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Co robić, aby jeszcze bardziej zintegrować  
młodych ze starszymi? Czy jest szansa, 

aby wspólnie spędzali oni wolny czas? Na 
te pytania odpowiedź znalazły siostry słu-
żebniczki dębickie, prowadzące Ośrodek 
Integracyjno-Wychowawczy w Dębicy. Dzięki 
dotacji z rządowego programu „Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich” zorganizowały te-
atr międzypokoleniowy. Występują w nim 
podopieczni dębickiej placówki: seniorzy z 
„Domu Symeona i Anny”, dzieci z ochron-
ki i świetlicy „Promyki nadziei”. Aktorzy 
zadebiutowali przedstawieniem „Czerwony 

kapturek”. – Jest to świetny 
sposób na integrację poko-
leń, gdzie nie tylko dzieci po-
bierają naukę od dorosłych, 
ale i babcie mogą się czegoś 
nauczyć od wnuków – mówi 
s. Loyola Maria Opiela, prze-
łożona ośrodka. 

CZEGO WNUCZKI UCZĄ BABCIE
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Teatr między- 
pokoleniowy 
dostarcza 
wiele radości, 
zarówno 
aktorom, jak  
i publiczności

KS. ANDRZEJ TUREK
redaktor wydania

Czy w ogóle istnieje jakaś 
niedziela „niebiblijna”? 

Dla wielu „niebiblijne” są ca-
łe dnie, tygodnie i lata. Stąd 
pewnie bierze się większość 
naszych problemów osobi-
stych, mało- i wielkoojczyź-
nianych. A z Tarnowa pocho-
dzi poeta, który mówił, że 
Biblia jest jego ojczyzną i do-
mem. Może warto już dziś 
wprowadzić się do tego do-
mu. Wtedy także ojczyzna 
stanie się bardziej biblijna. 

Nowy rok duszpasterski

Przywracajmy nadzieję

ZA TYDZIEŃ
  KULT BŁ. KAROLINY – rozkwita 

Cudowny Kwiat naszej ziemi
  MŁODZI, WIERZĄCY, UTALENTOWA-

NI – sercem napisać ikonę
  SFRUNĄŁ DO NAS KOZAK CHORY 

– jak nasi medycy wyleczy-
li Ukraińca

  Przez oczy i uszy WPUSZCZAJ 
DOBRO DO DUSZY – konkurs fil-
mowy „Dobre Oczy”

  Z cyklu panorama parafii 
– TRZY NIENOWE CERKWIE w 
Nowej Wsi

Miłość preferencyjna wobec 
ubogich jest koniecznym 
wymiarem chrześcijańskiej 
egzystencji – napisał w „Ecclesia 
in Europa” Jan Paweł II.

O tym, jak realizować w roz-
poczynającym się niebawem ro-
ku duszpasterskim wypływają-
cy ze wspomnianego dokumen-
tu nowy program duszpasterski 
dla Kościoła w Polsce, rozmawia-
li 5 listopada księża wicedzieka-
ni, odpowiedzialni za pracę cha-
rytatywną. „W programie zatytu-
łowanym »Przywracajmy nadzieję 
ubogim« chodzi zarówno o ubo-
gich w znaczeniu duchowym, jak 
i materialnym. W odniesieniu do 
tych ostatnich wyjątkową rolę ma 
do wypełnienia Caritas, jako orga-
nizacja osób spieszących z pomo-
cą najbardziej potrzebującym” – 
mówi ks. dr Wiesław Piotrowski, 
współautor ogólnopolskiego pro-
gramu duszpasterskiego. W na-
szej diecezji, jak poinformował 
zebranych ks. Antoni Mikrut, szef 
diecezjalnej Caritas, proponuje 
się kilka priorytetowych kierun-

ków działań. „Chcieliby-
śmy, po pierwsze, nadal 
tworzyć i wspierać roz-
wój parafialnych świetlic 
dla dzieci i młodzieży. Po 
drugie, przez zakładanie 
klubów seniora zatrosz-
czyć się o tych, którzy są 
podporą rodzin i parafii 
czyli osoby starsze, eme-
rytów, rencistów i osa-
motnionych. Po trzecie, 
naszym zamierzeniem jest inicjo-
wanie powstawania szkolnych kół 
Caritas – jako środowisk samopo-
mocowych, ale i wychowawczych, 
aby młodzież tam ukształtowa-

na mogła włączyć się 
w przyszłości w dzia-
łania parafialnych Cari-
tas. Po czwarte, chce-
my wspierać zakłada-
nie tak potrzebnych w 
wielu ośrodkach hospi-
cjów domowych” – wy-
licza ks. Mikrut. Nie-
zmienną potrzebą i po-
winnością pozostaje 
oddział Caritas w każ-

dej parafii i to aktywnie działa-
jący. Caritas zaś to ludzie, my 
wszyscy i to do nas skierowany 
jest apel: „Przywracajmy nadzie-
ję ubogim”. GB

Nowy rok  
w dziedzinie 
pracy 
charytatywnej 
to kilka 
konkretnych 
propozycji, 
o których 
rozmawiali 
księża 
wicedziekani
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Wioska jak dąb
ŁAPCZYCA. Podbocheńska 
miejscowość obchodzi w tym 
roku 900-lecie istnienia. Jednym 
z akcentów jubileuszowych ob-
chodów było posadzenie przed 
Wiejskim Domem Kultury 9 mło-
dych dębów (na zdjęciu drze-
wo sadzi ks. Józef Pajor, miejsco-
wy proboszcz). Łapczyca jest naj-
starszą miejscowością w gminie 
Bochnia. Wspominana w doku-
mentach jest już w 1105 roku, 
kiedy została nadana mnichom z 
Tyńca przez królową Judytę, żo-
nę Władysław Hermana. Jedną z 
pamiątek niezwykłego jubileuszu 
będzie powstający w miejscowo-
ści nowy budynek gimnazjum.

