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Siódmego sierpnia parafia szczucińska, 
już po raz 28, podejmowała pątników 

Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej zdążają-
cych na Jasną Górę. Mszy św. koncelebro-
wanej przez 70 kapłanów przewodniczył bp 
Edward Białogłowski, homilię wygłosił ks. 
prał. Adam Kokoszka. W Eucharystii uczest-
niczyła pięciotysięczna grupa pielgrzymów 
oraz miejscowi parafianie wraz z probosz-
czem, ks. prał. Józefem Przybycieniem, który  
po raz 24. serdecznie witał pielgrzymów.
Szczecinianie, jak zawsze życzliwie i ofiar-
nie, służyli pielgrzymom, przygotowując oł-
tarz, posiłki i zapraszając do domów na noc-

legi. Pielgrzymi rzeszowscy 
zapewniają, że ziemia tar-
nowska jest bardzo gościn-
na i oni dobrze się na niej 
czują. A Szczucin, tradycyj-
nie, zaprasza za rok.

KS. BOGDAN ZAŁUCKI

MIĘDZYDIECEZJALNA GOŚCINNOŚĆ
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Ziemia 
tarnowska jest 
bardzo gościnna 
i pielgrzymi 
dobrze się 
na niej czują

KS. ANDRZEJ TUREK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Do Częstochowy powiódł 

nas szlak – XXIII PPT NA 
JASNĄ GÓRĘ

  KURIALNE TAXI – 25 lat w szo-
ferskiej służbie Kościołowi

  „GOSPODARZU PLON NIESIEMY” – 
sierpniowe dożynki, festy-
ny, jarmarki

  Sześćdziesiąta szósta rocz-
nica ślubu – JAKA JEST RECEPTA 
NA UDANY ZWIĄZEK

  Panorama parafii: MADONNA 
Z CZARNEGO POTOKU

Miłość karmi się sło-
wami. Ci, którzy się 

kochają, rozmawiają ze so-
bą. Tak jest w kontaktach 
z Bogiem oraz z ludźmi: na 
plebanii, w rodzinie czy w 
pracy. Zdawkowe lub zani-
kające rozmowy, cierpkie ci-
che dni świadczą o tym, że 
miłość wygasa albo przeży-
wa jakiś kryzys. Trochę słów 
– jak łatwo wyżywić miłość; 
trochę słów – jak łatwo ją 
zagłodzić.                     

Biorą coraz młodsi

Więcej troski i uwagi
– Z roku na rok coraz większa 
grupa nastolatków postanawia 
spróbować narkotyków – zauważa 
Dorota Gurgul, kierownik Poradni 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
„Monar” w Nowym Sączu.

Na początku sierpnia została 
otwarta przy tej poradni świe-
tlica środowiskowo-profilaktycz-
na dla dzieci i młodzieży. „Na-
szym zadaniem jest chronić mło-
dzież przed zagrożeniami, elimi-
nować czynniki ryzyka i promo-
wać zdrowy tryb życia” – doda-
je Anna Kosińska, pedagog pro-
wadzący świetlicę. Placówkę uru-
chomiono z myślą o gimnazjali-
stach i uczniach szkół średnich, 
ale wsparcie znajdzie tam każdy 
młody człowiek. „Narkotyki zaży-
wają coraz młodsi. Przez porad-
nię na zajęcia świetlicowe skiero-
waliśmy m.in. 14-latkę, która od 
roku popalała marihuanę” – mó-
wi Dorota Gurgul. Badania po-
kazują, że 20 proc. uczniów klas 
III gimnazjów i już prawie 40 
proc. uczniów klas II szkół po-
nadpodstawowych przynajmniej 

raz zażywało narkotyki, 
często marihuanę bądź 
haszysz. „Często jednak 
zdarzały się sytuacje, że 
prowadząc w szkołach 
zajęcia, słyszałam od dy-
rektorów, że ich ucznio-
wie nie zażywają, a wie-
działam dokładnie, ilu 
uczniów tej placówki jest naszy-
mi pacjentami” – dodaje D. Gur-
gul. Notabene według ponad 30 
proc. licealistów, najłatwiej do-
stać narkotyki w szkole. Sytuacja 
wymaga przede wszystkim troski 
o dzieci i czujności rodziców. Se-

bastian, 19-letni chłopak 
z Nowego Sącza, narko-
tyki zażywał przez trzy 
lata. Rodzice zoriento-
wali się, że coś jest nie 
tak dopiero po roku bra-
nia, gdy miał za sobą 
doświadczenia ze środ-
kami wziewnymi, mari-

huaną i amfetaminą. Zażywając 
środki odurzające tylko dla zaba-
wy i aby było fajnie, szybko zdą-
żył się uzależnić. „Rodzice powin-
ni chronić dzieci, poświęcając im 
dostatecznie dużo czasu i uwagi” 
– apeluje Dorota Gurgul.  GB

Sądecka 
Poradnia 
„Monar”, przy 
Kilińskiego 66, 
służy pomocą 
potrzebującym. 
Z lewej Dorota 
Gurgul
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Spotkanie z Przemienionym
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Profanacja i kradzieże

Najlepsi w sieci

DĄBROWA TARNOWSKA. 
Strona internetowa Urzędu 
Gminy www.dabrowa.okay.pl 
została wyróżniona przez Polską 

Narodową Oficynę Wydawniczą 
Encyklopedii „Kto jest kim w 
Polsce i Europie” i otrzyma-
ła certyfikat „Homo Kreator”. 
Zdaniem specjalistów, witryna 
ta jest redagowana profesjo-
nalnie i z wyobraźnią, a tym sa-
mym pretenduje do miana jed-
nej z najlepszych stron w Polsce. 
Duży udział w sukcesie witryny 
mają: Krzysztof Orwat, informa-
tyk oraz Dominik Świątek, web-
master portalu. 

