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Tarnów ma pomysł na zimową smutę. Od 
kilkunastu dni na rynku, obok ratusza, 

działa sztuczne lodowisko. To inicjatywa 
włodarzy miasta. Do 20 marca, na 450 mkw, 
tarnowianie mogą bawić się na lodzie, przy 
muzyce i kolorowych światełkach. Przez 
cały dzień przychodzą tu młodsi i starsi, 
wprawieni łyżwiarze i początkujący amato-
rzy tego zimowego sportu. 
Dzierżawa lodowiska kosztuje prawie 
153 tys. zł. Wielu tarnowian zastanawia 
się, czy miasto na to stać i czy aby na 
pewno centrum jest dobrym miejscem na 
tego typu przedsięwzięcie. Zdaniem in-
nych, ślizgawka pod ratuszem niewątpli-
wie podnosi atrakcyjność miasta i jest do-

brym sposobem na spę-
dzenie wolnego czasu. 
Jak mówią, centrum mia-
sta bardziej ożyło i za-
ludniło się. JS

ŚLIZGIEM W ZDROWIE

JO
AN

N
A 

SA
D

O
W

SK
A

Za 45 minut 
ślizgania 
trzeba zapłacić 
złotówkę

KS. ANDRZEJ TUREK
redaktor wydania

Mówiąc o Kościele, moż-
na by utyskiwać na 

wystających poza świątynią, 
omijających Stół Pański, stro-
niących od posługi, stygną-
cych w wierze i miłości. Ale 
Kościół tarnowski to przede 
wszystkim pełne świątynie 
nie tylko w czasie Rorat, 
kolejki przy konfesjonałach, 
słaniający się ze zmęczenia 
duchowni, wierni o wrażli-
wych sercach. Trzeba cenić 
sobie bycie w takim Kościele 
i dziękować za nie Bogu.  

Wspomnienie św. Barbary

Świat pod ziemią

ZA TYDZIEŃ
  NADZIEJA TO PLAN, który ziści się 

nam – akcje charytatywne 
  WSCHODZI BLASK BOŻONARODZE-

NIOWEJ ŚWIECY – Wigilijne Dzie-
ło Pomocy Dzieciom

  NIEBO ZACZYNA SIĘ W DOMU  
– dzień modlitw o świętość ży-
cia rodzinnego

  PANORAMA PARAFII: wspólnota na 
rubieżach – rektorat w Lelu-
chowie i Dubnem

Co – poza świętością – łączy  
św. Barbarę ze św. Kingą?  
Białe i czarne złoto.

Wydobywanie mineralnych 
surowców kopalnych, czyli gór-
nictwo, w naszej diecezji, po-
za wyjątkami (górnictwo gazu 
ziemnego), o których wiemy naj-
mniej, praktycznie nie istnieje. 
Religijność górników, tych od 
św. Barbary i tych od św. Kin-
gi, jest jednak niemal legendar-
na. Świadczą o tym choćby za-
chowane z wcześniejszych cza-
sów, podziemne kaplice w bo-
cheńskiej kopalni soli. „Niegdyś 
w naszej kopalni istniało wiele 
kaplic. Były one wyrazem wia-
ry górników i tworzenie ich wy-
nikało z potrzeby posiadania 
miejsc, w których mogliby się 
modlić, prosząc o opiekę w swej 
niebezpiecznej pracy” – mówi 
Tomasz Kita, dyrektor ds. han-
dlowych Uzdrowiska Kopalnia 
Soli Bochnia. Najbardziej znana 
bocheńska kaplica jest pod we-
zwaniem św. Kingi. W niej co 
roku odbywają się 24 grudnia 

rano „górnicze Paster-
ki”. Drugą ze znanych 
bocheńskich kaplic, od-
nowioną kaplicę „Pas-
sionis”, czyli Męki Pań-
skiej, poświęcił na po-
czątku listopada biskup 
tarnowski Wiktor Skworc. „Ka-
plica, dla wszystkich zatrzymu-
jących się tu będzie, mam na-
dzieję, okazją do refleksji nad 
sobą, swoim życiem i jego ce-
lem. To jest to przesłanie, które 
towarzyszyło też zakładającym 
tę kaplicę” – mówił w czasie li-
stopadowej uroczystości w ko-

palni Pasterz Kościoła 
tarnowskiego. Zlokali-
zowana w XVI-wiecznej 
komorze Rozpora ka-
plica została ufundowa-
na w 1709 roku. Straci-
ła swe znaczenie, gdy 

w 1923 roku górnicy przesta-
li schodzić do pracy schodami 
Regis. W kaplicy można oglą-
dać także odrestaurowaną inte-
resującą polichromię sprzed 300 
lat. Dziś zarząd kopalni chciał-
by utworzyć podziemną Drogę 
Krzyżową, która kończyłaby się 
w kaplicy „Passionis”. GB

Na co dzień brać 
górnicza nie 
ma zbyt wielu 
okazji chodzenia 
w galowych 
mundurach
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Dwudziestoletnie jubilatki
KATEDRA. Z okazji jubileu-
szu 20-lecia istnienia dziew-
częcego chóru katedralne-
go „Puellae Orantes” (na 
zdjęciu) 19 listopada spra-
wowano uroczystą Mszę św. 
Po Eucharystii, pod dyrek-
cją swego założyciela ks. 
Władysława Pachoty, chór 
wykonał „Magnificat”, utwór 

specjalnie skomponowany na 
tę okazje przez prof. Mariana 
Sawę. 
Od czasu powstania chór 
wziął udział w 18 ogólnopol-
skich i międzynarodowych 
konkursach, zawsze zajmu-
jąc miejsca w ścisłej czołów-
ce, a od kilku lat zdobywając 
pierwsze miejsce.

