bpa Wiktora Skworca. 

Podczas jubileuszowej Eucha-
rystii, koncelebrowanej pod prze-
wodnictwem Ordynariusza, modlili
si´ sufragani tarnowscy, kap∏ani,
przedstawiciele kapitu∏, seminarzy-
Êci, siostry zakonne i
wierni Êwieccy. Pasterz
tarnowski przyjà∏ Êwi´ce-
nia biskupie w Rzymie z
ràk Ojca Âwi´tego. Bp
Stanis∏aw Budzik podkre-
Êli∏ w homilii wyjàtko-
woÊç tego faktu i zaryso-
wa∏ g∏ówne wymiary po-

s∏ugi bpa Skworca. – Siedem lat to
biblijna miara doskona∏oÊci – mó-
wi∏. – To czas nieustannego objawia-
nia tajemnicy Chrystusa. Kaznodzie-
ja podkreÊli∏, i˝ pasterska aktywnoÊç
tarnowskiego Ordynariusza wykra-
cza poza ramy diecezji. Bp Skworc
troszczy si´ w Episkopacie o sprawy
misji. KoÊció∏ tarnowski, którego
jest gospodarzem, chlubi si´ naj-
wi´kszà w Polsce liczbà misjonarzy.

W Êwi´to Objawienia
Paƒskiego, b´dàce rocz-
nicà konsekracji bpa
Skworca, obchodzony
jest w KoÊciele tarnow-
skim Dzieƒ Diecezjalne-
go Dzie∏a Misyjnego. 

KS. ANDRZEJ TUREK

M∏odzie˝ z VII LO w Tarnowie w∏à-
czy∏a si´ w akcj´ „Ratujmy ˝ycie
Wojtusia”, organizowanà przez Sto-
warzyszenie na rzecz Osób Niepe∏-
nosprawnych „Pomocna d∏oƒ”
z Dàbrowy Tarnowskiej.

Wojtek ma 17 lat, jest uczniem
technikum. Na poczàtku lutego ra-
zem z mamà wyje˝d˝a do USA,
gdzie poddany zostanie operacjom:
kr´gos∏upa, klatki piersiowej
i miednicy. – Nasza m∏odzie˝ ch´t-
nie w∏àczy∏a si´ w akcj´ pomocy dla
Wojtka – mówi Marian Kozik, dy-
rektor szko∏y. – Najpierw przepro-
wadziliÊmy zbiórk´ wÊród m∏odzie-

˝y, podczas której zebrano ponad
800 z∏. Nast´pnie do akcji w∏àczy∏y
si´ tarnowskie firmy. Wspólnymi si-
∏ami uda∏o si´ zebraç pieniàdze na
bilet lotniczy. 

Od kilku dni uczniowie tarnow-
skiej siódemki chodzà po firmach
i zach´cajà do okazania pomocy
Wojtkowi. – Mam nadziej´, ˝e uda
nam si´ zebraç oko∏o 10 tys. z∏. Nie
b´dzie to proste, gdy˝ nie mo˝emy
prowadziç zbiórki publicznej, a je-
dynie zach´caç do wp∏aty na konto.
Ca∏a nadzieja w zaanga˝owaniu na-
szych uczniów i wra˝liwoÊci ludzi-
dodaje dyrektor.

AK

M∏odzi ludzie szerszy kontakt 
z KoÊcio∏em mogà mieç tak˝e 
dzi´ki Internetowi.

JakieÊ pi´ç lat temu pro-
boszcz z Muszyny Folwarku, ks.
Waldemar Ciosek, przy okazji
kol´dy policzy∏ komputery w pa-

rafii. By∏o ich kilka.
W tym samym czasie
ówczesny uczeƒ techni-
kum meblarskiego, a
dziÊ prawie „komplet-
ny” geodeta, Jarek Ru-
cha∏a, wpad∏ na pomys∏,
aby urzàdziç parafialnà
kafejk´ internetowà.
„Za∏o˝yliÊmy od razu
w podziemiach koÊcio∏a
trzy instytucje: Êwietlic´ socjote-
rapeutycznà dla 20 dzieci, kawia-
renk´ internetowà i klub m∏o-
dzie˝owy »Ahaba« – mówi pro-
boszcz ks. W. Ciosek. W pierw-
szych miesiàcach dzia∏ania kafej-
ki w tej ma∏ej przygranicznej pa-
rafii z Internetu korzysta∏o po 2

tys. m∏odych ludzi miesi´cznie.
DziÊ, tylko na Folwarku, oko∏o 70
komputerów pod∏àczonych jest
do sieci. Parafia by∏a zatem, mo˝-
na zaryzykowaç t´ tez´, awan-
gardà lokalnej informatyzacji.