Święto Wsi
JASTRZĘBIA. Na Polu Biwa- 
kowym w Jastrzębi koło Cięż- 
kowic 7 sierpnia odbył się fe-
styn pod nazwą Święto Wsi 
Jastrzębia. Jak co roku impre-
za miała ludowy charakter. W 
programie artystycznym za-
proszone grupy regionalne za-

prezentowały zanikające daw-
ne obrzędy ludowe. Nie zabra-
kło stoisk regionalnych i pro-
mocyjnych oraz szeregu atrak-
cji dla dzieci. Zespół regional-
ny z Biskupic Radłowskich (na 
zdjęciu) zaprezentował obrzęd 
zwany „Wyskubkiem”. 

Zagraniczne laury
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DEKANAT BOCHEŃSKI. W 
nocy z 8 na 9 sierpnia złodzie-
je włamali się do trzech kościo-
łów: w Sobolowie, Pogwizdowie 
i Łapczycy (na zdjęciu). W 
Sobolowie, oprócz szkód mate-
rialnych dopuścili się profana-
cji Najświętszego Sakramentu. 
W Łapczycy ukradli drewniane 
figury Chrystusa ukrzyżowa-
nego, w Pogwizdowie prawie 
nic nie zginęło. Komendant 
Małopolskiej Policji powołał 
specjalną grupę do wyjaśnie-
nia serii włamań. Ponawiamy 
apel o większą czujność i tro-
skę o bezpieczeństwo naszych 
kościołów.

AR
C

H
IW

U
M

 C
H

Ó
RU

„PUELLAE ORANTES”. 
Sukcesem zakończył się wy-
jazd Chóru „Puellae Orantes” 
do Francji. Zespół wystąpił na 
4 prestiżowych festiwalach. 
Efektem tournée są zaprosze-
nia na kolejne festiwale, m.in. 
do Morvon oraz na występy 
do Strasburga. Zdaniem zało-
życiela i dyrygenta zespołu, ks. 

Władysława Pachoty, tegorocz-
ny wyjazd był jednym z waż-
niejszych wydarzeń w 20-let-
niej historii chóru. „Ostatnie 
tournée to dla nas wejście w 
najbardziej prestiżowy świat 
muzyki chóralnej” – mówi ks. 
W. Pachota. Na zdjęciu dziew-
częta z „Puellae Orantes” w 
Avignonie.

KRUŻLOWA. Prawie 15 tys. 
wiernych uczestniczyło w od-
puście parafialnym ku Czci 
Chrystusa Przemienionego, 
który odbywał się od 4 do 11 
sierpnia. Sumie odpustowej 
przewodniczył bp Władysław 
Bobowski. Każdego dnia od-
prawiane były specjalne na-
bożeństwa, m.in. dla człon-

ków Caritas z dekanatu gry-
bowskiego, Akcji Katolickiej, 
strażaków. Odpust poprze-
dziły rekolekcje poświęcone 
Eucharystii. Datowana na po-
czątek XVI w. krużlowska Ikona 
Chrystusa Przemienionego (na 
zdjęciu) cieszy się wielką czcią 
wiernych nie tylko z okolic 
Krużlowej. 
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Jedną z 13 atrakcji, na którą moż- 
na głosować w plebiscycie „Od- 
krywamy Małopolskę”, obok ze- 
społu klasztornego cystersów w 
Mogile czy „Szlaku architektury 
drewnianej”, jest nieznana szerzej 
Droga Krzyżowa w Podłopieniu 
wiodąca do źródełka „Ofiarnej 
wody”.

Samo źródełko, w lesie pod 
górą Łopień, istnieje od dawna. 
Kiedyś stała tam nawet kaplicz-
ka, a ludzie przychodzili po wo-
dę wierząc, że pomaga na scho-
rzenia, zwłaszcza oczu. „Są na-
wet trzy świadectwa o domnie-
manej cudownej właściwości wo-
dy. W okresie międzywojennym 
przyjeżdżały po tę wodę ponoć 
całe kolumny furmanek” – opo-
wiada ks. Tadeusz Machał, pro-
boszcz w Podłopieniu. Sześć lat 
temu, od granicy lasu w kierun-
ku źródełka, parafianie postawi-
li na odcinku 900 metrów skrom-
ne stacje Drogi Krzyżowej. „Kil-
ka razy w roku odprawiamy tutaj 
to pasyjne nabożeństwo: w Wiel-
kim Poście, w lecie i w bliskości 
święta Podwyższenia Krzyża” – 
dodaje ks. Machał. Zastanawia 
się, czy o tej parafialnej Drodze 
Krzyżowej można mówić w ka-
tegoriach jakiejś „atrakcji” tury-
stycznej. „Myślę, że sens naszej 
plenerowej drogi wyraża senten-
cja na przydrożnym postumen-
cie: »Jeśli jesteś spragniony ciszy i 
Boga, zatrzymaj się na modlitwę, 
aby zaznać pokoju serca«” – za-
uważa duszpasterz.  GB

Wdzięczność za Kolonię

Pani Pasierbiecka zaprasza
Od 21 do 28 sierpnia w sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu 
trwał będzie odpust, którego 
główną intencją jest modlitewna 
wdzięczność za tegoroczne 
Dni Młodych w Kolonii.

Centralne uroczystości odbę-
dą się w sobotę i niedzielę, 27 
i 28 sierpnia. Pasterz Kościoła tar-
nowskiego, bp Wiktor Skworc, 
przewodniczył będzie Mszy św., 
celebrowanej o północy z soboty 
na niedzielę, która z roku na rok 
gromadzi coraz liczniejsze rze-
sze wiernych. W ramach odpustu 
zostanie też poświęcona XII sta-
cja monumentalnej Drogi Krzy-
żowej, powstającej w okołosank-
tuaryjnych plenerach. 