Liczenie wiernych
DIECEZJA. W uroczystość 
Chrystusa Króla, czyli w ostat-
nią niedzielę roku liturgiczne-
go, we wszystkich parafiach 
odbyło się liczenie wiernych 
(na zdjęciu). Oddzielnie liczo-
ne były kobiety i mężczyźni 
biorący udział we Mszy św. 
(dominicantes) i przystępujący 
do Komunii świętej (comunican-
tes). Badania prowadzane są w 

Polsce od 25 lat i służą pozna-
niu religijności Polaków. Nasza 
diecezja od lat w skali kraju 
przoduje w życiu religijnym. 
Dane zebrane w parafiach tra-
fią do kurii diecezjalnej, a na-
stępnie zostaną przekazane do 
Instytutu Statystyki Kościoła 
Katolickiego, gdzie zostaną 
poddane szczegółowej anali-
zie socjologicznej.

Ja – człowiek

TARNÓW. 24 listopada w 
tarnowskim seminarium du-
chownym odbyło się, zorgani-
zowane w 40-lecie powstania 
Konstytucji Duszpasterskiej 
o Kościele, sympozjum za-
tytułowane „Kim jestem – ja 
człowiek?”. Pierwszym pre-
legentem spotkania był ks. 
prof. Piotr Lenartowicz (na 
zdjęciu), który mówił o po-
chodzeniu człowieka. Kolejni 

uczestnicy sympozjum zaję-
li się przede wszystkim re-
fleksją nad człowiekiem po-
stawionym w konkretnych 
sytuacjach życiowych, dzie-
ląc się doświadczeniem dusz-
pasterzy, psychologów, pra-
cowników poradni specjali-
stycznych. Organizatorami 
sympozjum były Wydział 
Teologiczny PAT w Tarnowie 
i tarnowskie WSD. 

Z Cecylią ku czci Eucharystii
DĘBICA. 20 listopada w koś-
ciele pw. Ducha Świętego, w 
ramach koncertu cecyliań-

skiego, wykonano oratorium 
„Ku czci Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej”. – Była to ini-
cjatywa rady duszpasterskiej, 
która w ten sposób chcia-
ła uczcić Rok Eucharystii 
– mówi ks. prałat Józef 
Leśniowski, proboszcz miej-
sca. Przed publicznością wy-
stąpiło 150 osób – chór z pa-
rafii pw. Miłosierdzia Bożego, 
Matki Bożej Anielskiej, orkie-
stra ze szkoły muzycznej w 
Dębicy i siostry służebniczki. 
Przedsięwzięcie przygotował 
i poprowadził Paweł Adamek 
(na zdjęciu).

Muzyczna pięciolinia
TARNÓW. Dzieci i młodzież 
niepełnosprawni z całego kra-
ju spotkali się w teatrze 18 i 19 
listopada na XI edycji festiwa-
lu artystycznego „Śpiewaj z na-
mi" (na zdjęciu). Uczestnicy by-
li oceniani w kategoriach: ze-
społy wokalne, taneczne, wo-
kalno-taneczne, teatrzyki i soli-
ści. W gronie laureatów znaleź-
li się: zespoły „Fa-so-la” i „Do-re-
mi” z Tarnowa oraz „Teatrzyk” z 
Nowego Sącza. Organizatorem 

muzycznego spotkania był 
Specjalny Ośrodek Szkolno- 
-Wychowawczy w Tarnowie.
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Wiele ciekawych filmów, 
spotkania ze znanymi ar-

tystami, nagrody dla najlepszych 
twórców, tak wyglądać będzie 
festiwal filmowy „Vitae valor”.

Od 8 do 15 grudnia, pod 
patronatem biskupa tarnow-
skiego Wiktora Skworca, w tar-
nowskim kinie „Marzenie” od-
będzie się piąta już edycja fe-
stiwalu „Vitae valor” („Wartość 
życia”). W tym roku tematem 

przewodnim imprezy będzie 
jesień życia i przywracanie na-
dziei. – Poprzez filmy chcemy 
pomóc ludziom w refleksji nad 
starością oraz nadzieją – mówi 
ks. Artur Ważny, asystent koś-
cielny „Tratwy”, współorgani-
zator przedsięwzięcia.

Festiwal to nie tylko znane 
filmy, m.in. „Pręgi”, „Marzyciel”, 
„Oskar”, „Duże zwierzę”, „Hi-
storie miłosne”, to również wy-

różnienia za całokształt twór-
czości artystycznej. W tym roku 
nagrodę festiwalu odbiorą Jerzy 
Stuhr i Marcel Łoziński. Nagro-
da za wybitne dzieło artystycz-
na przypadnie Jackowi Bławu-
towi za obraz „Nienormalni”. Z 
kolei nagrodę „Semen” otrzy-
mają chór Gos.pl i tarnowskie 
hospicjum domowe. – To insty-
tucje, które pokazują, co zrobić 
z życiem i jak dawać nadzieję – 

wyjaśnia ks. A. Ważny. Podczas 
festiwalu odbędzie się również 
wystawa prac dzieci, uczęszcza-
jących do świetlic przy tarnow-
skich parafiach, na temat jesieni 
życia. Więcej informacji na te-
mat „Vitae valor” na plakatach 
oraz stronie internetowej www.
vv.tratwa.net/2005.

„Gość Niedzielny” objął pa-
tronat medialny nad festiwalem.

JS

Kino na Tratwie

Życie w kadrze

Trzydzieści osiem osób 
z całej diecezji wzięło udział 
w rekolekcjach dla rodziców 
alumnów, kapłanów i sióstr 
zakonnych.