Na maryjnej drodze 

DZIEWCZĘCA SŁUŻBA 
MARYJNA. Od 28 do 30 paź-
dziernika w Diecezjalnym Domu 
Rekolekcyjnym w Ciężkowicach 
przebywało 64 kilkunastolet-
nich dziewcząt na I stopniu szko-
lenia dla przewodniczek DSM. 
Przewodniczkami staną się po 
przejściu szkoleń II i III stop-
nia i złożeniu przyrzeczenia. „To, 

że przygotowujemy dużą gru-
pę przewodniczek jest między 
innymi skutkiem tego, że tak 
wiele dziewcząt co roku wstę-
puje do DSM” – mówi odpo-
wiedzialna za DSM w diecezji s. 
Anna Godek. Tydzień później w 
tym samym Domu w szkoleniu 
II stopnia DSM uczestniczyło po-
nad 40 dziewcząt.

Miejsce pamięci i modlitwy
TARNÓW. Od 31 paździer-
nika do końca listopada moż-
na modlić się w kryptach ba-
zyliki katedralnej (na zdję-
ciu). Przez dwa tygodnie kryp-
tę, w której spoczywają m.in. 
abp Jerzy Ablewicz i bp Józef 
Wojtarowicz, odwiedziło kilka 

tysięcy osób, w tym wiele dzie-
ci i młodzieży. Zgodnie z wie-
loletnią tradycją, w katedrze 
odprawiane były również Msze 
św. za zmarłych biskupów tar-
nowskich, kanoników kapituły 
katedralnej i za proboszczów 
miejscowej parafii.

Nie tylko dla poetów

WOLA ŻYRAKOWSKA. 
3 listopada w Terytorialnym 
Ośrodku Bibliotek i Kultury od-
był się konkurs poezji religij-
nej. Wzięli w nim udział ucznio-
wie szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z gminy Żyraków. 
Jak co roku popularny był ks. 
Jan Twardowski, ale sięgnię-
to również po utwory m.in. 
Karola Wojtyły, Leopolda Staffa 

i Adama Mickiewicza. Jury wy-
różniło: z Nagoszyna – Agnieszkę 
Kobos, Magdalenę Gil i Mateusza 
Rusina, Katarzynę Czerwiec z 
Mokrego, Annę Bystrek z Woli 
Wielkiej, z Bobrowej – Marię 
Sehn i Tomasza Smołę (na zdję-
ciu). Laureaci będą reprezento-
wać gminę na szczeblu powiato-
wym. Zmagania konkursowe od-
będą się w listopadzie w Dębicy. 

Na seminarium i Azję

DIECEZJA. 1 i 2 listopa-
da na cmentarzach diecezji tar-
nowskiej odbyła się kwesta na 

Wyższe Seminarium Duchowne 
w Tarnowie. Wyjątkowo w tym 
roku została ona połączona ze 
zbiórką pieniędzy na rzecz ofiar 
trzęsienia ziemi w Pakistanie. 
Jest to odpowiedź na apel bpa 
Wiktora Skworca, który poprosił 
diecezjan o pomoc dla ofiar trzę-
sienia ziemi. Pieniądze do puszek 
zbierali klerycy tarnowskiego se-
minarium (na zdjęciu). – Przy oka-
zji Wszystkich Świętych staram 
się zawsze wesprzeć nasze diece-
zjalne seminarium. Cieszę się, że 
w tym roku pomogę również tym, 
którzy przeżyli kataklizm – mówi 
pan Józef Zych z Tarnowa.
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Uczestniczkom szkolenia w Ciężkowicach dopisywał humor
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19 listopada w Tarnowie 
Dziewczęcy Chór Katedralny 
„Puellae orantes” świętować 
będzie 20-lecie działalności. 

Obchody jubileuszu rozpo-
cznie Msza św., celebrowana 
o godz. 18.00 w bazylice ka-
tedralnej. Po Eucharystii zo-
stanie wykonany „Magnificat”, 
utwór autorstwa prof. Mariana 
Sawy, specjalnie skomponowa-
ny na tę okazję. 

Założycielem i dyrygentem 
„Puellae orantes” jest ks. Wła-

dysław Pachota. Od chwili po-
wstania chór zachwyca bar-
wą głosów, aranżacją wyko-
nań pieśni  i wysokim pozio-
mem artystycznym. Świadczą 
o tym jego liczne osiągnięcia 
w kraju i za granicą. Do naj-
ważniejszych sukcesów chóru 
zaliczyć można m.in. występy 
na Międzynarodowym Konkur-
sie Chórów Katedralnych we 
Francji i Międzynarodowym 
Konkursie Polifonicznym we 
Włoszech w 2004 roku, gdzie 
dziewczęta wywalczyły pierw-

sze miejsce. Wielkim wyróż-
nieniem był też występ na Fe-
stiwalu Chórów Laureatów w 
Prowansji. – W dotychczaso-
wej historii festiwalu byliśmy 
pierwszym chórem reprezen-
tującym Polskę – wspomina ks. 
Pachota. Do tej pory „Puellae 
orantes”  wydało cztery płyty 
CD, w czerwcu przyszłego ro-
ku planowane jest wydanie ko-
lejnego krążka.

„Gość Niedzielny” objął pa-
tronat nad obchodami jubileu-
szu chóru.  JS

Na co idą moje 
pieniądze?

Gminny 
„tort”
Wiedza o tym, skąd biorą się w 
budżecie gminy pieniądze i na 
co są wydawane stała się włas-
nością wszystkich mieszkańców 
gminy Radomyśl Wielki. 