Tygodniowy odpust obfituje 
w nabożeństwa adresowane do 
różnych grup wiernych, jak na 
przykład: powołani do służby Bo-
żej, chorzy, członkowie wspólnot 
apostolskich. Pielgrzymi przyby-

li z diecezji oraz spoza 
jej granic każdego dnia 
mają możliwość skorzy-
stania z sakramentu po-
kuty, uczestniczenia w 
Eucharystii i nabożeń-
stwach maryjnych oraz 
wspólnotowej modlitwy różań-
cowej, która, jak twierdzą wierni, 
na pasierbieckim wzgórzu, ocie-
nionym obecnością Matki Pocie-
szenia, ma szczególną moc. 

– Tegorocznym odpustem 
dziękujemy Bogu, przez wsta-
wiennictwo Maryi, za ducho-

we owoce Światowych 
Dni Młodych w Kolonii 
– mówi ks. prał. Józef 
Waśniowski, proboszcz 
Pasierbca. – Wypada 
tak uczynić, bo w ro-
ku ubiegłym modliliśmy 

się tutaj za te dni. – Ale Mat-
ka Boża łaskawie spogląda na 
wszystkie sprawy, jakie pulsu-
ją w ludzkich sercach. Pociesza, 
błogosławi i wyprasza łaski, któ-
re niekiedy noszą znamiona cu-
dów – dodaje kustosz sanktu-
arium.  XAT

Z ks. Arturem Ważnym, diecezjal- 
nym duszpasterzem młodzieży, 
rozmawia Joanna Sadowska

JOANNA SADOWSKA: Ile w tym ro-
ku naszych diecezjan wzięło 
udział w Przystanku Jezus?

KS. ARTUR WAŻNY: – Dziewięciu 
kapłanów, trzech kleryków oraz 
osiem osób świeckich. Był czas, 
kiedy jeździło nas więcej i byli-
śmy bardziej zorganizowani, te-
raz przyjeżdżają ci, którzy czu-
ją się jakoś osobiście związani z 
Przystankiem. W sumie z całej 
Polski było około 600 osób. Na 
polu woodstockowym byliśmy wi-
doczni, a to chyba najważniejsze.

Jak rozpoczyna się Wasze spot-
kanie z ludźmi Woodstocku?

– Rekolekcjami. W tym roku 
prowadził je bp Edward Dajczak. 

Zamyślenie koncentrowało się 
wokół Eucharystii, ukazywanej 
jako źródło wspólnoty. A właś-
nie wspólnota jest bardzo ważna 
na tego typu spotkaniach. Łączy 
nas modlitwa, posiłek, rozmo-
wy. Dzięki temu na polu wood-
stockowym możemy współpraco-
wać ze sobą w ewangelizacji.

Jak wygląda ta ewangeliza-
cja? To przecież specyficzne 
miejsce i ludzie.

– Najważniejsze jest po pro-
stu „być”. Rekolekcje uświadamia-
ją, że najpierw należy siebie odna-
leźć w relacji do Jezusa, do Koś-
cioła, i dopiero wtedy można iść i 
tym się dzielić. Nie chodzi o to, by 
kogoś nawracać. Często sami lu-
dzie podchodzili do nas, aby po-
rozmawiać. Pretekstem do roz-
mowy stawał się też chleb, któ-
ry rozdawaliśmy na polu. Tak za-
czynały się nieraz bardzo piękne 

rozmowy, których zwieńczeniem 
często była spowiedź albo zapro-
szenie do kościoła. I „woodstoc- 
kowianie” do kościoła przycho-
dzili. Po sześciu latach obecno-
ści Przystanku Jezus widać, że na-
stąpiła pewna ewolucja i samego 
Woodstocku, i nas. Wpisaliśmy 
się w pejzaż. Dzięki temu Jezus 
jest tam zawsze obecny.  

Łaskami 
słynący obraz 
Matki Bożej 
Pocieszenia 
ukoronowano 
w Pasierbcu 
w 1993 r. 

Młodzi młodym 

Jezus na Woodstocku

„Odkrywamy 
Małopolskę”

Dla 
spragnionych  
ciszy

Wiele woodstockowych rozmów 
kończyło się spowiedzią
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„Kilka razy w roku modlimy się 
na tej Drodze Krzyżowej” 
– mówi ks. T. Machał
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CZAS ODKRYĆ
URSZULA I ZBIGNIEW STAWIKOWIE 
– ANIMATORZY Z WROCŁAWIA

Najwięk- 
szym na-
szym od-
kr yciem 
na takich 
rekolek-
cjach by-

ło to, że mimo swoich sła-
bości w małżeństwie je-
steśmy dla siebie darem. 
Możemy obdarowywać się 
wszystkim, także trudny-
mi i bolesnymi sprawami. 
Możemy o nich mówić, 
i to sprawia, że współ-
małżonek ma pełniejszy 
obraz „tej drugiej poło-
wy”. Dopiero starając się 
nawzajem zrozumieć, rze-
czywiście się rozwijamy i 
pomagamy sobie.

BOGDA I LESZEK WINKELOWIE  
Z REUTLINGEN (NIEMCY)

Jesteśmy 
małżeń-
s t w e m 
ponad 20 
lat, a do-
piero te-
raz po -

znajemy, że jest w nas tyle 
emocji niewypowiedzianych 
i że zupełnie inaczej wy-
gląda świat uczuć kobiety i 
mężczyzny. Wiedząc o tym, 
możemy – jako małżonko-
wie – pełniej być dla siebie.