Kafejka i klub »Ahaba« – mówi
ks. Ciosek –  s∏u˝y duszpaster-

stwu, bo wcià˝ Êciàga
do parafialnych sal nie
tylko m∏odzie˝, która
trzyma si´ blisko koÊcio-
∏a. Nie bez znaczenia
jest i to, ˝e prowadzà je
sami m∏odzi ludzie. Za
Internet i klub odpowie-
dzialny jest dziÊ Micha∏
Grab. „Udost´pniamy
sal´ i dbamy o porzà-

dek. Zach´camy te˝ naszych ró-
wieÊników, aby zamiast nudziç si´
czy szwendaç po okolicy, zajrzeli
raczej do sal pod koÊcio∏em” –
opowiada Micha∏. „Ahaba” (po
hebr. mi∏oÊç) uczy ich wszystkich
odpowiedzialnoÊci.

GB

Akcja charytatywna

Pomagajà choremu koledze

Forpoczta informatyzacji

Kafejka na Folwarku

Z kawiarenki 
nadal korzysta
wielu m∏odych 
ludzi. Tak˝e 
Mateusz Cisowski
(drugi z prawej)
webmaster 
parafialnej 
strony 
internetowej

Tarnów. Klub Inteligencji Kato-
lickiej im. Arcybiskupa J. Able-

wicza zaprasza na wieczór po-
Êwi´cony Eucharystii. Spotkanie
odb´dzie si´ we wtorek, 18 stycz-
nia. Rozpocznie si´ Mszà Êw., od-
prawionà o godz. 18.00 w kate-

drze. Nast´pnie oko∏o godz.
18.30, w sali Klubu (Rynek 24), za-
planowano spotkanie poetyckie
pt. „Zostaƒ z nami, Panie”. Wie-
czór poprowadzà Anna Gàsior
i Ma∏gorzata Zabawa.
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Zaproszenie

Bli˝ej Eucharystii

W imieniu
duchowieƒstwa 
i wiernych
Êwieckich 
bp. W. Skworcowi
dzi´kowa∏a 
Barbara Andrzejewicz
z katedralnej rady
duszpasterskiej
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Sonda

TRUD I RADOÂå 
SPOTKANIA

KS. JÓZEF HAMIGA, 
PROBOSZCZ Z PUSTKOWA

Chodzi o to, ˝eby
nikt nie czu∏ si´ sa-
motny, opuszczo-
ny, zostawiony sa-
memu sobie. Kol´-
da to – czyniony

w imi´ Bo˝e – gest manifesta-
cji mi´dzyludzkiej solidarnoÊci
oraz praktyczny sposób wcie-
lania jej w ˝ycie. Ból dzielony
we wspólnocie zawsze si´
„rozk∏ada”, a radoÊç mno˝y.

GENOWEFA DRO˚D˚AK, 
NAUCZYCIELKA Z LIMANOWEJ

Na spotkanie
z ksi´dzem czeka-
my w rodzinie ca∏y
rok. Prze˝ywamy
je z wielkim prze-
j´ciem i auten-

tycznà radoÊcià. Mama
w dzieciƒstwie uczy∏a nas, ˝e
kiedy przychodzi ksiàdz, to
sam Bóg przest´puje próg do-
mu. I ja te˝ uwra˝liwiam na to
swoje dzieci. 

KS. STANIS¸AW GÑSIOR, WIKARIUSZ

W PARAFII MB NIEPOKALANEJ

W NOWYM SÑCZU

Pomimo ogrom-
nego zm´czenia
kol´dowanie nie-
sie w sobie ra-
doÊç. P∏ynie ona
z ludzi; z tego, ˝e

w ogóle chcà przyjmowaç
ksi´dza w swoich domach, ˝e
w wielu sprawach, w taki czy
inny sposób, dzi´ki kol´dzie,
mo˝na im pomóc. 

ILONA DUDEK, GIMNAZJALISTKA

Z ¸ÑCZEK BRZESKICH

Krzàtamy si´
wszyscy, ̋ eby god-
nie przyjàç ksi´-
dza. Ja z siostrà
wypatrujemy go
przez okno. Kiedy

ju˝ jest, radoÊci mamy co nie-
miara. Najbardziej lubi´, jak
rozdaje obrazki, które kolek-
cjonuj´. Kiedy ksiàdz odcho-
dzi, wiem, ˝e za rok znów
przyjdzie. B´dzie weso∏o
i przyb´dzie mi nowy obrazek.

Ksiàdz
– Ten czas

nazywam okresem

„nieÊcielonego

∏ó˝ka”. 

Podczas kol´dowania nie ma

si∏ ani sensu tego 

robiç – wyznaje 

pewien kap∏an.

tekst
KS. ANDRZEJ TUREK

Zwyczaj duszpasterskiego
nawiedzania domów
wiernych utrwali∏ si´
w Êredniowieczu. Ksi´˝a