W październiku do miesz-
kańców gminy trafiła broszura 
zatytułowana „Skąd mamy pie-
niądze i na co je wydajemy?”. 
Publikacja w sposób przystęp-
ny, czytelny i prosty dostarcza 
informacji, skąd i jakiej wyso-
kości są wpływy gminy i na co 
poszczególne kwoty są wyda-
wane. Każdy mieszkaniec dzię-
ki niej może się dowiedzieć, 
w jaki sposób planowane są 
finanse w samorządzie oraz 
jak zgłosić własne wnioski czy 
uwagi. „Chcemy, aby wszyscy 
nasi mieszkańcy mieli pewne 
pojęcie o gminnym budżecie. 
Jako że nie mamy niczego do 
ukrycia, to konsekwencje te-
go mogą być tylko pozytywne” 
– uważa Józef Rybiński, bur-
mistrz Radomyśla. Jego zda-
niem, z jednej strony dostęp-
ność tego typu informacji bu-
duje społeczeństwo obywatel-
skie, zmusza ludzi do przeję-
cia cząstki odpowiedzialności 
za lokalne podwórko, pokazu-
je, że dzielenie gminnego „tor-
tu” niewiele różni się od do-
mowego budżetu, a z drugiej 
– ułatwia dyskusje społeczne i 
zarządzanie wspólnotą samo-
rządową. „Liczby przemawiają 
do ludzi, co ułatwia dyskusje 
na zebraniach wiejskich oraz 
podejmowanie decyzji” – do-
daje burmistrz Rybiński.  GB

Rozmowa z ks. prof. Michałem 
Bednarzem, tłumaczem  
i autorem komentarzy do nowego 
przekładu Pisma Świętego.

JOANNA SADOWSKA – Dlacze-
go zdecydowano się na nowy 
przekład Pisma Świętego?

KS. PROF. MICHAŁ BEDNARZ – 
Polska to europejski kraj, któ-
ry ma najmniej tłumaczeń Bi-
blii. Stąd idea nowego prze-
kładu. W planach „nowa” Bi-
blia miała ukazać się na Rok 
Jubileuszowy. W głównej mie-
rze miała być adresowana do 
młodych ludzi. Początkowo był 
plan, aby każde przetłumaczo-
ne zdanie przedstawić mło-
dym, w celu zasięgnięcia ich 
opinii: czy jest dla nich zrozu-
miałe, czy też nie bardzo. Nie 
udało się tego do końca zre-
alizować, bo zrezygnowano z 
idei przygotowania Biblii Mło-
dych, pisanej nowoczesnym ję-
zykiem. I powiem, że trochę mi 
tego żal. 

– Czym się różni ten prze-
kład od popularnej Biblii Ty-
siąclecia?

– Język jest tu bardziej 
komunikatywny, zdania krót-
kie. Przy tekstach znajdu-
ją się odnośniki, na każdej 
stronie są wyjaśnienia zwro-
tów oraz komentarze. Zmia-
ny językowe  podyktowane 
są pragnieniem dostosowa-
nia świętego tekstu do stylu 
myślenia i mówienia współ-
czesnego człowieka. Chodzi 

o to, by tekst był bardziej 
zrozumiały.

– Co do użytego języka po-
jawiło się wiele krytycznych 
opinii. Zarzuca się autorom 
tłumaczeń, że zastosowano 
niewłaściwe słowa.

– Wiele „zamieszania” czy 
zdziwienia wywołało m.in. 
tłumaczenie Kazania na Gó-
rze. Tam zamiast słów „bło-
gosławieni”, jak jest w Biblii 
Tysiąclecia, użyliśmy słowa 
„szczęśliwi”. Zapytaliśmy lu-
dzi, z czym kojarzy im się sło-
wo „błogosławiony”? Okazało 
się, że głównie z osobami wy-
niesionymi na ołtarze. A to ka-
zanie odnosi się do nas, zwy-
kłych ludzi. Owszem, ks. Wu-
jek użył słowa „błogosławio-
ny” i miał do tego prawo, bo 
w tamtych czasach miało ono 
podwójne znaczenie – szczęś-
liwy i błogosławiony. Dzisiaj 
już nie. Zresztą słowo „szczęś-
liwy” zostało już użyte w Bi-
blii Poznańskiej i funkcjonuje 
w tłumaczeniu od 40 lat. Oso-
biście bardzo się cieszę, że da-
ne mi było pracować przy no-
wym tłumaczeniu. I uważam, 
że jest ono dobre.  

Biblia nie tylko na Niedzielę

Szczęśliwy  
czy błogosławiony?

Muzyczny jubileusz

Magnificat na XX-lecie
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Ks. prof. Michał Bednarz uważa, 
że było warto podjąć trud nowego 
przekładu Pisma Świętego 

Burmistrz J. Rybiński pokazuje,  
na co gmina Radomyśl Wielki 
wydaje pieniądze 
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Dziś trzeba szukać 
nowych sposobów 
mówienia o takich 
sprawach, jak na-

sza ziemia, państwo, umiło-
wanie własnej ojczyzny. A mó-
wić trzeba, bo patriotyzm na-
leży do uniwersalnych warto-
ści, takich jak miłość, dobroć, 
sprawiedliwość, uczciwość. 
Trzeba mówić, bo – paradok-
salnie – w warunkach odzy-
skanej pełnej wolności idea 
patriotyzmu zdaje się jakby 
nieco rozmywać. „Kiedyś było 
to łatwiejsze zadanie – mówi 
Zofia Pyrek, nauczycielka hi-
storii – bo przeciwnik był wy-
raźny i wiadomo było, kto jest 
wrogiem ojczyzny, najeźdźcą 
czy okupantem. Obecnie wy-
chowanie do patriotyzmu to 
wielkie i trudne zadanie dla 
rodziców i nauczycieli”. 