RENATA I MAREK MAKOWSCY  
– MODERATORZY Z KATOWIC

Otrzyma- 
liśmy po-
moc, kie-
dy wyda-
wało się, 
że nasze 
małżeń-

stwo nie przetrwa. Teraz 
chcemy dziękować Bogu za 
to dobro, prowadząc reko-
lekcje i dzieląc się włas-
nym doświadczeniem. To 
nie znaczy, że już nie mamy 
problemów. Do końca życia 
będziemy się siebie nawza-
jem uczyć. Zauważyliśmy 
też, że Pan Bóg wciąż po-
ciąga nas dalej i ukazuje no-
we sprawy. 
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P o tylu latach dowie-
działam się, jak mój 
mąż odbiera niektó-
re moje słowa, a nawet 

miny czy gesty – opowiada Ewa 
z Bochni. Większość małżeństw 
na ciężkowickich rekolekcjach 
znalazła się dlatego, że szuka-
ła wyjścia z bolesnych proble-
mów. Ania i Jacek już po raz 
trzeci przybyli tu z Reutlingen w 
Niemczech. Przyjechali z piątką 
dzieci i szóstym pod sercem Ani. 
„Mieliśmy wiele problemów, po-
dobnie zresztą jak i inne mał-
żeństwa, tylko że nie wszystkie 
chcą o tym mówić. Nasze wy-
nikały przede wszystkim z nie-
wiedzy o uczuciach i z tego, że 
nie umieliśmy o nich rozmawiać. 
Każde z nas miało jakieś niespeł-
nione oczekiwania i bało się o 
tym powiedzieć, żeby nie zranić 
drugiej osoby. A właśnie przez 
to ją raniło – domysły niosą 
w sobie zawsze niebezpieczeń-
stwo potencjalnych ran. 

Z Bogiem wejść w głąb

Ula i Zbyszek z Wrocławia 
dziś są animatorami i poma-
gają innym pokonywać trud-
ności małżeńskie. Kiedyś takie 
właśnie rekolekcje uratowały 
ich własne małżeństwo: „Wyda-
wało nam się, że nie mamy już 
nic do stracenia, dlatego przyje-
chaliśmy. Po pierwszych dniach 
chcieliśmy stąd uciekać. Jakieś 
grupy, psycholog, opowiadanie 
tego, co nas boli – wydawało 
nam się to nie do przejścia. Ale 
zostaliśmy. Z czasem zauważyli-
śmy, że program tych rekolekcji 
jest kapitalnie ułożony. Każdy 
dzień to wchodzenie w głąb – 
w głąb człowieka i małżeństwa. 

Wchodzenie w sprawy 
bolesne, ale w sposób 
delikatny i wyważony. 
A najbardziej urzeka, 
że dokonuje się to wo-
bec Boga. Już za pierwszym ra-
zem zobaczyliśmy, że to na-
prawdę działa”.

Wzajemny dar

Wakacyjne rekolekcje po-
święcone komunikacji w mał-
żeństwie organizowane są w ra-
mach formacji Domowego Koś-
cioła. „To chyba jedyne takie 

rekolekcje w Polsce – 
mówi ks. Bogdan Kwie-
cień, diecezjalny mode-
rator Domowego Koś-
cioła i dyrektor ciężko-

wickiego domu rekolekcyjnego. 
– Program oparty jest na ele-
mentach typowo oazowych, ta-
kich jak: Jutrznia, Eucharystia, 
spotkanie w kręgu, modlitwa 
wieczorna, pogodny wieczór. 
Specyfiką są zajęcia warsztato-
we, ukierunkowane na wzmoc-
nienie więzi małżeńskiej”. 

Warsztaty organizuje i uzupeł-
nia krótkimi wykładami prof. Kry-

Zawsze wspólny 
stół i posiłek 
jednoczą 
i scalają rodzinę

Na rekolekcje o komunikacji w małżeństwie przyjechały do Ciężkowic 24 rodziny z całej Polski i z Niemiec

Pan Bóg się nie myli
tekst i zdjęcia 

MAGDALENA RZEPKA

Są małżeństwem od 25 lat. 
Dotąd uważali, że nie mają 
problemów ze wzajemną 
komunikacją. I dopiero 
tutaj otworzyły  
im się oczy. 
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stian Wojaczek z Wydziału Teolo-
gii i Nauki o Rodzinie Uniwersyte-
tu Opolskiego. „Wykorzystujemy 
wiedzę psychologiczną do poka-
zania mechanizmów funkcjono-
wania więzi między małżonkami, 
ale nie jest to żadna psychote-
rapia. Ćwiczenia dotyczą pozna-
nia małżeńskiego, mechanizmów 
rządzących sferą uczuć, zarów-
no pozytywnych, jak i negatyw-
nych, oraz komunikowania tych 
uczuć. Są też zajęcia doskonalące 
współdziałanie małżonków. Cho-
dzi przede wszystkim o ukaza-
nie małżeństwa jako wzajemne-

go osobowego daru: męża i żo-
ny”. Choć czegoś takiego nie ma 
w programie rekolekcji, w natu-
ralny sposób z biegiem dni po-
jawia się tutaj coś w rodzaju po-
radni. „Mniej więcej od trzeciego 
dnia coraz więcej par prosi o roz-
mowę na temat swoich proble-
mów. A pod koniec rekolekcji to 
już w ogóle nie ma wolnego cza-
su” – dodaje prof. K. Wojaczek.