Rekolekcje odbywały się od 
18 do 20 listopada w „Arce” w 
Gródku nad Dunajcem. Prowa-
dził je ks. Andrzej Jeż, proboszcz 
z Mościc. – Starałem się przybli-
żyć „światy”, w jakich żyją syno-
wie i córki duchownych rodzin: 
seminarium, parafię, domy za-
konne – mówi ks. Jeż. – Przepo-
wiadając, sam dużo skorzysta-
łem, bo rodzice głosili mi reko-
lekcje swą modlitwą i obecnoś-
cią. Pani Maria Stochel z Leszczy-
ny wzdycha, że jej syn, 
alumn I roku, dopie-
ro sposobi się do stanu 
duchownego. –To po-
czątek i trzeba się du-
żo modlić – zauważa. 
– Modlić trzeba się sta-

le – podkreśla pani Stanisława 
Chrzanowska z Lichwina, mama 
Ewy, służebniczki starowiejskiej 
z 20-letnim zakonnym stażem. – 
Dzieci modlą się za nas, ale one 
też, choć duchowne, wciąż po-
trzebują naszej troski i wsparcia 
– dodaje mąż pani Stanisławy.

Inicjatywa rekolekcji wyszła 
od kierownictwa „Arki”. – Or-
ganizujemy je od trzech lat– 
mówi ks. prał. Ignacy Klucznik, 
dyrektor „Arki”. – I cieszymy 
się, że przyjeżdża coraz wię-
cej ludzi. Rodzice duchowień-
stwa, to korzenie bujnych w 
naszej diecezji kwiatów. Zgod-
nie podkreślają, że takie reko-
lekcje to bardzo dobry pomysł, 
bo można się wymodlić, po-

głębić wiarę i zwyczaj-
nie się poznać. Bywa, 
że zadzierzgnięte tu-
taj więzy przekształ-
cają się w przyjaźnie. 
Rodzina duchowna się 
rozrasta. XAT

Rodzina duchowna

Korzenie kwiatów

Rekolekcje 
dla rodziców 
duchowieństwa 
to też okazja 
do wzajemnego 
poznania się

Aby być misjonarzem, nie trze-
ba mieszkać na innym konty-
nencie i mówić w niezrozumia-
łym języku. 

Od 18 do 20 listopada w Do-
mu Formacji Misyjnej w Czcho-
wie odbywało się spotkanie or-
ganizatorów grup kolędniczych 
w parafiach diecezji tarnow-
skiej – księży, sióstr zakonnych 
i osób świeckich. Prowadził je 
ks. Krzysztof Czermak, dyrek-
tor Wydziału Misyjnego tar-
nowskiej kurii. – Uczestnikom 
chcemy przypomnieć, że misyj-
ne kolędowanie to nie jest jed-
norazowa akcja – mówi ks. K. 
Czermak. To całoroczna praca z 
dziećmi w ramach Papieskiego 
Dzieła Misyjnego i uwrażliwia-
nie ich na potrzeby rówieśni-
ków z odległych kontynentów. 
– Obecne spotkanie to dla nas 
zarówno formacja, jak i przy-
bliżenie świata misji – doda-
je Małgorzata Homoncik z Na-
wojowej.

W diece-
zji tarnowskiej 
misyjne kolę-
dowanie ma 
już wielolet-
nią tradycję. 
Co roku zata-
cza coraz szer-
sze kręgi, angażując nowe osoby 
i parafie. Tylko w ubiegłym roku 
z misyjną kolędą chodziło 12 tys. 
dzieci z 312 parafii. Przez kilka 
dni, między Bożym Narodzeniem 
a Nowym Rokiem, mali kolędnicy 
zbierają ofiary na misje. Mali ko-
lędnicy zbierają ofiary na misje. – 
W naszej parafii ponad 100 dzie-
ci wyruszy z misyjną kolędą – 
mówi s. Stanilla Kaszyca, domini-
kanka z Nawojowej. Tegoroczne 
datki zostaną przeznaczone na 
Indonezję, w ramach Papieskie-
go Dzieła Misyjnego Dzieci, oraz 
budowę studni głębinowych w 
Republice Środkowoafrykańskiej. 
Hasło kolędników misyjnych AD 
2005 brzmi „nzara ti ngu”, czyli 
pragnienie wody. JS

12 tys. kolędników z 300 parafii

Nzara ti ngu

40 osób 
z całej diecezji 
uczestniczyło 
w spotkaniu 

organizatorów 
grup 

kolędniczych
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ŹRÓDŁO 
UTRZYMANIA 

KOŚCIOŁA
KS. PRAŁ. STANISŁAW BUDYN, 
REKTOR PMK W NIEMCZECH

Podatek koś-
cielny w kra-
jach niemiecko-
języcznych ma 
długą, bo za-
czynającą się 

już w XVIII wieku, histo-
rię. To tutejsza specyfika 
i tradycja. W Niemczech 
wysokość Kirchensteuer  
sięga obecnie 9 proc.  
podatku dochodowego. 
Płacą go wszyscy dekla-
rujący się jako wierzą-
cy. Zwolnieni są eme-
ryci, parający się zaję-
ciem dorywczym i słabo 
zarabiający (poniżej 400 
euro miesięcznie). Dla 
cudzoziemców, w tym 
także naszych rodaków 
pracujących legalnie w 
Niemczech, Kirchensteuer 
bywa zaskoczeniem, 
niekiedy problemem. 
Wielu, aby go nie pła-
cić, po prostu wypisu-
je się z Kościoła. Wedle 
naszych danych, najwię-
cej takich osób wywo-
dzi się z diecezji za-
chodnich (Dolny i Góry  
Śląsk oraz Pomorze),  
a najmniej z południo-
wych i wschodnich. 
Ogółem w roku 2004 w 
Niemczech odejście z 
Kościoła zadeklarowa-
ły 3384 osoby polskiego 
pochodzenia.
Można by dyskutować, 
czy sposób finansowa-
nia Kościoła poprzez po-
datek jest optymalny. Na 
pewno usuwa on podej-
rzenia o szarą strefę i 
pozwala planować dys-
ponowanie funduszami, 
których wysokość moż-
na przewidzieć. Warto 
pamiętać, że podatek dla 
Kościoła w Niemczech 
jest jedynym źródłem 
utrzymania i funkcjono-
wania. Takie jest tutej-
sze prawo, dla niektó-
rych być może twarde, 
ale prawo.