Obowiązek zapisany  
w prawie

„Wychowanie patriotyczne 
jest integralną częścią dzia-
łalności dydaktyczno-wycho-
wawczej szkoły – mówi Józef 
Lewicki, starszy wizytator tar-
nowskiej Delegatury Kurato-
rium Oświaty. –  Obowiązują-
ca obecnie podstawa progra-
mowa jest mocno przesiąknię-
ta treściami, które mają słu-
żyć wychowaniu świadome-
go obywatela i kształtowaniu 
cnót obywatelskich. Treści te 
są obecne zarówno na pozio-
mie przedmiotów, w szczegól-
ności języka polskiego, histo-
rii, wiedzy o społeczeństwie, 
jak i w ścieżkach edukacyj-
nych, które mają charakter dy-
daktyczno-wychowawczy. W 
szkole podstawowej jest to 

ścieżka wy-
chowania do 
życia w spo-
łeczeństwie, 
a zwłaszcza 
jedna z jej 
składowych: 
wychowanie 
p a t r i o t y c z -
ne i obywatelskie. W gimna-
zjum zaś, w ramach przedmio-
tu wiedza o społeczeństwie, 
realizuje się wychowanie oby-
watelskie oraz wychowanie 
do aktywnego udziału w życiu 
gospodarczym. To ostatnie ma 
uświadomić uczniom, że pa-
triotyzm to także przysparza-
nie dobra wspólnego”.

To, co mówią dokumen-
ty, jest bardzo ogólne i daje 
szkołom duże pole do popi-
su. Tak naprawdę sposób re-
alizacji tych treści zależy od 

Jak wychować patriotę? 

Aby ojczyzna była jak rodzina

Kuba nie 
zapomni 

odwiedzin na 
tym cmentarzu 

– znalazł tu 
mogiłę legionisty 

o swoim 
nazwisku…

Sonda

KOCHAĆ  
OJCZYZNĘ TO…

MAGDALENA MICHOŃ
– Traktować ją 
jak najbliższą 
rodzinę. Dbać 
o to, by nic jej 
nie zagraża-
ło. Moim ma-

rzeniem jest, by wszyscy 
Polacy mieli pracę, go-
dziwe warunki życia, nie 
martwili się, że jutro nie 
będą mieć, gdzie miesz-
kać i co jeść. By była 
solidarność i sprawiedli-
wość międzyludzka. Jak 
dorosnę, będę walczy-
ła o te prawa, by każ-
dy mógł spokojnie prze-
żyć życie. 

JAKUB SIEDLIK
– To być do-
brym człowie-
kiem, który w 
czasach pokoju 
dba o rozwój 
kultury własne-

go narodu, natomiast w 
czasach zagrożenia woj-
ną nie lęka się oddać ży-
cia za swój kraj. Teraz 
darem dla mojej ojczy-
zny ode mnie jest trud 
codziennej nauki. Chcę 
zdobyć wykształcenie, by 
być wartościowym czło-
wiekiem. Gdy będę doro-
sły, postaram się tę wie-
dzę wykorzystać w dobry 
sposób.

NATALIA MOCZYRÓG
– To być dum-
nym z czynów 
Polaków, któ-
rzy kiedyś od-
dali życie za 
naszą wolność. 

Chętnie poznaję histo-
rię Polski, pamiętam o 
świętach narodowych, 
odwiedzam groby pole-
głych na cmentarzach. 
Chciałabym, aby następ-
ne pokolenia także in-
teresowały się historią 
naszego narodu i mogły 
być dumne z nas jako 
swych przodków. 

Z czym przeciętnemu 
uczniowi kojarzy się słowo 
„patriotyzm”? Warto 
sprawdzić, czy nie jest 
to pojęcie w dużej 

mierze mu obce;  
czy jedynym skojarzeniem 

nie jest przypadkiem 
udział w mało 

zrozumiałych dla niego 
uroczystościach 

szkolnych.

tekst i zdjęcia 
MAGDALENA RZEPKA
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Jak wychować patriotę? 

Aby ojczyzna była jak rodzina

nauczycieli, ich pomysłowości 
i zapału. A pomysłów nauczy-
cielom nie brakuje – podkre-
śla wizytator J. Lewicki. 

Dzieje na wyciągnięcie 
ręki
Inaczej niż zwykle Święto 

Niepodległości postanowiono 
uczcić w tym roku w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Tar-
nowie. „Chcieliśmy, aby ucz-
niowie spotkali się z historią 
bardziej namacalnie, aby zo-
baczyli, jaką cenę za niepod-
ległość zapłacili nasi przod-
kowie tu, na tej ziemi. Dlate-
go podjęliśmy realizację pro-
jektu edukacyjnego »Szlakiem 
cmentarzy z I wojny świato-
wej«” – opowiadają nauczy-
cielki języka polskiego. Każda 
z klas wyruszyła na rajd, któ-

rego celem było odwiedze-
nie jednego z cmentarzy woj-
skowych w okolicach Tarno-
wa. Do wycieczki dzieci przy-
gotowywały się, szukając in-
formacji na temat wybranego 
przez klasę miejsca i wyda-
rzeń wojennych z nim zwią-
zanych. Na cmentarzach zło-
żyły kwiaty i zapaliły znicze. 
Ale na tym nie koniec. Wiado-
mości o poznanych miejscach 
pamięci i wydarzeniach histo-
rycznych oraz swoje wraże-
nia i przemyślenia uczniowie 
przedstawiają w pracach lite-
rackich, opracowaniach histo-
rycznych, fotografiach, rysun-
kach, mapach itp. Wszystkie 
prace wezmą udział w kon-
kursie i zostaną zaprezento-
wane na wystawie z okazji 
Święta Niepodległości.