Początek pracy

„Nie jest łatwo otworzyć się 
przed obcymi ludźmi i mówić o 

tym, co boli – wyznaje Bożena z 
Limanowej. – Tak naprawdę ot-
wiera nas szczerość naszych ani-
matorów. Sami dają przykład, 
mówiąc o trudnych sprawach 
swojego życia”. A nie jest to pro-
ste, nawet po latach, nawet jeśli 
robi się to któryś tam raz. Zresz-
tą zawsze trzeba bardzo strzec 
ludzkiej intymności – unikając 
nawet pozorów, jakiegoś psy-
chicznego ekshibicjonizmu. Do-
brze wiedzą o tym Ula i Zby-
szek, Renia i Marek, posługują-
cy jako animatorzy. „Otwieranie 
się jest trudne i ryzykowne. Mo-
żemy być skrytykowani, wyśmia-
ni, ale tutaj doświadczyliśmy, że 
warto w ten sposób ryzykować 
– mówi Zbyszek. – Dopiero w 
atmosferze szczerości zaczyna 
się właściwa praca”. Zresztą pra-
ca ta musi trwać dalej – przez 
cały rok, przez całe małżeńskie 
życie. „Tu dostajemy tylko narzę-
dzia – podkreślają wszyscy – ale 
dzięki tym narzędziom możemy 
sobie potem pomagać”.

Szkoła miłości
dla całej rodziny
W kaplicy i w jadalni widać 

ich wszystkich. Przy każdym ro-
dzinnym stole siedzą dzieci – od 
niespełna rocznych do dorosłych. 
Podczas zajęć dla małżonków ich 
najmłodszymi pociechami opie-
kuje się młodzież z diakonii. Or-
ganizują dzieciom zabawy, kon-
kursy, przygotowują przedsta-
wienia, uczą śpiewu. Popołudnia 
rodziny spędzają we własnym 
gronie. Dzieci bardzo przeżywa-
ją to, co dzieje się z ich rodzica-
mi. Podczas odnowienia przyrze-
czeń małżeńskich przez mamę 
i tatę niektóre płaczą z radości. 
„Te rekolekcje to świetna szko-
ła przygotowania do małżeństwa 
dla młodzieży, która tu posługu-
je. Dobrze, że widzą, jak ich ro-
dzice wspólnie pracują nad swo-
ją więzią małżeńską” – zauważa 
ks. B. Kwiecień.

Ten „Trzeci”
zawsze obok
„Wspaniale jest poznać te 

wszystkie zasady, dzięki którym 
możemy się lepiej rozumieć, bar-
dziej okazywać sobie miłość, uni-
kać zranień. Ale tu nauczyłam 
się też, że w pewnym momen-
cie psychologia się kończy – mó-
wi Ania, żona Jacka. – Zostaje tyl-
ko działanie Pana Boga. Urze-
ka mnie i dodaje siły to, że cały 
dzień spina poranna i wieczor-
na modlitwa. Że wobec Najświęt-
szego Sakramentu możemy so-
bie do ucha poszeptać, za co so-
bie dziękujemy, za co się prze-
praszamy. Właśnie przed Panem 
Jezusem, bo Jego zaprosiliśmy 
na naszą drogę”. On idzie jako 
„Trzeci”, i jest zawsze obecny po-
śród nas.

To są cuda. Cuda tych reko-
lekcji. Zwyczajne – niezwyczaj-
ne cuda. A największy z nich jest 
wtedy, gdy po latach wzajemne-
go ranienia się małżonkowie mó-
wią jak Ula: „Zrozumiałam tutaj, 
że kiedy Pan Bóg łączy dwoje lu-
dzi sakramentem małżeństwa, to 
nigdy się nie myli. Ale od ludzi 
zależy, co z tym zrobią”.

 



 

Doświadczenia trud-
ności w małżeńskim 

obdarowywaniu siebie 
mogą skłonić małżon-
ków do poszukiwania 
bądź pogłębienia więzi 
z Bogiem, jako pomocy 
w przezwyciężeniu tych 
trudności. Ważne jednak, 
by nie poprzestać tylko na 
intensyfikacji praktyk re-
ligijnych. Oznaczałoby to 
próbę zrzucenia odpowie-
dzialności na Boga, przy 
zachowaniu własnej bier-
ności. Poszukiwanie Bożej 
pomocy jest ważne, bo to 
Bóg, pociągając człowieka 
do siebie, uzdalnia go do 
bycia darem dla współ-
małżonka. Bóg jednak nie 
zastąpi w samym obdaro-
wywaniu, bo to przynależy 
człowiekowi. 

zależy, co z tym zrobią”.

 

PROF. KRYSTIAN WOJACZEK

MOIM 
ZDANIEM

Na rekolekcje o komunikacji w małżeństwie przyjechały do Ciężkowic 24 rodziny z całej Polski i z Niemiec

Pan Bóg się nie myli



„Obchodząc jubileusz 300-lecia 
parafialnej świątyni, trzeba 
wzrok kierować ku teraźniej-
szości i przyszłości, aby nie 
zmarnować bogatego dziedzic-
twa wiary” – mówił do wier-
nych w Rożnowie bp Wiktor 
Skworc.

7 sierpnia parafianie z Roż-
nowa obchodzili uroczystość 
300-lecia konsekracji swej świą-
tyni. Została ona wzniesiona 
w 1661 roku, a konsekrował 
ją 19 lipca 1705 roku bp Kazi-
mierz Łubieński, sufragan kra-
kowski. Od wielu lat kościół ten 
jest Wieczernikiem miejscowej 
wspólnoty – powiedział w cza-
sie uroczystości Biskup tarnow-
ski. „Lud rożnowski kocha swo-
ją świątynię i troszczy się o nią, 

aby była za-
wsze godnym 
domem Bo-
żym. Dlatego 
na jubileusz 
sprawiono no-
we drzwi, no i 
przede wszyst-
kim marmuro-
wy soborowy 
ołtarz” – opowiada ks. Marek 
Truś, proboszcz z Rożnowa. Oł-
tarz ufundowała jedna z ro-
dzin z parafii. Co dalej? Jaką pi-
sać historię wiary? „Trzeba po 
prostu kontynuować budowa-
nie kościoła, przede wszystkim 
wytrwale budować Kościół ży-
wy, Kościół nie z drewna, ka-
mieni, betonu, ale Kościół z ży-
wych ludzkich serc” – podkre-
ślił w homilii bp W. Skworc.