G O Ś Ć  TA R N O W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
4 

gr
ud

ni
a 

20
05

IV

Przy wypłacie zorientował 
się, że mu potrącono 

pieniądze na jakiś podatek 
kościelny. Kwota wydawała 

się duża. Koledzy 
doradzili, żeby podpisał 

„Religionsaustritt”. Zrobił 
tak. Potem w rodzinnej 
parafii pod Tarnowem 

dowiedział się, że tam, 
w Austrii, wyparł się 
Chrystusa. Szok!

tekst i zdjęcia: 
KS. ANDRZEJ TUREK

Zagranica lubi zaskaki-
wać. W krajach niemie-
ckojęzycznych dla obco-
krajowców zaskakują-

cy okazuje się też tzw. podatek 
kościelny. Sprawa jest niezwykle 
istotna, bo wykracza daleko po-
za doczesność.

Kościelny podatek

Z metryką chrztu jest podob-
nie jak ze zdrowiem. Gdy się je 
posiada, nie widzi się w tym nic 
nadzwyczajnego. Kościół, „posia-
dany” od urodzenia, też wyda-
je się zwyczajny, a przynależ-
ność do niego – naturalna. W Au-
strii, Niemczech i części Szwaj-
carii o przynależności do wspól-
noty Kościoła decyduje nie tylko 
chrzest, ale poniekąd też uiszcza-
nie podatku kościelnego (niem. 
Kirchensteuer). Każdy, deklarują-
cy się jako wierzący, ma obowią-
zek płacenia tego podatku. Poda-
tek to zawsze (niechciany) wyda-
tek. Czasem rodzi się więc poku-
sa, aby zaoszczędzić. 

Euro-srebrniki?

Rodzina na dorobku. Żona, 
dwoje dzieci, dom w budowie, 
kredyty. Pan Michał, mąż i oj-
ciec, wyjechał do Austrii, gdzie 

udało się podjąć legal-
ną robotę. Przy wypła-
cie zorientował się, że 
mu potrącono pienią-
dze na jakiś podatek 
kościelny. Kwota wyda-
wała się duża. Koledzy 
doradzili, żeby poszedł 
do urzędu i podpisał 
Religionsaustritt (dekla-
rację o wystąpieniu z 
religii, Kościoła). Zro-
bił tak. Ale potem, gdy przyje-
chał do domu, w rodzinnej pa-
rafii pod Tarnowem dowiedział 
się, że tam, w Austrii, wyparł się 
Chrystusa. 

W krajach niemieckojęzycz-
nych, kiedy wierzący nie chce 
płacić kościelnego podatku, 
zgłasza się do państwowego 
urzędu (podobnego do nasze-
go USC) i deklaruje na piśmie, 
że występuje z Kościoła. Urząd 
tę deklarację przesyła do miej-
scowej kurii diecezjalnej, a ta 
– w przypadku cudzoziemców 
– zawiadamia kurię diecezji, z 
której pochodzi człowiek de-
klarujący się jako niewierzący. 
Kuria diecezjalna kieruje spra-

wę do parafii, w któ-
rej był on ochrzczony. 
Proboszcz fakt porzu-
cenia religii obowią-
zany jest odnotować 
w księdze chrztów. 
Po takiej adnotacji, 
w świetle prawa koś-
cielnego, osoba, która 
podpisała Religionsau-
stritt, uważana jest za 
odstępcę od religii ze 

wszystkimi tego skutkami. Ten, 
który zaparł się wiary i opuścił 
Kościół, nie ma prawa korzy-
stać z sakramentów, nie przy-
sługuje mu też pogrzeb koś-
cielny. Apostata stawia się poza 
nawiasem wspólnoty wierzą-
cych, przez co na mocy same-
go prawa popada w karę eksko-
muniki, która praktycznie wyłą-
cza go z Kościoła. W taką eks-
komunikę, idącą jakby za  for-
malnym wystąpieniem i wska-
zującą na jego konsekwencje, 
popada każdy ochrzczony, któ-
ry zadeklaruje porzucenie Koś-
cioła, czyli także ten, kto za 
granicą podpisał się pod Reli-
gionsaustritt. 

Koszty bycia i niebycia w Kościele

Euro-syn marnotrawny

W ostatnich 
dwóch latach 
przyszło do nas 
z zagranicy ponad 
40 deklaracji 
o wystąpieniu 
z Kościoła 
– mówi ks. Adam 
Nita, kanclerz 
tarnowskiej kurii 
diecezjalnej
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Koszty bycia i niebycia w Kościele