mówià, i˝ kol´da daje szans´ lep-
szego poznania ludzi i bli˝szego
z nimi kontaktu. – Inaczej rozma-
wia si´ z cz∏owiekiem w jego do-
mu, w personalnej bliskoÊci –
stwierdza ks. Józef Hamiga, dzie-
kan z Pustkowa. – Duszpasterz po-
winien dzieliç radoÊci i smutki pa-
rafian, orientowaç si´ w ich ˝yciu;
doradziç, pokrzepiç, napomnieç.
Tak˝e Kodeks Prawa Kanoniczne-
go mówi o tym, w 529 kanonie –
dodaje. Ks. Stanis∏aw Gàsior, wika-
riusz z nowosàdeckiej parafii pw.
MB Niepokalanej, zauwa˝a, i˝ ko-
l´dowanie podnosi zawsze jakoÊç
kap∏aƒskiej pos∏ugi: „Nierzadko
zmienia si´ spojrzenie na ucznia,
kiedy pozna si´ jego domowe Êro-
dowisko. Zauwa˝enie potrzeb,
materialnych czy duchowych,
skutkuje próbà niesienia pomo-
cy”. Istotà kol´dowego spotkania
sà kwestie wiary. – Choç czasem
jest to trudne, ksiàdz nie powi-
nien unikaç poruszania spraw mo-
ralno-religijnych – mówi ks. Stani-
s∏aw. – Ale wymaga to zawsze tak-
tu – zastrzega ks. Józef. – Ja nie-

kiedy zaczynam pó∏˝artem: „Tak
mi si´ wzrok popsu∏, ˝e nie móg∏
dostrzec was w koÊciele...”. 

Nadludzki wysi∏ek

– Ten czas nazywam okresem
„nieÊcielonego ∏ó˝ka”. Podczas
kol´dowania nie ma si∏ ani sensu
tego robiç – wyznaje pewien ka-
p∏an. – Rano Msza Êw., potem
szko∏a i kol´da. Pomi´dzy tym
szybki posi∏ek i „zm´czony” bre-
wiarz. Gdy wychodz´, jeszcze
jest ciemno; gdy wracam, ju˝
jest ciemno. I tak przez blisko
miesiàc. Kol´dowanie to dla
ksi´dza niemal nadludzki wysi-
∏ek. Bp Wiktor Skworc, jeden
z niewielu biskupów chodzàcych
po kol´dzie, mówi, i˝ istotnym

motywem, jaki sk∏oni∏ go do
praktykowania duszpasterskich
wizyt (oprócz ch´ci lepszego po-
znania ludzi), by∏o pragnienie
zamanifestowania solidarnoÊci
z ksi´˝mi podejmujàcymi kol´d-
niczy trud. Ks. Tadeusz Celusta,
wikariusz z Limanowej, który
przez trzy lata duszpasterzowa∏
w Niemczech, przyznaje, i˝ kol´-
da by∏a jednà z niewielu ojczy-
stych rzeczy, za którà nie t´sk-
ni∏. – Daje si´ we znaki zm´cze-
nie fizyczne – zauwa˝a ks. Celu-
sta – zw∏aszcza, kiedy teren nie-
sprzyjajàcy, pogoda kiepska,
a kol´dowanie si´ przed∏u˝a.
Jednak chyba bardziej wyczerpu-
je utrudzenie psychiczne. Nie
wszyscy bowiem przyjmujà ksi´-
dza z otwartymi r´kami. 
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Zamkni´te drzwi
i serca

Teresa Dudek, dyrek-
torka szko∏y w ¸àczkach
Brzeskich, wspomina, i˝
b´dàc na studiach, raz je-
den opuÊci∏a kol´d´
w domu rodzinnym:
„Przyjecha∏am po sesji
i pokaza∏am mamie do-
bre oceny, oczekujàc po-
chwa∏y. Otrzyma∏am su-
rowà reprymend´, bo to
niedopuszczalne, ˝eby nie byç
w domu na kol´dzie”. Choç przyj-
mowanie ksi´dza po kol´dzie jest
swego rodzaju publicznym wy-
znaniem wiary, bywa z tym ró˝-
nie. Ksi´˝y czasem si´ podwozi,
podprowadza do domów, oczeku-

je ju˝ na progu. Ale
przybywa osób, które
nie ˝yczà sobie kol´dy.
Byç mo˝e nie akceptujà
osoby danego duszpa-
sterza, zrazi∏ ich styl
poprzednich kol´do-
wych spotkaƒ lub po
prostu nie chcà mieç
wiele wspólnego z Ko-
Êcio∏em. Ró˝nie te˝ jest
z atmosferà kol´do-
wych spotkaƒ. W wielu
miejscach z ˝yczliwo-

Êcià cz´stujà duchownego, jakby
mia∏ on siedem ˝o∏àdków. Sà te˝
jednak takie, gdzie nikt nie zapro-
ponuje mu szklanki herbaty. – Do
rzadkoÊci nale˝à jakieÊ bezpo-
Êrednie ataki – wyznaje pewien
ksiàdz. – Ale niekiedy wyraêna jest

oboj´tnoÊç czy niech´ç domowni-
ków. Niektórzy patrzà na mnie jak
na intruza – inkasenta, który przy-
szed∏ zabraç im pieniàdze. 

Co z tà kopertà?