Krew, duma 
i wzruszenie
Szóstoklasistom nauczy-

ciele zaproponowali rajd na 
cmentarz Legionistów w Łow-
czówku. „Pojechaliśmy tam – 
opowiada Kuba – bo w tam-
tych stronach rozegrała się 
jedna z najkrwawszych bi-
tew, w której brali udział pol-
scy legioniści. Tego miejsca 
nie zapomnę na pewno, choć-
by dlatego, że znalazłem tam 
grób żołnierza, który nazy-
wał się tak samo jak ja. Zda-
łem sobie sprawę, ile krwi 
musiało się przelać na tym 
polu”. A Natalia, koleżanka 
Kuby, tak wspomina odwie-
dziny cmentarza: „To spotka-
nie z przeszłością wywołało 
we mnie różne myśli i uczu-
cia. Dumę, że Polacy byli tak 
odważni i oddali życie dla oj-
czyzny. Smutek z powodu ok-
rucieństwa, jakiego pełno by-
ło na wojnie. I wzruszenie, 
dlatego że rodziny poległych 
musiały tak cierpieć z powo-
du utraty bliskich”.

Plastyczna historia 

Inny pomysł na uczenie pa-
triotyzmu ma Szkoła Podstawo-
wa nr 9 im. Orląt Lwowskich w 
Tarnowie. „Od dwóch lat w na-
szej szkole istnieje Izba Pamię-
ci Orląt Lwowskich. Mamy w 
niej wiele wspaniałych ekspo-
natów: zdjęć, plansz, map, do-
kumentów, a także rekonstruk-
cję Cmentarza Orląt. Z inicja-
tywy pani dyrektor właśnie 
w tym miejscu prowadzę ży-
we lekcje historii dla uczniów 
wszystkich klas naszej szkoły – 
mówi Jakub Patuła, nauczyciel 
historii. – Opowiadam o dzie-
jach naszych ziem od począt-
ków państwa polskiego aż do 
czasów współczesnych. I nie 
jest to suchy, lecz bardziej pla-
styczny przekaz: poparty źród-
łami, zilustrowany dokumenta-
mi – to zaś lepiej przemawia. 
Na te lekcje zapraszamy rów-
nież uczniów z innych szkół, a 
nawet z zagranicy – co dwa la-
ta gościmy u siebie młodzież 
polską ze Lwowa”.

Od małej do wielkiej 
ojczyzny
Dziś próbuje się uczyć mi-

łości ojczyzny, wychodząc 
od tego, co dla dziecka jest 
najbliższe i co ma konkretny 
kształt – od miłości tzw. ma-
łej ojczyzny, czyli rodzinnej 
miejscowości, gminy, regionu. 
Zwrócenie uwagi na eduka-
cję regionalną zaowocowało 
oryginalnymi pomysłami. Wie-
le szkół podjęło się opraco-
wania historii swoich placó-
wek, spisania lokalnych zwy-
czajów i obrzędów, groma-
dzenia eksponatów do regio-
nalnych izb pamięci. W Bole-
sławiu nad Wisłą oprócz histo-
rii szkoły opracowano słownik 
gwar, używanych w okolicach. 
Ciekawe regionalne izby pa-
mięci powstały np. w Kipsznej 

i Jastrzębi. Z kolei lokalne po-
dania i legendy zebrali ucz-
niowie szkoły w Falkowej ko-
ło Ciężkowic.

Prawdziwy sprawdzian te-
go, czy wychowaliśmy patrio-
tów, przyniesie przyszłość. 
Oby kolejne pokolenia mogły 
powiedzieć, jak dziś dwunasto-
letnia Madzia: „Czuję się dum-
na, że jestem Polką. Bo ojczy-
zna to jak rodzina – jesteśmy w 
niej bezpieczni i spokojni. Je-
den drugiego traktuje jak bra-
ta. Pomagamy sobie nawzajem. 
Zawsze chciałabym pracować i 
mieszkać w Polsce”… 

Szkoła powinna zakorze-
niać dzieci i młodzież w 

historii Polski – w naszej 
wspólnej historii. Powinna 
tak uczyć historii, by mło-
de pokolenie utożsamiało 
się z nią. Dlatego jako na-
uczyciel – Polka i patriotka 
– mówię, że to my zwy-
ciężyliśmy za Mieszka 
I pod Cedynią, że to my 
zwyciężyliśmy Krzyżaków 
pod Grunwaldem, że to my 
obroniliśmy Europę przed 
islamem, odnosząc zwycię-
stwo za Jana III Sobieskiego 
pod Wiedniem, że to my 
obroniliśmy Europę po raz 
drugi w 1920 r. przed bol-
szewizmem. To wszystko 
uznaję za swoje, gdyż czuję 
się członkiem jednego pol-
skiego narodu. Europa jest 
ważna, ale miejscem mojego 
życia i życia moich uczniów 
jest Polska – jej kultura, jej 
przeszłość, jej przyszłość.

MOIM 
ZDANIEM

ZOFIA PYREK

nauczycielka historii w SP nr 2 
w Tarnowie 
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WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ,
że każdy  otrzymał od Pana jakieś talenty (ich ilość nie 
jest ważna), to znaczy uzdolnienia do służby bliźnim. 
Rzecz w tym, by umieć je twórczo rozpoznać i umie-
jętnie pomnożyć, zanim trzeba będzie stanąć do rozli-
czenia z nich  przed Panem. Z talentami trzeba się ob-
chodzić tak, by ostatecznie usłyszeć: „Dobrze, sługo 

dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma 
cię postawię: wejdź do radości twego pana!”. Warto też pamiętać 
o perspektywie, jaką kreśli przed gnuśnymi sługami Chrystus: „A 
sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów”. KS. ZBIGNIEW ADAMEK

Przypadek Piwnicznej uczy, że 
ludzie potrzebują pogłębionej 
lektury Pisma Świętego.