Euro-syn marnotrawny

Straszna rzecz

Ks. Adam Nita, kanclerz ku-
rii diecezjalnej w Tarnowie, mó-
wi, że deklaracji o wystąpieniu 
z Kościoła w ostatnich dwóch la-
tach przyszło z zagranicy ponad 
40. – Ludzie, których to dotyczy, 
zazwyczaj są zdziwieni, że pod-
pisują jakiś dokument tam, da-
leko, a potem skutki tego znaj-
dują w domu – zauważa ks. Ni-
ta. – Sprawa jest jednak niesły-
chanie poważna. Dlatego w piś-
mie do proboszcza parafii, w 
której ochrzczona była osoba de-
klarująca wystąpienie z Kościo-
ła, zawsze prosimy, aby dyskret-
nie i dokładnie uświadomił jej, 
co to oznacza. –  To straszna 
rzecz – mówi roztrzęsiony jeden 
z proboszczów Powiśla. – Byłem 
zdruzgotany. Znam tę dziewczy-
nę od dziecka, uczyłem ją religii, 
a tu nagle coś takiego: przycho-
dzi zawiadomienie, że wyrzekła 
się wiary. Natychmiast skontak-
towałem się z nią. Pouczyłem, 
przekonałem i wszystko udało 
się „odkręcić” – dodaje z pro-
miennym uśmiechem. Kiedy eu-

ro-córka czy syn marnotrawny 
wyrażają  skruchę, mówią, że 
właściwie nie wiedzieli, co zro-
bili, i wnet wycofują swą decy-
zję, zwykle nie umieszcza się 
żadnej notki w księdze chrztów 
– sprawa uważana jest za nieby-
łą. Tak zakończyła się wiedeńska 
przygoda pana Michała. W bar-
dziej złożonych i rozwleczonych 
w czasie przypadkach rzecz moc-
no się komplikuje.

Łatwiej wyjść, niż wejść   

– Powrót odstępcy zawsze 
jest możliwy, choć im dalej od-
szedł on od Kościoła i dłużej 
przebywa na manowcach, tym 
bywa trudniejszy – wyjaśnia kan-
clerz tarnowskiej kurii. – W przy-
padkach gdy apostazja jest prze-
wlekła i publiczna, ten, kto prag-
nie znów znaleźć się na łonie 
Kościoła, musi przejść odpo-
wiednią, nawet kilkumiesięcz-
ną katechezę, za pośrednictwem 
proboszcza uzyskać od biskupa 
zwolnienie z kary ekskomuniki, 
złożyć wyznanie wiary w obec-
ności przynajmniej dwóch świad-
ków, podpisać specjalny proto-
kół, odbyć spowiedź general-
ną, odprawić pokutę i starać się 
przykładem życia naprawić zgor-
szenie odstępstwa. Dopiero wte-
dy w parafialnej księdze chrztów 
anuluje się deklarację o porzuce-
niu religii. 

Pierwszy raz do Kościoła 
wchodzi się łatwo, poniekąd na-
wet nieświadomie – przez sakra-
ment chrztu, wyjść można też 
łatwo – jednym podpisem, ale 
już powrót do wspólnoty wierzą-
cych (wejście drugie) bywa trud-
niejszy.

Niewiedza szkodzi

– Mąż jest za granicą, a ja nie 
chcę się z księdzem spotykać, aby 
o tym rozmawiać, nie chcę w ogó-
le tego wspominać – głos pani 
Heleny drży w słuchawce. – Prze-

żyliśmy to rzekome odstępstwo 
Józefa bardzo. Przecież on wcale 
nie chciał występować z Kościoła 
ani zapierać się Chrystusa. Finan-
sowo chciał wspomagać nasz tu-
tejszy Kościół, a nie tamten, nie-
miecki – dorzuca. Problemów, ja-
kie podatek kościelny przysparza 
cudzoziemcom, jest wiele i bywa-
ją bardzo złożone. Sprawa ta wy-
magałaby pewnie dokładniejsze-
go rozpatrzenia i nowego ure-
gulowania przez naszych i za-
granicznych prawników, morali-
stów, hierarchów. Tymczasem jest 
jednak tak, że niepłacący równa 
się występujący. Trudno rozstrzy-
gać, jaką kto miał intencję i sto-
pień świadomości dokonywane-
go czynu. Pośród niejasności jas-
ne jest jedynie to, że głównym 
motywem działania jest pragnie-
nie zaoszczędzenia pieniędzy, 
które prawo miejsca każe płacić. 
Wiadomo, że nieznajomość pra-
wa szkodzi – w wypadku Religion-
saustritt szkody mogą być trud-
ne do oszacowania. Zresztą czło-
wiek zawsze powinien wiedzieć, 
co podpisuje, a jeśli to coś nazy-
wa się „deklaracją o wystąpieniu 
z religii”, to już sam tytuł mówi 
za siebie. 

Będę szukał, aż znajdę

Pani Ewa, żona Michała, opo-
wiada, że z powodu tej deklara-
cji była straszna kłótnia. – Wia-
domo, że każdy pieniądz w do-
mu potrzebny, ale my od poko-
leń katolicy, rodzina bogobojna, 
a tu coś takiego… wstyd – za-
łamuje ręce. Do rozmowy wtrą-
ca się jej matka, leciwa pani El-
żbieta. – Choć koledzy namawia-
ją, to swój rozum trzeba mieć – 
słychać, jak wzbiera w niej gniew. 
– Ludzie dla Boga i Kościoła życie 
oddają, a tu wyprzeć się tego dla 
grosza... Szczęściem, że dobrze 
się skończyło, ale ja jeszcze po-
gadam z zięciem.

Proboszcz z Powiśla wy-
znaje, że jedna jego parafianka 

uparcie trwa przy deklaracji wy-
stąpienia z Kościoła. – Przeby-
wa teraz znów za granicą, zmie-
niła adres i nie wiem, gdzie jest, 
ale będę jej szukał, aż znajdę i 
przyprowadzę z powrotem do 
Kościoła. Przecież to sprawa ży-
cia wiecznego – głos mu drży, 
a oczy wilgotnieją. 