– Nigdy nie si´gam po kopert´
le˝àcà na stoliku – mówi ks. Gà-
sior.  – Kiedy ktoÊ wr´cza mi da-
tek, przyjmuj´ bez jakiegoÊ kry-
gowania si´. OczywiÊcie, sà domy,
gdzie nic nie bior´, a nawet dys-
kretnie coÊ zostawiam. Ks. Hami-
ga przyznaje, i˝ te „kopertowe”
sprawy bywajà kr´pujàce. – Wy-
magana jest tutaj maksymalna
przejrzystoÊç – stwierdza. – U od-
wiedzanych ludzi nie mo˝e po-
wstaç nawet cieƒ przypuszczenia,
i˝ motywem przyjÊcia ksi´dza,
jest pieniàdz. Sà rodziny, od któ-
rych nie nale˝a∏oby przyjàç ˝ad-
nej koperty. Ale wiem, ˝e gdybym
tego nie zrobi∏, oni poczuliby si´
dotkni´ci. Wi´c przyjmuj´. Cho-
cia˝ potem mnie, starego ksi´dza,
dr´czy niekiedy sumienie – wzdy-
cha pustkowski dziekan. Material-
ne gratyfikacje, w ró˝nych for-
mach, towarzyszy∏y kol´dowaniu
zawsze. Zawsze budzi∏y emocje.
I pewnie b´dzie tak nadal. WÊród
krytyków sà zapewne tacy, któ-
rych zrani∏y jakieÊ nadu˝ycia du-
chownych w tym wzgl´dzie, ale sà
te˝ i tacy, dla których oburzanie
si´ na kol´dowe datki stanowi
element sta∏ej krytyki KoÊcio∏a. –
Ja tu nie widz´ problemu – dziwi
si´ Genowefa Dro˝d˝ak, nauczy-
cielka z Limanowej. – ˚aden
ksiàdz przychodzàcy po kol´dzie
nie wyciàga r´ki. Daje, kto chce,
ile chce i jeÊli chce. Ludzie sk∏a-
dajà datki, bo taka jest tradycja,
bo chcà podzi´kowaç ksi´dzu za
kol´dniczy trud i ca∏orocznà po-
s∏ug´ w parafii – dodaje. Koperty,
choç „g∏oÊne”, nie stanowià chy-
ba dla wi´kszoÊci wiernych pro-
blemu. Wi´cej utyskiwaƒ rodzi
poÊpiech ksi´dza, przypadki wy-
nios∏ej nieprzyst´pnoÊci czy zby-
wania kol´dy. 

Witamy Chrystusa!

Dla pani Genowefy, tak jak dla
ogromnej wi´kszoÊci wierzàcych
rodzin, kol´da to prawdziwe Êwi´-
to. – Przygotowujemy si´ do niej
z radosnà niecierpliwoÊcià – mówi
limanowska nauczycielka. – Nie
tylko zewn´trznie, przyozdabiajàc
dom, ale te˝ duchowo. W dzieƒ
kol´dy idziemy na Msz´ Êw. A po-
tem czekamy na b∏ogos∏awieƒ-
stwo, jakie przynosi ze sobà ka-
p∏an. Ks. Tadeusz przyznaje, i˝ nie-
kiedy ma doÊç chodzenia po kol´-
dzie i w przyp∏ywie frustracji
ch´tnie zniós∏by ten zwyczaj. –
Ale jest te˝ druga strona medalu –
zauwa˝a. – KiedyÊ zmordowany
przyszed∏em do pewnego domu,
a tu mnie od progu pozdrawiajà:
„Witamy Chrystusa!”. By∏o w tym
powitaniu tyle radoÊci i wiary, ˝e
zapami´ta∏em je na ca∏e ˝ycie. ■
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Wizyta duszpasterska

dz w dom...

Fascynujàcym mo˝e byç
odkrycie, i˝ wspólny po-

byt na tym Êwiecie przysz∏o
nam dzieliç z takimi a nie in-
nymi osobami. Saint-Exupéry
twierdzi∏, ˝e „istnieje tylko
jedna radoÊç: obcowanie
z ludêmi”. W chrzeÊcijaƒ-
stwie, które uczy, ˝e Bóg sta∏
si´ Cz∏owiekiem i zamieszka∏
mi´dzy nami, ta radoÊç mi´-
dzyludzkich kontaktów zy-
skuje wyjàtkowe znaczenie.
Kol´dowe spotkania jeszcze
bardziej uwypuklà religijny
wymiar owego daru kontaktu
z bliênim, w którym pulsuje
Bo˝a obecnoÊç. B∏ogos∏awie-
ni, którzy tego nie marnujà.

MOIM
ZDANIEM

KS. ANDRZEJ TUREK

KiedyÊ 
zmordowany 
przyszed∏em 
po kol´dzie 
do pewnego 
domu, a tu mnie
od progu 
pozdrawiajà: 
„Witamy 
Chrystusa!”
–  wspomina 
ks. Tadeusz 
Celusta 
z Limanowej
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Poznanie swoich mocnych stron,
zdobycie nowych umiej´tnoÊci, 
to niektóre wyzwania, jakie stojà
przed uczestnikami projektu 
„Rubryka: praca”. 

Warsztaty rozpocznà si´ 27
stycznia, weêmie w nich udzia∏
120 osób – bezrobotnej m∏odzie-
˝y powiatu tarnowskiego. Zaj´cia,
które odbywaç si´ b´dà w OHP
w Tarnowie, potrwajà do koƒca
kwietnia.