 

GB

300-lecie w Rożnowie

Kościół z serc

G
RZ

EG
O

RZ
 B

RO
Ż

EK

G O Ś Ć  TA R N O W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
21

 si
er

pn
ia 

20
05

VI

Od dziewięciu lat towarzyszą 
tarnowskiej pielgrzymce. 
Wyróżnia ich chęć niesienia 
pomocy oraz biały, 
ośmioramienny krzyż 
na czerwonym tle.

Pierwsi maltańczycy poja-
wili się na tarnowskiej piel-
grzymce równo dziesięć lat 
temu. – Pochodzili z oddziału 
krakowskiego i zainspirowa-
li nas do utworzenia własnej 
grupy – wspomina Grzegorz 
Olszówka, zastępca komen-
danta oddziału Maltańskiej 
Służby Medycznej w Tarno-
wie. Po powrocie z pielgrzym-
ki, 10 lat temu, odbył się po 
raz pierwszy w Tarnowie mal-
tański kurs udzielania pierw-
szej pomocy. Zgłosiło się na 
niego pięćdziesiąt osób. – Za-
liczenie kursu i zdanie egza-
minu było i jest nadal wymo-
giem wstąpienia w nasze sze-
regi – wyjaśnia pan Olszów-
ka. Maltańczycy muszą mieć 
skończone 18 lat oraz być wie-
rzącymi i praktykującymi ka-
tolikami. Sami mal-
tańczycy przyznają, 
że taki kurs przydał-
by się każdemu. Bo 
jeszcze dziś w nie-
których szkołach na 

zajęciach z przysposobienia 
obronnego uczy się młodzież, 
aby w przypadku np. ataku pa-
daczki przypinać język agrafką 
do kołnierzyka. – To są stare 
metody, praktykowane w cza-
sach I wojny światowej, któ-
rych nikt nie powinien uczyć, 
a co dopiero realizować.

W prawie 10-letniej histo-
rii istnienia oddziału przewi-
nęło się przez niego około 
700 osób. Od momentu po-
wstania tarnowscy maltańczy-
cy towarzyszą każdej pieszej 
pielgrzymce na Jasną Górę. 
Pomagali również pielgrzy-
mom w czasie pobytu Ojca 
Świętego w Krakowie i Sta-
rym Sączu, wielu z nich słu-
żyło też w Watykanie w cza-
sie Roku Jubileuszowego. – 
Nasza grupa charakteryzuje 
się ciągłą rotacją. W szeregi 
wstępują głównie ludzie mło-
dzi, którzy np. po dostaniu 
się na studia wyprowadzają 
się z Tarnowa – mówi zastęp-
ca komendanta. Trochę bra-
kuje osób stanowiących trzon 
grupy, o ustabilizowanej sy-
tuacji rodzinnej i zawodowej. 

– Mamy nadzieję, że 
kiedyś to się zmieni, 
bo naprawdę warto być 
maltańczykiem i poma-
gać ludziom – mówi 
pan Grzegorz.  JS

WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ,
że na pytanie zadane przez Jezusa uczniom w 
okolicach Cezarei Filipowej: „za kogo ludzie uwa-
żają Syna Człowieczego?” odpowiedź świat od-
czytuje dziś ze stylu życia tych, którzy uważają 
się za chrześcijan. Każdy z nas wnosi swój wkład 
w formułowanie tej odpowiedzi. Pomyślmy, na ile 

ta dawana przez nas, pokrywa się z tą daną wówczas przez 
Piotra: : „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. To jedyna po-
prawna odpowiedź na wciąż stawiane wyznawcom przez 
Chrystusa pytanie.

KS. ZBIGNIEW ADAMEK

Pierwsi 
maltańczycy 
pojawili się 
na pielgrzymce 
dziesięć lat temu

Z językiem na agrafce

Pogotowie 
pielgrzyma

 A
RC

H
. M

AL
TA

Ń
C

Z
YK

Ó
W

W czasie  
Mszy św.  

bp Wiktor 
Skworc poświęcił 

nowy ołtarz, 
wmurowując  

w jego mensę 
relikwie  

bł. Karoliny
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W gronie 120 męczenników, ofiar 
hitleryzmu, których proces bea-
tyfikacyjny rozpoczął się dwa lata 
temu, jest ksiądz Ferdynand Machay, 
członek Kongregacji Oratorium św. 
Filipa Neri w Tarnowie.

Niedawno dobiegł końca diecezjal-
ny etap procesu beatyfikacyjnego. – 
Pracę zakończył m.in. trybunał bea- 
tyfikacyjny – mówi ks. Tadeusz Bań-
kowski, delegat Biskupa tarnowskiego 
w procesie beatyfikacyjnym księży fili-
pinów. – Do obowiązków trybunału na-
leżało przesłuchanie świadków, którzy 
znali ks. Machaya i mieli informacje na 
temat jego życia i męczeńskiej śmierci 
– dodaje. Pracę zakończyła również ko-
misja historyczna, której zadaniem by-
ło dotarcie do wszystkich materiałów 
archiwalnych dotyczących ks. Machaya, 
jakie znajdują się w Polsce.