Odejście z Kościoła, 
aby wyczerpało sku-

tek prawny apostazji, he-
rezji czy schizmy, powin-
no dokonać się w sposób 
formalny – świadomym 
i dobrowolnym aktem 
prawnym, na przykład 
przez zapisanie się do ja-
kiegoś Kościoła niekato-
lickiego czy deklarację o 
wystąpieniu przedłożoną 
proboszczowi lub bisku-
powi. Według wielu ka-
nonistów, niepłacenie po-
datku przez katolików jest 
symulacją aktu (czynu) dla 
osiągnięcia zamierzonego 
celu (zaoszczędzenia pie-
niędzy), a to, w ich opi-
nii, nie jest odejściem z 
Kościoła w sposób formal-
ny. Mielibyśmy tu raczej 
odejście od pełnej komu-
nii z Kościołem, a więc 
jakieś naderwanie więzów 
łączących z Chrystusem, 
poprzez wyznanie wiary, 
sakramenty i zwierzch-
nictwo kościelne. Należy 
przy tym pamiętać, że 
Kościół nigdy nie zamy-
ka drzwi dla tych, którzy 
chcieliby ponownie do 
niego powrócić.

MOIM 
ZDANIEM

KS. DR ROBERT KANTOR

wykładowca prawa
wyznaniowego w Tarnowie
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WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ,
mając przed oczami patrona Adwentu, święte-
go Jana Chrzciciela, że i my powinniśmy, jak on, 
przez wyznanie grzechów i gotowość do nawró-
cenia przygotowywać drogę dla Chrystusa. Warto 
pamiętać, że Chrystus powtórnie niezawodnie na-
dejdzie, by ochrzcić nas Duchem Świętym na pro-

gu swojego królestwa, którego nadejścia szczególnie gorli-
wie w czasie Adwentu oczekujemy, przygotowując się do li-
turgicznego świętowania Bożego Narodzenia.
 KS. ZBIGNIEW ADAMEK

Pomoc zza oceanu

Serce matki
5 tys. dolarów otrzymał Dom
Dziecka w Dąbrowie Tarnow-
skiej. 

Część pieniędzy przekaza-
ła Polonia z Dąbrowy, miesz-
kająca w Chicago, resztę Danu-
ta Kowalik. Jest ona matką żoł-
nierza, który jako pierwszy Po-
lak zginął w Iraku. – Nie wie-
my dokładnie, dlaczego pani 
Kowalik zdecydowała się właś-
nie nam przekazać część z fun-
duszu syna – mówi Barbara Mi-
kosz, dyrektorka do-
mu dziecka. – Może-
my się tylko domyślać, 
iż stało się tak dlatego, 
że Dąbrowa Tarnowska 
jest jej rodzinną miej-
scowością.

Za otrzymane pieniądze 
dyrekcja placówki zakupi-
ła aparat ortodontyczny, sfi-
nansowała kurs prawa jaz-
dy oraz założyła dwie ksią-
żeczki oszczędnościowe dla 
swoich wychowanek: Anny 
Brody i Pauliny Gołąb. Dziew-
czyny wejdą wnet w doro-
słość. Chcą studiować. Pau-
lina anglistykę lub dzien-
nikarstwo, a Ania pedago-
gikę. – Fundusze na pewno
nam pomogą w życiowym star-

cie – mówią. – Jeste-
śmy bardzo wdzięcz-
ni za każdą pomoc, 
bo potrzeb w naszej 
placówce jest wiele 
– dodaje pani dyrek-
tor.  JS

RDN Małopolska zaczęło nada-
wać swój program w Słowacji 
i na Węgrzech. Wszystko za 
sprawą kolejnej edycji progra-
mu „The infobridge Tarnów, 
Presov and Eger” („Most infor-
macji Tarnów, Presom, Eger”), 
realizowanego przy wsparciu 
Funduszu Wyszehradzkiego. 

Od listopada wiadomości 
RDN Małopolska są emitowa-
ne w cotygodniowych progra-
mach Radia Vychod na Słowa-
cji i Radia Eger na Węgrzech. – 

Chcemy przybliżyć naszym po-
łudniowym sąsiadom tradycję 
i kulturę Tarnowa oraz Mało-
polski, pokazać najciekawsze 
miejsca i zabytki, a także zapo-
znać z problemami, jakimi ży-
jemy na co dzień – mówi Mag-
da Drobot, dyrektor marketin-
gu RDN. 

W ramach tej współpracy w 
RDN Małopolska w każdy pią-
tek o godz. 15.45 prezentowa-
ne są serwisy informacyjne z 
najważniejszych wydarzeń Pre-
sova i Egeru. AK

Na fali

Europa bez granic

Znak wiary

Kapliczkowe credo

Dostrzec świadectwa wiary, 
wyrażone w kapliczkach
i krzyżach, otoczyć je należnym 
szacunkiem to główne cele 
konkursu zorganizowanego
przez Akcję Katolicką.

20 listopada, w Chrystusa 
Króla, święto patronalne AK, do-
konano podsumowania diece-
zjalnego konkursu pt. „Krzyże i 
kapliczki przydrożne w diecezji 
tarnowskiej”. Konkurs spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem. 
Na etap diecezjalny wpłynęło po-
nad 200 prac, a dużo więcej na-
desłano na etap parafialny i de-
kanalny. – Zaskoczyła nas nie tyl-
ko liczba, ale też różnorodność 
dzieł – mówił ks. Ireneusz Stolar-
czyk, asystent kościelny AK. 

Prace, biorąc pod uwagę 
wiek uczestników, były ocenia-
ne w pięciu kategoriach: malar-
stwo, naklejki-hafty, fotografia, 
albumy, makiety-rzeźby. Lucyna 
Stochmal z Czarnego Potoku, Ju-
styna Smoleń z Męciny i Barbara 

Cichy z Kryni-
cy wywalczyły 
nagrodę głów-
ną: wyjazd do 
Pa r l a m e n t u 
Europejskie-
go w Bruk-
seli. Nagro-
dę tę ufundował eurodeputo-
wany PiS Adam Bielan. Ponadto 
przyznano kilkadziesiąt wyróż-
nień. – Uczestnicy bardzo po-
ważnie i odpowiedzialnie pode-
szli do konkursu – podsumowu-
je Krystyna Brożyna, członek ju-
ry. Mieliśmy trudność, aby wy-
brać te najlepsze dzieła, bo po-
ziom był bardzo wyrównany – 
dodaje. 