Celem programu jest pobu-
dzenie aktywnoÊci zawodowej
m∏odych ludzi do samodzielnego
poszukiwania pracy
oraz zaplanowanie indy-
widualnej drogi zawo-
dowej. – Okazuje si´, ˝e
m∏odzie˝, koƒczàc szko-

∏´, nie potrafi poruszaç si´ na
rynku pracy – mówi Lucyna Kru-
pa, prezes Zarzàdu Tarnowskiej
Fundacji Kultury. – W naszym
programie ka˝dy stworzy swojà
indywidualnà Êcie˝k´ zawodowà.
Z pomocà psychologa i doradcy
zawodowego b´dziemy chcieli
odkryç mo˝liwoÊci i najmocniej-
sze strony poszukujàcych pracy.
B´dà oni mogli równie˝ zdobyç
nowe kompetencje pokrywajàce
si´ z zapotrzebowaniem wspó∏-
czesnego rynku.

Projekt, realizowany przez
Tarnowskà Fundacj´ Kultury,
przy wspó∏udziale Powiatowego

Urz´du Pracy w Tarno-
wie, finansowany jest
ze Êrodków programu
PHARE.

JS

Aktywizacja bezrobotnych

Rubryka: praca

Okazuje si´, ˝e w naszej diecezji spa-
da liczba wiernych uczestniczàcych
w niedzielnej Mszy Êw. i przyst´pujà-
cych do Komunii Êw. 

W przedostatnià niedziel´ roku
liturgicznego, w 2004 r. by∏ to 14 li-
stopada, odby∏o si´ w parafiach cy-
kliczne tzw. liczenie wiernych:
uczestniczàcych w niedzielnej Mszy
Êw. (dominicantes) i przyst´pujàcych
do Komunii Êwi´tej (comunicantes).
Znane sà ju˝ dane tego badania. Wy-
nika z nich, ̋ e w niedziel´ 14 listopa-
da na Mszy Êw. by∏o 56,7 proc. diece-
zjan, a do Komunii przystàpi∏o 30,8
proc. obecnych w koÊciele. 

Jako ˝e badania takie prowadzi
si´ od kilku lat, dost´pne sà wyniki
porównawcze z ostatniego czasu
(patrz tabelka). W tym kontekÊcie
oba wskaêniki z 2004 roku mogà nie-
co niepokoiç. W sposób wyraêny
spad∏a  liczba dominicantes. Niepoko-
jàce jest równie˝ , ˝e spada liczba
przyst´pujàcych do Komunii. W ob-
chodzonym Roku Eucharystii warto

zwróciç szczególniejszà uwag´ na
nasze osobiste ̋ ycie eucharystyczne,
na trwanie w stanie ∏aski i cz´stsze
ni˝ dotychczas przyjmowanie Cia∏a
Chrystusa. Liczby dominicantes i co-
municantes, choç nie oddajà rzeczy-
wistego stanu wiary w indywidual-
nym wymiarze, sà jednak wyraênym
przejawem laicyzacji ˝ycia.

Liczenie wiernych jest naprawd´
wartoÊciowe dla pojedynczych para-
fii, gdzie wskaêniki stajà si´ dla pro-
boszczów cennym materia∏em do
duszpasterskiej refleksji, tak˝e na
w∏asny temat. Warto mo˝e przyto-
czyç par´ przyk∏adów. Najliczniej na
niedzielnej Mszy Êw. stawili si´ wier-
ni parafii tworzàcych dekanat UJANO-
WICKI (71,3 proc.), zaÊ najskromniej
byli reprezentowani wierni z parafii
dekanatu MIELEC PO¸UDNIE (44,7 proc.).
Na niedzielnej Mszy Êw. do Komunii
Êwi´tej najwi´cej parafian przystàpi∏o
ze wspólnot dekanatu CZCHÓW (39,2
proc.), natomiast liczba comunicantes
najskromniejsza by∏a w dekanacie RA-
DOMYÂL (20,2 proc.). ■
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Dane w proc.

Oco tak naprawd´ chodzi w wy-
chowaniu, jak wyglàda

praca wychowawcza z dzieç-
mi, m∏odzie˝à oraz... doro-
s∏ymi, a tak˝e o roli szko∏y
w procesie wychowania
mo˝na przeczytaç w ksià˝-
ce pt. „Cz∏owiek i jego wy-
chowywanie”, autorstwa
ks. Adama Solaka.

Ksià˝k´ wydanà w serii Acade-
mica otrzyma od nas pi´ç osób,

wy losowanych
spoÊród tych,
którzy zadzwonià
do redakcji (tel. 14
6261550) w ponie-
dzia∏ek 17 stycznia,
w godz. od 10.00
do 10.15. JS

Do Powiatowego
Urz´du Pracy

zg∏aszajà si´ ch´tni 
na warsztaty

Jak praktykujemy?