Zebrane materiały zostaną przeka-
zane do ogólnopolskiej centrali proce-
su beatyfikacyjnego, a po ich opraco-
waniu do Stolicy Apostolskiej. – Trud-
no mówić, w jakim to będzie termi-
nie, bo Watykan nie określił jeszcze 
żadnej daty – wyjaśnia ksiądz delegat. 
W Tarnowie natomiast rozpoczyna się 
duchowe przygotowanie wiernych do 
beatyfikacji filipina. – Jesteśmy w prze-
dedniu projekcji filmu o słudze Bożym 
ks. Machayu. Rozpoczynamy systema-
tyczne modlitwy o jego beatyfikację 
oraz przybliżamy ludziom postać fili-
pina – mówi ks. Bańkowski. Również 
w tym roku nastąpi przeniesienie 
szczątków Sługi Bożego z cmenta-
rza salwatorskiego w Krakowie, gdzie 
spoczywa, do kościoła księży filipi-
nów w Tarnowie. Bo właśnie w Tar-
nowie ks. Machay został wyświęcony 
na kapłana. Tu również pracował ja-
ko kapelan szpitala, a po aresztowa-
niu przez gestapo został osadzony w 
miejskim więzieniu. Zginął w Wiśni-
czu w 1940 roku.  JS

Nauczyciel wiary 
i patriotyzmu

Powrót 
męczenników

Do dziś 
żyją jeszcze 
tarnowianie, 
którzy pamiętają 
ks. Machaya

Nieprzerwanie od 1991 r. miesięcznik „Promyczek 
Dobra”, a z nim zespół „Promyczki” i powołane 
do życia w 1999 roku Wydawnictwo Diecezji Tar- 
nowskiej „Promyczek” służą ewangelizacji dzieci.

6 sierpnia biskup tarnowski Wiktor Skworc 
poświęcił w Nowym Sączu nowe pomieszczenia 
Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”. 
Znalazły się one na zaadaptowanym pod-
daszu dawnej organistówki przy bazylice 
kolegiackiej. „Przede wszystkim dzięku-
ję ks. prał. Waldemarowi Durdzie za bez-
płatne przekazanie tych pomieszczeń i 
zgodę na ich adaptacje dla celów wydaw-
nictwa” – dziękował w czasie otwarcia no-
wej siedziby dyr. „Promyczka” ks. Andrzej 
Mulka. „Promyczek” dotychczas mieścił 
się w jednym pokoju na plebanii. Aż trud-
no uwierzyć, że mimo trudnych warun-

ków lokalowych, od 1991 roku zostało przygo-
towanych i wydanych 155 numerów miesięcz-
nika dla dzieci. Ale też, jak zauważa ks. A. Mul-
ka, prawdziwym kapitałem wydawnictwa i cza-
sopisma zawsze byli ludzie. „Od samego począt-
ku do dziś redakcja pracuje, nie pobierając hono-
rariów, a swoimi talentami służy najlepiej jak mo-
że dziełu wychowywania dzieci. Zawsze powta-

rzam, że największym sponsorem wy-
dawnictwa jest zespół redakcyjny” – mó-
wi ks. Andrzej. Nowy, 156. numer „Pro-
myczka Dobra”, przygotowany w nowej 
siedzibie, ukaże się w nowej, odmienio-
nej szacie. Pozostaje jednak wierny swej 
starej funkcji formacyjnej. „Najważniejsza 
jest treść, ewangelizacja dzieci. Dziękuję 
zespołowi, który to zadanie podejmuje z 
potrzeby serca” – powiedział bp Wiktor 
Skworc. GB

Nowa siedziba „Promyczka”

Dla dobra dzieci

Biskup 
Wiktor Skworc 
poświęcając nową 
siedzibę redakcji 
„Promyczka”, 
wyraził 
uznanie dla 
dotychczasowej 
pracy całego 
zespołu
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Dożynki to tradycyjnie czas podsumowania żniw  
i dziękczynienia za plony.  
Także okazja do pochwalenia się nimi. 

Tegoroczne wojewódzkie dożynki dla całego 
Podkarpacia odbędą się 4 września w Radomy-
ślu Wielkim. Ich organizatorem jest radomyskie 
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek. Ce-
lem przedsięwzięcia, jak podkreślają organiza-
torzy, jest upowszechnianie i kultywowanie lu-
dowej tradycji obrzędu dożynkowego, prezen-
tacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z 
terenu Podkarpacia oraz promocja dorobku cy-
wilizacyjnego wsi polskiej. W ramach dożynek 
przewidziano rozstrzygnięcie X Podkarpackie-
go Konkursu Wieńca Dożynkowego. Wieńce, 
zakwalifikowane z konkursów gminnych i po-
wiatowych, oceniane będą w trzech katego-
riach: wieniec tradycyjny, wieniec o symboli-
ce religijnej oraz wieniec o oryginalnej formie. 
Otwarcie konkursu przewidziano 4 września na 
godz. 14.00. Rozstrzygnięcie ma nastąpić oko-
ło 17.00. Zapraszamy! GB

Wieńce to nieodłączny element dożynek.  
Na zdjęciu dożynki gminy Tarnów AD 2004

Wdzięczność za plony

Podkarpackie Dożynki
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Parafią opiekuje się  
św. Maksymilian,  
może dlatego wszystko 
tutaj wymaga 
maksymalizmu.

Wczesny wieczór. 
Wzgórza ociekają mro-
kiem. Zagląda on do 
domostw, ogarnia krze-
wy i drzewa, zakrada 
się do sadów jak niepro-
szony gość na wiejskie 
wesele. Gospodarze wy-
legli przed domy. Rę-
ce unurzane w żniwnym 
mozole leżą bezwład-
ne na kolanach jak zdy-
szane gończe psy. Lu-
dzie chciwie wdychają 
chłód nocy. O czym my-
ślą w porę wschodzą-
cego zmierzchu? Mo-
że cieszą się już nieod-
ległym jesiennym owo-
cobraniem; może liczą 
sierpniowe żniwne sno-
py, poszerzając rozma-
rzoną gospodarską za-
pobiegliwością strychy, 
spichlerze i sąsieki?         