Dla uczestników udział w 
konkursie to nie tylko świet-
na zabawa i odkrywanie pięk-
na swej małej ojczyzny, ale rów-
nież ciężka praca. – Dokona-
łam wnikliwej analizy wybranej 
przeze mnie kapliczki – zwie-
rza się Justyna Smoleń, laureat-
ka. – Nie było to proste, musia-
łam sięgać do wielu źródeł, ale 
było warto – dodaje.  JS
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Na konkurs 
nadesłano 

kilkaset prac;
przyznano 

kilkadziesiąt 
wyróżnień

Pomoc z Ameryki 
pomoże Paulinie 
Gołąb (z prawej)
i Ani Brodzie
w życiowym 
starcie
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Poezja religijna nie należy do 
najłatwiejszych, mimo to wielu 
młodych ludzi pragnie ją poznać 
i ukazać innym.

 17 i 18 XI w Domu Kultu-
ry „Śnieżka” w Dębicy odbył się 
kolejny już konkurs poezji reli-
gijnej, w którym zaprezentowa-
li swoje talenty uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich. Recytowano utwo-
ry m.in.: ks. J. Twardowskiego, 
K. Wojtyły, A. Mickiewicza, K.K. 
Baczyńskiego, B. Leśmiana. Ju-
ry w składzie: Jan Borek – prze-

wodniczący, 
Ewa Cypcarz- 
-Bogucka i Ilo-
na Stanaszek 
nie przyzna-
ło I nagrody w 
kategorii szkół podstawowych. 
II miejsce zajęły Agnieszka Ko-
bos z SP w Nagoszynie i Joanna 
Krupa z SP nr 3 w Dębicy, III – 
Natalia Kutrzeba z SP w Głowa-
czowem. Liczą się nie tylko lau-
ry, co sam fakt obcowania mło-
dych z poezją i to, że ich ona 
wciąż zachwyca.

BERNADETTA PETRYKOWSKA

Dębica znana jest nie tylko z 
opon samochodowych i farb, 
ale również z…muzyki.

Od szesnastu lat w parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego w Dębicy od-
bywa się ogólnopolski festiwal 
piosenki religijnej i patriotycznej 
„Polonia Semper Fidelis”. W tym 
roku do Dębicy przyjechało 320 
osób. Podczas festiwalu odby-
ło się wiele koncertów, począw-
szy od znanego w Polsce i poza 
jej granicami pop-oratorium, po 
występ Eleni. Jednak dla 
młodych uczestników 
festiwalu najważniejsze 
były przesłuchania i war-
sztaty, które prowadziła 
rodzina Steczkowskich. 
Na przykładzie chóru 
„The boys” Agata Stecz-
kowska pokazała mło-

dym muzykom, jak należy mię-
dzy sobą współpracować, śpiewa-
jąc w zespole. – Często jest to dla 
nich jedyna okazja, aby podszko-
lić się warsztatowo – mówi ks. Ja-
cek Miszczak, dyrektor festiwa-
lu. – Poznałyśmy techniki, jak naj-
lepiej przygotować się do wystę-
pu i jak się rozśpiewać – mówią 
dziewczyny z zespołu „Effatha” z 
Książnicy, zdobywczynie nagrody 
grand prix festiwalu. 

– Do Dębicy przyjeżdża 
młodzież, która wyznaje pew-

ne wartości – podsu-
mowują Agata i Paweł 
Steczkowscy. Ważne 
jest nie tylko to, że gra-
ją i śpiewają z serca, ale 
że poprzez swą posta-
wę i udział w festiwalu 
wyrażają wiarę w Boga 
i miłość ojczyzny.  AK

 Bogu i Ojczyźnie

Muzyczny zakątek Polski

Im chłodniej na zewnątrz, 
tym szerzej powinniśmy 
otwierać serca bezdomnym 
i potrzebującym.

Z nastaniem zimowej aury 
coraz więcej osób szuka pomo-
cy w schroniskach dla bezdom-
nych. Na terenie naszej diecezji 
mogą oni znaleźć opiekę m.in. w 
czterech całodobowych domach 
pomocy – w Brzesku, Mielcu, 
Nowym Sączu i Dębicy. Domy te, 
prowadzone przez Towarzystwo 
św. br. Alberta, oferują nie tylko 
miejsce do spania, ale ciepły po-
siłek oraz odzież. W Tarnowie 
od lat funkcjonuje dom dla bez-
domnych mężczyzn, prowadzo-
ny przez diecezjalną Caritas. – 
Z nastaniem zimowych chłodów 
do naszej placówki przychodzi 

coraz więcej potrzebu-
jących – mówi ks. Le-
szek Rojowski, wicedy-
rektor Caritas Diecezji 
Tarnowskiej. – Często 
osoby te nie mają cie-
płych ubrań, dlatego zwracamy 
się z prośbą o przekazywanie 

czystej, nawet używa-
nej, zimowej odzieży 
do naszej placówki. 

Podobnie jak w la-
tach ubiegłych, z na-
staniem zimowych 

chłodów uruchomione zostały 
całodobowe infolinie dla bez-

domnych. W tym roku jedną z 
pierwszych była linia dla osób 
z województwa podkarpackie-
go. Dzwoniąc na numer 0800 
10 54 10, można uzyskać in-
formację m.in. na temat miejsc 
noclegowych. – Na początku 
było niewiele telefonów, teraz, 
gdy dni są coraz chłodniejsze, 
zainteresowanie naszą linią za-
czyna rosnąć – mówi Krzysztof 
Trala z Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Rzeszowie. Po-
dobna infolinia działa również 
w województwie małopolskim. 
Jej numer to 0800 11 01 03. 