Czy s∏abnie nasza wiara?
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Na pó∏ce „Biblosu”

Wychowywaç
osobowoÊç dojrza∏à

Diecezjalna Êrednia procentowa dominicantes i comunicantes

˝e rozbrzmiewajàce
od dwóch tysi´cy lat
na kartach Ewange-
lii Janowe Êwiadec-
two o Jezusie znad
Jordanu: „Oto Bara-

nek Bo˝y, który g∏adzi grzechy
Êwiata” oraz s∏owa zaczerpni´te
z apokaliptycznej wizji: „B∏ogo-
s∏awieni, którzy zostali wezwa-
ni na uczt´ Baranka” – roz-
brzmiewajà tak˝e i dzisiaj, gdy
gromadzimy si´ przy euchary-

stycznym stole, by spo˝ywaç
Chleb. Wtedy Jezus staje przed
nami jak stanà∏ przed Janem nad
Jordanem. Nad nami, gdy przyj-
mujemy Eucharysti´, otwiera si´
niebo i, chocia˝ tego nie widzi-
my, mamy w∏asnym stylem ˝ycia
przed Êwiatem zaÊwiadczyç, ˝e
Ten, którego ze czcià przyjmuje-
my, jest Synem Bo˝ym. Na tym
polega misja ka˝dego chrzeÊci-
janina.

KS. ZBIGNIEW ADAMEK

WARTO SI¢ ZASTANOWIå,
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Olbrzymiej solidarnoÊci doÊwiadczy∏a
rodzina z Jastwi pod Brzeskiem od
mieszkaƒców wsi i wielu innych ludzi,
którzy wybudowali jej dom. 

Dom, w którym mieszka∏a
w Jastwi ko∏o D´bna Anna Mach
z oÊmiorgiem dzieci i swojà
matkà, mia∏ ponad sto lat. Sk∏a-
da∏ si´ z jednej izby, sieni i kuch-
ni. „Budynek, w którym miesz-
kali, by∏ w zasadzie w stanie ka-
tastrofy budowlanej; nawet Êcia-
ny podpierane by∏y jakimiÊ
stemplami” – opisuje dom Ma-
chów Grzegorz Brach, wójt D´b-
na. „ Jak by∏a wichura, to ucieka-
liÊmy z domu, ˝eby nam si´ na
g∏owy nie zawali∏” – wspomina
A. Mach. CoÊ trzeba by∏o z tà sy-
tuacjà zrobiç. Machowie nie na-
le˝à do ludzi zamo˝nych ani
specjalnie zaradnych, wi´c sami
sobie nie byli w stanie poradziç.
„Problem dostrzeg∏a ca∏a wieÊ
i postanowi∏a pomóc” – mówi
wójt Brach.

Najpierw w samej Jastwi
przeprowadzono zbiórk´ pieni´-
dzy, potem zaÊ na terenie ca∏ej
parafii. Postanowiono, ˝e wieÊ
pomo˝e Machom postawiç i za-
daszyç dom, nadbudowany na
pochodzàcych „z lepszych cza-
sów”, surowych, oko∏o 20-let-
nich suterenach. W czasie dobro-
wolnej zbiórki zebrano we wsi

i parafii oko∏o
10 tys. z∏o-
tych. „Wtedy
w∏àczy∏ si´
nasz oÊrodek
opieki spo-
∏ecznej, który poprosi∏ o wspar-
cie lokalne firmy” – mówi wójt
Brach. Najbardziej zaanga˝owa-
∏a si´ firma STAMAR Stanis∏awa
Gurgula z Brzeska, która darmo-
wo wykona∏a mnóstwo prac
w domu i dostarczy∏a wiele ma-
teria∏ów. „Nawet dwóch pracow-
ników przys∏a∏ przed Êwi´tami,
˝eby dokoƒczyli ∏azienk´” – nie
mo˝e wyjÊç z podziwu dla S.
Gurgula Anna Machowa. OÊro-
dek Pomocy Spo∏ecznej z D´bna
da∏ pieniàdze na drewno na
dach, a blach´ podarowa∏a jed-
nostka OSP z Jastwi.

Tadeusz Hebda, so∏tys z Ja-
stwi, uwa˝a, ˝e mieszkaƒcy wsi
mieli ÊwiadomoÊç, ˝e trzeba po-
móc Machom, i ˝e ta pomoc mo-
˝e samà rodzin´ zmobilizuje do
wi´kszej przedsi´biorczoÊci. Do
nowych pomieszczeƒ Machowie
wprowadzili si´ jeszcze przed
Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia.
„Uda∏o si´ to zrobiç, i dobrze, bo
gdyby to zosta∏o tak, jak by∏o,
i coÊ si´ nie daj Bo˝e sta∏o, to
mielibyÊmy jako spo∏ecznoÊç lo-
kalna zbiorowy wyrzut sumienia”
– zamyÊla si´ Tadeusz Hebda.

GB
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Pod nowym dachem

Ka˝dy wniós∏ cegie∏k´

Anna Mach
najbardziej cieszy

si´ z ∏azienki,
której nigdy dotàd

nie mia∏a
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Sàdecka wystawa

Girgieloki i panoki 
Do 15 lutego w nowosàdeckim Do-
mu Gotyckim obejrzeç mo˝na cie-
kawà wystaw´ przygotowanà przez
Muzeum Okr´gowe w Nowym Sà-
czu, a prezentujàcà szopkarskà tra-
dycj´ sàdeckà. 