Obok kościoła kil-
ku robotników uwija 
się przy porządkowa-
niu cmentarza: równają 
teren, wytyczają alejki, 
umacniają grunt. Loka-
lizacja cmentarza w bli-
skości świątyni podyk-
towana jest nie tylko 
względami praktyczny-
mi. To przede wszyst-
kim, jak trafnie zauwa-
żał ks. Janusz Pasierb, 
przejaw największej am-
bicji Kościoła, który pra-
gnie pamięcią i matczy-
nym opiekuńczym ge-
stem ogarniać także 
te swoje dzieci, które 
przekroczyły już bra-
mę śmierci. Parafialny 
cmentarz w Kiczni jest 

nowy. Zaledwie kilka na-
grobków.

Parafia też jest sto-
sunkowo młoda, po-
wstała bowiem 25 lat 
temu. Wioska leży nie-
opodal Łącka, pośrod-
ku pokrytych lasami 
wzgórz Beskidu Wyspo-
wego. Piękne plenery, 
szlaki dla pieszych i ro-
werzystów przyciągają 
turystów. W sezonie let-
nim wspólnota parafial-
na, licząca niewiele po-
nad 800 osób, trochę się 
więc rozrasta. Parafii pa-
tronuje św. Maksymilian; 
może dlatego wszyst-
ko tutaj wymaga mak-
symalizmu. Domaga się 
go życie: uprawa małych 
zagonów porozwiesza-
nych na stromych wzgó-
rzach jak pszeniczne ar-
rasy, pielęgnacja sadów 
i ogrodów, kiedy ceny 
w skupie każą czasem 
zostawić owoc na pniu, 
zagraniczne wyjazdy za 
chlebem zakwaszone 
tęsknotą i niepewności 
obcego.

Wiara, jeśli ją po-
traktować poważnie, 
też zakłada maksyma-
lizm. I kicznianie chy-
ba o tym wiedzą. Właś-
ciwie sto procent wier-
nych uczęszcza do koś-
cioła. W obecnym eu-
charystycznym roku 
zwiększyła się licz-
ba przystępujących do 
Komunii św. Parafianie 
starają się żyć i mod-
lić na wzór swego Pa-
trona: bardzo kochają 
Matkę Bożą; za przy-
kładem św. Maksymilia-
na pragną wraz z Nią 
i przez Nią zbliżać się 
do Jezusa. Ludzie dbają 
również o sprawy Koś-

cioła, ofiarnie angażu-
jąc się w duchowy oraz 
materialny wymiar ży-
cia parafii.

Parafia pięknieje, po- 
dobnie jak świątynia. 
Schody prowadzące do 
pomieszczeń plebań-
skich zasłane są girlan-
dami wielobarwnych 
kwiatów, które pielęg-
nowane fachową dło-
nią gospodyni, rozkwi-
tają całą krasą swej 
urody. To obrazek jak-
by wycięty z prospek-
tów reklamowych, za-
chwalających wakacje 
w Austrii. Wielu kicz-
nian rzeczywiście tam 
jedzie. Szkoda tylko, że 
nie na wczasy.

KS. ANDRZEJ TUREK

KS. STANISŁAW 
TWOREK

Urodził się 9 listopada 1952 r. 
w Krościenku nad Dunaj- 
cem. Sakrament kapłaństwa 
przyjął w 1972 r. Jako wi-
kariusz posługiwał w Łęgu 
Tarnowskim, Mielcu, Lubzinie, 
Łękach Górnych. W roku 1973 
został proboszczem w Kiczni.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Nasza parafia to taka enklawa żywej religijno-
ści. Ludzie kochają Jezusa, zwłaszcza w tajem-
nicy Jego męki, Maryję, jako Panią Różańcową, 
oraz św. Maksymiliana. Mamy 14 róż różańco-
wych, DSM, Caritas, liczną służbę ołtarza, ra-
dę parafialną. Napawa nadzieją fakt, że u nas 
wciąż więcej ludzi rodzi się, niż umiera, oraz że 
parafianie starają się coraz bardziej wiązać wia-
rę z życiem. Jest to tym ważniejsze, że także 
do naszej enklawy zagląda świat, niekoniecz-
nie tylko z tym, co dobre. Trzeba bronić ludzi, 
zwłaszcza młodych, przed różnymi negatywny-
mi wpływami, które sączą się choćby z mediów, 
przestrzegać przed fatalnymi skutkami zbyt-
niej zażyłości z kieliszkiem, uwrażliwiać na ko-
nieczność nieustannego pogłębiania wiary i co-
raz bardziej świadomego uczestnictwa w litur-
gii, zwłaszcza Mszy św.
W rodzinach parafii mocna jest więź z Bogiem 
oraz poczucie wspólnoty. Źródło wiary bije tu 
mocno, o czym świadczą liczne powołania do 
służby Bożej.

Zapraszamy na Msze św.

 Niedziela: 8.00, 11.00.
  Codziennie: 7.00 (poniedziałek–wtorek),
      18.30 (środa–sobota).
 Odpust – sierpień – ku czci św. Maksymiliana Marii
      Kolbego. 

Parafianie marzą 
po cichu, 

że może kiedyś uda im się 
sprawić witraże  

do konsekrowanej  
w 1989 r. świątyni

tarnow@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów
tel./faks (14) 626 15 50
Redagują: ks. Andrzej Turek – dyrektor oddziału, 
Grzegorz Brożek, Joanna Sadowska
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PANORAMA PARAFII 
Kicznia. Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego

Na wzór Patrona

Zachęcamy do wysłucha-
nia reportażu o parafii 
w RDN Małopolska w 
niedzielę o godz. 14.10.  
Powtórka o godz. 20.10.
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