Zima co roku zaskakuje, i to 
nie tylko drogowców, ale i bez-
domnych. Nadzieja w tych, któ-
rzy widzą drugiego człowieka i 
mają otwarte serce, a co najważ-
niejsze – chcą pomóc. Możliwo-
ści jest wiele. JS

Na koncercie 
laureatów 
zaprezentowała 
się większość 
młodych 
wykonawców. 
Z prawej ks. Jacek 
Miszczak

Możliwości jest wiele

By zimy nie było w sercu

Jedni szukają 
miejsca 
do spania, 
inni czekają tylko 
na ciepły posiłek
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A jednak zachwyca

Religijne strofy

Liczą się 
nie tylko laury, 

co sam fakt 
obcowania 

młodych z poezją



Jeśli o zamożności parafii 
świadczyłaby liczba 
posiadanych świątyń, 
to tyliczanie należeliby 
do najzamożniejszych. 
Mają ich bowiem aż cztery.

Miejscowość, dato-
wana na XIV wiek, poło-
żona jest nad samą grani-
cą ze Słowacją. W jej hi-
storii, jak to często na ru-
bieżach bywa, czasy ko-
niunktury przeplatały się 
z okresami trudnymi. Te-
raz, choć mieszkańcy bo-
rykają się z problemami 
bezrobocia, idzie chy-
ba ku lepszemu. Coraz 
efektywniej wykorzysty-
wane są walory miejsca: 
wody mineralne, piękna 
przyroda, bogata histo-
ria, nadgraniczne położe-
nie. W Tyliczu rozwija się 
infrastruktura turystycz-
no-uzdrowiskowa, kwit-
ną sporty zimowe (funk-
cjonuje tutaj 17 wycią-
gów orczykowych), in-
tensyfikuje przygranicz-
ny obrót ludzi i towarów. 
W sezonie letnim i zimo-
wym dwutysięczna licz-
ba wiernych ulega nawet 
podwojeniu.

Parafię można by na-
zwać wspólnotą wiary 

i ofiary. Wyrazem moc-
nej wiary jest wysoka fre-
kwencja w kościele, mi-
łość do Eucharystii i Mat-
ki Bożej Tylickiej, pamięć 
o zmarłych. Tyliczanie 
chętnie modlą się na ró-
żańcu, uczęszczają na na-
bożeństwa pasyjne, garną 
do grup religijnych. W pa-
rafii istnieje Caritas, SRK, 
DSM, schola, zespół mu-
zyczny, chór „Ornamen-
tum” i ogromny, liczą-
cy 24 członków, Komitet 
Budowy Kościoła. Zatro-
skanie o budowle sakral-
ne to najbardziej wyrazi-
sty znak wiary tyliczan. 
Dzięki ich ofiarności lśnią 
blaskiem trzy parafialne 
świątynie (dwie to daw-
ne greckokatolickie cer-
kwie), a w centrum wzno-
si się monumentalny no-
wy kościół. 

KS. ANDRZEJ TUREK

 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Dziękuję Bożej Opatrzności za Jej widome 
błogosławieństwo tak przy pracach remonto-
wo-konserwatorskich, jakich nie szczędzili-
śmy naszym trzem kościołom, jak też przy bu-
dowie nowej świątyni. Dziękuję Bogu, że mam 
takich parafian, którzy mnie nigdy nie zawied-
li, którzy niejednokrotnie zadziwiają mnie głę-
bią swej wiary i hojnością ofiary. Cieszę się, że 
przybywa do nas coraz więcej gości: turystów, 
wczasowiczów i kuracjuszy. Życzę im, aby 
piękno krajobrazu dawało wytchnienie, przy-
wracało siły ciała i ducha oraz jeszcze bardziej 
przybliżało do Stwórcy.
Niech Bóg błogosławi parafianom i gościom, a 
Matka Boska Tylicka, która od wieków patronu-
je tej ziemi, wyprasza obfite łaski w życiu oso-
bistym, rodzinnym i zawodowym.

Zapraszamy
  Niedziela

Kościół parafialny: 7.00, 9.00, 11.15, 16.30.
Muszynka: 10.00.

  Codziennie:
Kościół parafialny: 6.30 i 17.00.
Muszynka: 16.30 (I piątki, I czwartki; maj i paź-
dziernik)

  Odpust: czerwiec – ku czci Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła 

PANORAMA PARAFII 
Tylicz. Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wspólnota wiary i ofiary

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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KS. KAN. 
MARIAN STACH

Ur. 16 IX 1947 r. Pochodzi z 
Kamionki Małej. Święcenia 
przyjął w 1971 r. Posługiwał 
w Zawadzie k. Dębicy, Łysej 
Górze, Nowym Sączu. Od 
1984 r. jest proboszczem 
w Tyliczu. Pomagają mu: 
ks. Paweł Kita, wikariusz, 
oraz trzy siostry służebnicz-
ki starowiejskie.Z
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Na górze z lewej: 
Budowę 
nowego kościoła 
parafialnego rozpoczęto 
w 2001 r. 
Urządzenie wnętrza 
potrwa około dwóch lat

Na górze z prawej:
Kościół parafialny 
pochodzi z 1612 r. 
Dzwonnicę dobudowano 
w roku 1806     

Na dole z lewej:
Dawna cerkiew 
greckokatolicka, 
wybudowana 
w  XVII w., 
obecnie pełni funkcję 
parafialnej kaplicy 
cmentarnej 

Na dole z prawej:
XVII-wieczna,
dawna
cerkiew łemkowska 
pw. św. Jana Ewangelisty 
w Muszynce