– Przez ekspozycj´
chcieliÊmy ukazaç artyzm
i pi´kno zawarte w ku-
kie∏kach, które niejedno-
krotnie sà ma∏ymi dzie∏ami sztuki –
mówi Barbara Romaƒska z Sàdec-
kiego Parku Etnograficznego.

Prezentowane na wystawie
kukie∏ki pochodzà z szopek ru-
chomych, czyli teatrzyków kukie∏-
kowych, z którymi w´drowano po
ca∏ej Polce. Kukie∏ki we wsiach sà-
deckich, zwane panokami bàdê gir-
gielokami, wykonane by∏y z drew-

na, cz´sto odziane by∏y w szmacia-
ne ubranka. Liczba wyst´pujàcych
kukie∏ek by∏a bardzo ró˝na: od kil-
ku czy kilkunastu do kilkudziesi´-
ciu. Przedstawiajà one m. in. króla
Heroda ze s∏ugami, pastuszków

oraz ogromnà liczb´
osób zwiàzanych z dzie-
jami Polski i z wiejskim
˝yciem codziennym, np.

przedstawicieli ró˝nych stanów,
kmieci, mieszczan, szlachciców,
dziadów. Nie zabrak∏o te˝ wszel-
kich osobistoÊci, wyró˝niajàcych si´
w Êrodowisku wiejskim, jak np.
m∏ynarz, leÊniczy, policjant.

W sumie na wystawie zaprezen-
towano ponad 200 kukie∏ek, naj-
starsza z nich pochodzi z XIX w.
z Lipnicy Wielkiej. AK

Alkohol – dost´p wzbroniony

Akcja nieoboj´tnych
Rusza ogólnopolska kampania „Alko-
hol – nieletnim dost´p wzbroniony”.

Kampania polega na wzmo˝o-
nej kontroli placówek handlowych.
– Do sklepu lub lokalu incognito b´-
dà wysy∏ane dwie osoby – m∏oda,
majàca 18 lat, a wyglàdajàca na nie-

letnià, próbujàca kupiç alkohol oraz
starsza, która b´dzie obserwowaç
sprzedawc´, zachowanie innych
Êwiadków zdarzenia oraz podejmo-
waç reakcj´ – mówi Wies∏aw Âliwa,
kierownik Referatu Opieki Spo∏ecz-
nej Urz´du Miasta Tarnów. Sklepy,
w których nie dojdzie do ∏amania
prawa otrzymajà certyfikat rzetel-
nego sprzedawcy. – Natomiast tam,
gdzie zaobserwujemy sprzeda˝ al-
koholu nieletnim, b´dà ˝ó∏te kartki,
a w przysz∏oÊci cz´stsza kontrola
policji – ostrzega pan Wies∏aw. 
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Kukie∏ki tworzy∏y
barwne widowiska
ludowe
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Oprócz rodowitych „krzy˝aków”
mieszka tu wielu przyjezdnych.
WÊród nich Litwini, Czeczeƒcy,
Wietnamczycy i Romowie. 

Parafia, b´dàca jednà
z „bram” Tarnowa, w prze-
sz∏oÊci administracyjnie
przynale˝a∏a do katedry.
W XIX wieku pojawi∏a si´
odr´bna kaplica, jako wo-
tum miejscowej ludnoÊci za
uratowanie od zarazy chole-
ry. W wieku XX kaplica roz-
ros∏a si´ do rozmiarów ma-
∏ego koÊcio∏a. Lata 60. ubie-
g∏ego stulecia to czas grun-
townej rozbudowy Êwiàtyni.
Rozbudowy i renowacje,
obejmujàce równie˝ budyn-
ki parafialne, prowadzone
sà zresztà do dziÊ pod wo-
dzà obecnego proboszcza
ks. Zdzis∏awa PuÊcizny. –
„Zabudowania parafialne
wymagajà ciàg∏ej troski, a ja
tych prac si´ nie boj´, bo
mam du˝o doÊwiadczeƒ bu-
dowlanych z poprzedniej
placówki w Buchcicach,
gdzie prowadzi∏em budow´
nowego koÊcio∏a” – wyznaje
ks. Zdzis∏aw.