Co tydzień, we wtorki, w 
sali domu parafialnego w Piw-
nicznej odbywają się spotkania 
biblijne dla dorosłych. „To już 
trwa bodaj szósty rok. Pomysł 
na takie spotkania zrodził się 
na kanwie niedziel biblijnych i 
potrzeby zorganizowania cze-
goś dla grupy starszych i doj-
rzałych osób” – mówi ks. prał. 
Jan Wątroba, proboszcz z Piw-
nicznej. Na godzinne spotka-
nia przychodzi zwykle kilkana-
ście, nawet dwadzieścia osób. 
Siadają w kręgu, zapalają świe-
cę, modlą się i rozpoczynają 
lekturę Pisma Świętego meto-
dą lectio divina: czytanie, roz-
ważanie, osobista od-
powiedź życia na Sło-
wo Boże. „Od kilku lat 
w ten sposób zgłębia-
my Ewangelię św. Ma-
teusza. Jesteśmy te-

raz w 27 rozdziale, przy opi-
sie męki Pana Jezusa” – do-
daje ks. Wątroba. „Dzięki tym 
spotkaniom Pismo Święte sta-
ło się dla mnie bardziej zrozu-
miałe” – przyznaje pani Alina. 
Jak mówią zgodnie uczestnicy 
spotkań, Biblia staje  im się na-
prawdę bliższa. „Ważne jest to, 
że próbujemy odpowiadać na 
skierowane do nas Słowo, od-
nosić je do życia, coś w swym 
życiu poprawiać” – dodaje pa-
ni Maria. Cotygodniowe spot-
kania po prostu zmuszają też 
do lektury natchnionej Księ-
gi. „Czasem w domu nie mam 
czasu na czytanie Pisma. Co 
tydzień jednak rezerwuję so-
bie godzinę na ten cel” – mó-
wi pani Krystyna. Wielu uczest-
ników piwniczańskiego biblij-

nego kręgu przyzna-
je, że dzięki parafial-
nym spotkaniom częś-
ciej zdarza im się się-
gać po Biblię także w 
domu.  GB

Piwniczański biblijny krąg

Zgłębiać Słowo Boże

Ptaszkowa owoce organizowanego 
przez siebie Parafialnego Forum 
Rodziny zbiera już dziś i będzie 
zbierać w przyszłości.

Już po raz ósmy 30 paź-
dziernika odbyło się w Ptasz-
kowej Parafialne Forum Ro-
dziny. W tym roku pod ha-
słem „Rodzina silna Eucha-
rystią”. „Celem organizowa-
nia forum jest promowanie 
wartości związanych z mał-
żeństwem i rodziną oraz wy-
palanie cegły do budowania 
cywilizacji życia i miłości, 
do czego wzywa nas Jan Pa-
weł II” – mówi Barbara Sied-
larz z ptaszkowskiego Cen-
trum Promocyjno-Profilak-
tycznego „Rodzina”. Po Mszy 
św. oraz wysłuchaniu świade-
ctwa Aliny Dziewięckiej z krę-
gu Domowego Kościoła z No-
wego Sącza uczestnicy forum 
spotkali się w sali domu para-
fialnego. „Forum zawsze jest 
okazją do pobycia ze sobą – 
dodaje ks. Józef Kmak, pro-
boszcz ptaszkowski. – Rodzi-
na musi znać swoje miejsce 

w społeczeń-
stwie oraz w 
parafii, musi 
wciąż odkry-
wać świado-
mość tego, 
czym jest”.

Na scenie 
parafialnego 
domu zapre-
zentowali się 
przedszkola-
cy, potem uczniowie podsta-
wówek. Po spektaklu „Oskar 
i Pani Róża” ogłoszeni zo-
stali zwycięzcy konkursów 
– odbywających się w szko-
łach całej gminy Grybów – na 
temat rodziny i Eucharystii. 
„Historia mojej rodziny jest 
świadectwem tego, że gdy-
by nie Jezus, nie potrafiliby-
śmy unieść ciężaru, jaki na-
kłada na nas życie” – wyznaje 
w krótkiej refleksji laureatka 
jednego z konkursów, ciężko 
chora Ania Rysiewicz. „Coś z 
dzisiejszego dnia zostaje w 
nas wszystkich, także w dzie-
ciach, od których wiele bę-
dzie zależeć w przyszłości” – 
dodaje ks. Józef Kmak.  GB

Parafialne Forum Rodziny

W trosce 
o dziś i jutro

Na scenie  
„Oskar i Pani 

Róża”, 
mądra 

przypowieść 
o życiu 

i umieraniu, 
potrzebie 
bliskości 

Boga 
i człowieka

Co tydzień 
zasiadają 
w kręgu, 
aby czytać 
Słowo BożeG
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180-lecie konsekracji kościoła w Tymbarku

Miejsce modlitwy
Kościół żywy, aby spotykać się 
jako wspólnota, potrzebuje 
kościoła z kamieni. Ten z kolei 
służy wzrostowi duchowemu. 

„Nieprzypadkowo central-
na uroczystość rocznicy 180- 
-lecia konsekracji naszego koś-
cioła parafialnego przypadła 
w wigilię 31. niedzieli zwy-
kłej, kiedy obchodzi się litur-
giczne wspomnienie rocznicy 
poświęcenia kościoła własne-
go. Chodziło o to, żeby jesz-
cze bardziej podkreślić zna-
czenie świątyni w życiu wspól-
noty” – zauważa ks. Edward 
Nylec, proboszcz w Tymbarku. 
Mszy św. z tej okazji przewod-
niczył biskup tarnowski Wik-
tor Skworc. Obecną tymbarską 
świątynię konsekrował w 1825 
roku ówczesny ordynariusz na-
szej diecezji bp Grzegorz Zie-
gler. Jest to historycznie trze-
ci kościół tymbarski. Co cha-
rakterystyczne, swoistym mo-
stem między nimi trzema jest 
stojąca dziś obok ołtarza ka-

mienna, pochodząca z 1541 
roku, chrzcielnica z pierwsze-
go kościoła. Przy niej od wie-
ków włączane są do Kościoła 
kolejne pokolenia tymbarczan. 
„To znak ciągłości wiary i zo-
bowiązanie dla nas do 
dalszej troski o nią, o 
jej przekaz” – dodaje 
ks. Nylec.

„Budowlana” rocz-
nica stała się impulsem 
do pogłębienia życia 
duchowego. „Zorgani-

zowaliśmy misje święte, któ-
re przez osiem dni były grun-
towną refleksją nad naszym ży-
ciem. Byłem zaskoczony prze-
de wszystkim niezwykłą fre-
kwencją, także w dzień spowie-

dzi parafialnej” – mówi 
ks. E. Nylec. Świadoma 
swej wiary wspólno-
ta troszczy się o miej-
sce modlitwy. To z ko-
lei służy budowaniu 
chrześcijańskiej tożsa-
mości. GB

Po kilku tygodniach prób kilku-
dziesięciu młodych aktorów ze 
Stowarzyszenia na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Pomocna 
Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej 
oraz Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej zaprezentowało owoc 
swojej pracy. 

25 października w Szko-
le Podstawowej nr 1 im. Ja-
na Pawła II w Dąbrowie Tar-

nowskiej odbyła się premie-
ra przedstawienia „Moja Fa-
tima”. – To był bardzo dobry 
pomysł – mówi Barbara Sobe-
cka-Mikos, prezes stowarzy-
szenia. – Wspólnie z aktorami 
i widzami przenieśliśmy się 
do roku 1917, kiedy to w da-
lekiej Portugalii Łucja, Hiacyn-
ta i Franciszek doświadczyli 
sześciu spotkań z Matką Bo-
żą – dodaje. 

Publiczność – rodzice akto-
rów, dzieci z miejscowej szko-
ły oraz zaproszeni goście, wszy-
scy ci, którym bliski jest los osób 
niepełnosprawnych – podziwiała 
nie tylko grę aktorów, która wie-
le ich kosztowała, ale również 
piękne wykonanie pieśni maryj-
nych. – Spektakl okazał się fascy-
nującą lekcją religii – podsumo-
wuje Leokadia Pantera, nauczy-
cielka z SP nr 1. O tym, że było to 
rzeczywiście ciekawe przedsta-
wienie, z pogranicza religii i sztu-
ki, świadczyły nie tylko grom- 

kie brawa na 
zakończenie, 
ale też za-
proszenie do 
wystawienia 
sztuki w Szar-
warku i Smę-
gorzowie. JS

Budowa serc i rąk

Świątynia  
z marzeń

– O Boże mój i Panie, wysłuchaj 
to wołanie i tę modlitwę. Niech w 
nocy i w dzień Twoje oczy patrzą 
na tę świątynię. Niech patrzą na 
świątynię wierzących Tobie serc.

Tymi słowami, 30 październi-
ka, w Koszycach Wielkich bp Wik-
tor Skworc modlił się,  konsekru-
jąc parafialną świątynię. Dla całej 
wspólnoty parafialnej był to bar-
dzo ważny dzień, na który czeka-
no ponad 20 lat. – Widać, że nie 
ma takiego czynu, który by nie 
mógł powstać z wielkiego ma-
rzenia – mówił podczas uroczy-
stej Mszy św. Tadeusz Kłak, za-
stępca przewodniczącego miej-
scowej rady parafialnej. –  Nasza 
świątynia zrodziła się z głębokiej 
wiary i nadziei. Dojrzewała lata-
mi, jednocząc społeczność para-
fialną  – dodał. 

Koszycka parafia została ery-
gowana w 1981 roku. Od tego 
czasu parafianie, najpierw pod 
przewodnictwem ks. Karola Dziu-
baczki, pierwszego proboszcza, a 
następnie ks. Kazimierza Bonar-
ka, obecnego proboszcza, wiel-
kim wysiłkiem wznieśli na wzgó-
rzu piękną świątynię. – Budowa  
trwała dosyć długo – wspomi-
na ks. Bonarek. – Rozpoczęła się 
w okresie, gdy były trudności ze 
zdobyciem wszelkich materiałów 
budowlanych, stali, cementu. Ale 
ten wspólny wysiłek cementował 
tworzącą się  młodą wspólnotę i 
przyczyniał się do jej duchowego 
wzrostu.  JS

JO
AN

N
A 

SA
D

O
W

SK
A

Bp Wiktor Skworc namaszcza 
mensę ołtarzową. Z prawej proboszcz
ks. Kazimierz Bonarek

Fascynująca lekcja religii

Z Fatimy do Dąbrowy Tarnowskiej

O Fatimie 
barwnie 
opowiadali 
aktorzy- 
-amatorzy  
z „Pomocnej 
Dłoni” i WTZAR
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„Kościół 
parafialny  
jest chlubą 
naszej 
wspólnoty” – 
mówi ks. Edward 
Nylec, proboszcz 
Tymbarku
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Wspólnota nie jest duża,  
a posiada pełen 
„parafialny pakiet”.  
Nawet w wersji 
rozszerzonej.  