W tym roku krzyska
wspólnota b´dzie Êwi´to-
waç 80. rocznic´ powstania
parafii. Liczy ona oko∏o
1500 cz∏onków. Oprócz ro-
dowitych „krzy˝aków”,
mieszka tu wielu przyjezd-
nych. WÊród nich Litwini,
Czeczeƒcy, Wietnamczycy
i Romowie. – Ludy i narody
garnà si´ do Krzy˝a – za-
uwa˝a ks. Proboszcz. –
I bardzo czczà Krzy˝. Kult
Chrystusa ukrzy˝owanego,
w kopii krucyfiksu z sàdec-
kiego klasztoru Klarysek,
oraz Maryi, w unikatowej
reprodukcji obrazu Madon-
ny Nieustajàcej Pomocy,
przywiezionej z Rzymu

i pob∏ogos∏awionej przez
Piusa X – to zr´by ca∏ej reli-
gijnoÊci parafian – dodaje.
W parafii istnieje 40 ró˝ ró-
˝aƒcowych, nowenny przy-
ciàgajà do Êwiàtyni rzesze
wiernych, praktycznie ca∏y
rok odprawiane sà w ko-
Êciele i poza nim Drogi
Krzy˝owe (na wzgórzu ulo-
kowana jest pi´kna Kalwa-
ria), w ka˝dy II piàtek, w ra-
mach dnia skupienia, wierni
adorujà NajÊwi´tszy Sakra-
ment, Êpiewajà Godzinki
o M´ce Paƒskiej, w czasie
Eucharystii licznie przyst´-
pujà do Komunii Êw. G∏´bo-
ka religijnoÊç parafii, z cha-
rakterystycznym pasyjnym
stygmatem, to te˝ zas∏uga
dzia∏ajàcych na jej tere-
nie zakonów: sióstr s∏u-
˝ebniczek d´bickich oraz
franciszkaƒskiego zako-
nu Êwieckich, zrzeszajà-
cego 40 osób.

– Ciesz´ si´ tym, i˝ kult
Chrystusowego Krzy˝a

wzrasta i rozszerza si´ poza
parafi´ – mówi ks. PuÊcizna.
– W ten sposób spe∏niajà
si´ s∏owa abp. Jerzego Able-
wicza, który w czasie intro-
nizacji Krzy˝a Âwi´tego,
w 1976 r., powiedzia∏: „Kie-
dy dzisiaj wprowadzam do
tego koÊcio∏a ten Êwi´ty
Krzy˝, to pragn´, by On by∏
nie tylko dla parafii krzy-
skiej, ale dla ca∏ego Tarno-
wa, Êwiat∏oÊcià i bezpie-
czeƒstwem”.

X. AT
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Parafia musi nieustannie czuwaç nad pog∏´bianiem
wiary, ˝ycia religijnego i wzajemnej mi∏oÊci. Chodzi
o to, by zachowywaç dziedzictwo przesz∏oÊci, ubo-
gacaç je i przekazywaç nast´pnym pokoleniom.
Chcia∏bym tym ludziom pomagaç, kontynuujàc lini´
moich poprzedników, zw∏aszcza ks. pra∏. Andrzeja
Kmiecika, gorliwego duszpasterza, bardzo zas∏u˝o-
nego dla parafii. Autentycznie raduje mnie ˝ywy
kult Maryi i Jej Syna. Tym bardziej i˝ przek∏ada si´
on te˝ na coraz wi´ksze zintegrowanie parafian.
Wierni zgromadzeni wokó∏ jednego Krzy˝a, adoru-
jàcy wspólnie NajÊwi´tszy Sakrament, podà˝ajàcy
razem za Chrystusem w procesjach Bo˝ego Cia∏a,
uÊwiadamiajà sobie z wi´kszà mocà, i˝ niezale˝nie
skàd kto pochodzi, jako dziecko Bo˝e jest pe∏no-
prawnym cz∏onkiem rodziny parafialnej.

PANORAMA PARAFII
Tarnów. Parafia pw. Âwi´tego Krzy˝a i Matki Bo˝ej Nieustajàcej Pomocy

Âwiat∏oÊç i bezpieczeƒstwo

Parafialny koÊcio∏ zosta∏
konsekrowany w 1975 r. 

KS. ZDZIS¸AW
PUÂCIZNA

Urodzi∏ si´ 10 lipca 1948 r.
w Barcicach. Kap∏anem zosta∏
w roku 1972. Pracowa∏ w ˚e-
gocinie, D´bicy, Ropie, Ole-
Ênie, Buchcicach. Udziela∏ si´
jako moderator oazowy i re-
kolekcjonista. Trzynasty rok
proboszczuje w parafii pw.
Krzy˝a Âwi´tego, w pos∏udze
duszpasterskiej wspiera go
dwóch wikariuszy: ks. Tadeusz
Wszo∏ek i ks. Pawe∏ Dudek.

Zapraszamy do koÊcio∏a
■ Msze Êw. w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 (Msza Êw.

chrzcielna), 18.00.
■ Codziennie: 6.30, 17.00 (okres zimowy), 18.00 (okres letni).
■ Odpusty: czerwiec ku czci Matki Bo˝ej NP, wrzesieƒ ku czci Krzy˝a 

Âwi´tego (poprzedzony tygodniowym przygotowaniem). tgn@wsd.tarnow.pl

Adres redakcji: ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów
tel./faks (14) 62 61 550
Redagujà: ks. Andrzej Turek – dyrektor oddzia∏u, 
Grzegorz Bro˝ek, Joanna Sadowska
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Zach´camy do wys∏uchania
reporta˝u o parafii w RDN
Ma∏opolska w niedziel´
o godz. 14.10. Powtórka
o godz. 22.05.
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