Parafia świętuje w tym 
roku dwudziestolecie ist-
nienia. Powstała z czę-
ści  muszyńskiej wspól-
noty św. Józefa. W dzie-
le budowy nowej parafii, 
kościoła i plebanii zasłu-
żył się bardzo ks. prał. Eu-
geniusz Piech, otaczany 
wdzięczną pamięcią wier-
nych. Po zamknięciu wie-
lu muszyńskich i okolicz-
nych domów wczasowych 
ludzie wykazują dużą de-
terminację, by nie dać się 
pokonać bezrobociu. Po-
mimo różnorakich prob-
lemów wierni nie szczę-
dzą sił i środków, anga-
żując się ofiarnie w spra-
wy parafialne. W nieod-
ległej przeszłości było to 
przede wszystkim dzie-
ło budowlane. Parafianie, 
„uzbrojeni” w łopaty, po-
trafili w ciągu godziny roz-
ładować dwa wagony pia-
sku. O wielkiej zaradności 
miejscowych ludzi świad-
czyć może i to, iż choć 
wspólnota nie jest duża 
(liczy około tysiąca osób), 
posiada pełny „parafialny 
pakiet”: kościelnego, or-
ganistę, gospodynię. Ów 
pakiet ma nawet w wer-
sji rozszerzonej, bo bo-
gatszej o chór, dwie scho-
le, prężną Caritas, dwa-
dzieścia siedem róż ró-
żańcowych i radę duszpa-
sterską, która praktycznie 
koordynuje obrót parafial-
nym budżetem (pan koś-
cielny jest równocześnie 
parafialnym ministrem fi-
nansów).

Niewielka muszyń-
ska wspólnota otoczona 
wieńcem wzgórz, uloko-
wana jest w bezpośred-
niej bliskości granicy ze 
Słowacją. Oprócz rodzi-
mych parafian, do koś-
cioła zagląda wielu go-
ści, wczasowiczów i kura-
cjuszy, a także pracowni-
ków przygranicznej służ-
by celnej. Każda grani-
ca nie tyle dzieli, co łą-
czy, nie tyle izoluje, co ot-
wiera. Poniekąd symbo-
licznym znakiem otwar-
tości wspólnoty na szero-
ki świat jest Internet. Za-
pewne nie przez przypa-
dek opasał on szczelnie 
wspólnotę, której patro-
nuje błogosławiona Mi-
sjonarka. Pod patrona-
tem parafii powstała tu 
pierwsza w Muszynie lo-
kalna sieć internetowa. 
Swego czasu był to feno-
men, szczególnie atrak-
cyjny dla młodych. Sieć 
owocnie działa do dziś. 
Owocności nie można też 
odmówić miejscowym ró-
żom różańcowym, do któ-

rych należy połowa para-
fian. Zresztą cała wspól-
nota bardzo chętnie an-
gażuje się w sprawy misji 
przez ofiary materialne i 
modlitwy. 

Regularnej wspólno-
towej modlitwy będzie 
w Muszynie jeszcze wię-
cej. W przyszłym roku 
parafianie planują otwar-
cie kaplicy poświęconej 
Matce Bożej Fatimskiej. 
Nabożeństwa ku Jej czci, 
odprawiane od pięciu lat, 
ściągają wielu wiernych 
także spoza parafii. To 
też jest konkretny znak 
otwartości muszyńskiej 
wspólnoty.  XAT

 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Parafian bardzo zjednoczyło dzieło budo- 
wlane. Jesteśmy wspólnotą, co wyraźnie widać 
choćby podczas corocznych festynów, przeży-
wanych razem w ramach uroczystości odpusto-
wej. Religijność ludzi jest tradycyjna i bardzo 
autentyczna. Mogłoby być zapewne jeszcze le-
piej, zwłaszcza jeśli chodzi o uczestnictwo w 
Eucharystii. Wierni otwarcie przyznają się do 
wyznawanej wiary, a do mnie odnoszą z życzli-
wością, którą staram się odwzajemniać.
Cieszy mnie zwłaszcza rzeczywista współodpo-
wiedzialność za funkcjonowanie parafii. W tym 
roku pragniemy jeszcze więcej uwagi poświę-
cić tym spośród nas, którzy przeżywają dotkliwe 
życiowe bolączki. W ten sposób będziemy prak-
tycznie realizować hasło głoszenia Ewangelii na-
dziei ubogim. Chcemy też nadal inwestować 
w dzieci i młodzież, przyciągać ich do parafii 
poprzez różnorakie oferty religijno-kulturowe. 
Mogą one być o tyle atrakcyjniejsze, że parafia 
ma bardzo dobre relacje z miejscowymi władza-
mi oświatowymi i samorządowymi.

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziela: 8.00, 10.00, 16.00.
  Codziennie: 7.00 lub 17.00.
  Odpust – lipiec ku czci bł. Teresy Ledóchowskiej. 

PANORAMA PARAFII 
Muszyna. Parafia pw. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Znak otwartości 

Zachęcamy do wysłucha-
nia reportażu o parafii 
w RDN Małopolska w 
niedzielę o godz. 14.10.  
Powtórka o godz. 21.40.

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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Budowę świątyni 
rozpoczęto 12 XII 1981 r., 

dokładnie dzień 
przed rozpoczęciem 

stanu wojennego

KS. WALDEMAR 
CIOSEK

Ur. 10 XI 1959 r. Pochodzi 
z Wielopola Skrzyńskiego. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął w roku 1984. Posługiwał 
w Limanowej, Tarnowie, 
Krynicy Zdroju i Mielcu. Od 
2000 r. jest proboszczem w 
Muszynie. Posiada upraw-
nienia przewodnika gór-
skiego, jeździ na nartach i 
gra w hokeja.
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