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redaktor wydania Gdy dziecko 
jest niepełnosprawne, 
nie wystarczy 
odpowiednie leczenie, 
równie ważna 
jest grupa wsparcia 
dla rodziców. 

O d kilku miesięcy jedna mama 
codziennie zawozi swe niepeł-

nosprawne dziecko na rehabilitację 
i pokonuje dziennie 40 km. Inna opie-
kuje się swym nastoletnim synem jak 
niemowlakiem, bo jest on po poraże-
niu mózgowym. Chcą dla swoich dzie-
ci jak najlepiej, i z tą też myślą w 2008 r. 
rodzice, w większości mamy niepeł-
nosprawnych dzieci z gminy Ryglice, 
założyły stowarzyszenie „Nasze 
dzieci”, które pięknie się rozwija. – 
Przy pomocy Tadeusza Osiki z GOPS 
piszemy projekty i otrzymujemy 
na nie fundusze, jak choćby ostatnio 
z UG Ryglice – zdradza Renata Kawa 
z Zalasowej, prezes stowarzyszenia. 
W jego ramach dzieci po raz kolejny 

zaczęły hipoterapię w Zbylitowskiej 
Górze. Mają również rehabilitację 
w domu. – Już nie mogę się doczekać 
jazdy na koniu – zdradza kilkuletni 
Adaś. Dla maluchów to radość, dla 
ich rodziców szansa na choćby nie-
wielką poprawę zdrowia dziecka. 

– Dzięki zajęciom mój Paweł lepiej 
siedzi i trzyma głowę – cieszy się pani 
Renata. Stowarzyszenie daje również 
wsparcie rodzicom. – Dobrze jest się 
spotkać i porozmawiać o swoich pro-
blemach – dodają jego członkowie. 

Joanna Sadowska

Papież nie mógł tego nie słyszeć

O koło 380 motocyklistów z połu-
dniowej Polski przyjechało 17 ma- 

ja do Starego Sącza na piknik. – Mszą 
św. na papieskim ołtarzu zainaugu-
rowaliśmy sezon motoryzacyjny, pro-
sząc o jego szczęśliwy przebieg – mówi 
ks. Tadeusz Sajdak, główny organiza-
tor. Okazją były urodziny Jana Pawła 
II. – Urodziny to życie, a życie i zdro-
wie na drodze bywają zagrożone – za-
uważa ks. Sajdak. – Chcieliśmy prosić 
Boga, by użytkownikom naszych dróg 
pozwalał w zdrowiu i radości osiągać 
cel podróży. Była parada motocyklo-
wa, jedzonko podróżnicze i konkur-
sy, m.in. na „najgłośniejszy” motor. 
Rekordzista wydobył z maszyny 127,3 
decybela. Papież w niebie nie mógł tego 
nie słyszeć.   •

ks
. A

n
d

rz
ej

 T
u

re
k 

jo
An

n
A 

sA
d

o
w

sk
A 

Dzięki stowarzyszeniu niepełnosprawne dzieci mogą korzystać 
z hipoterapii

W akacje to czas 
odpoczynku 

od pracy i nauki, 
ale nie od Boga. 
Bo nie ma urlopu 
od codziennej modlitwy 
czy niedzielnej 
Eucharystii. Pamiętają 
o tym na pewno 
dzieci i młodzież, 
co roku jeżdżający 
na oazy. Katolickich 
ofert wakacyjnych 
z roku na rok 
przybywa i są coraz 
atrakcyjniejsze, 
również cenowo. 
Nie tylko łączą 
wypoczynek 
z formacją, 
ale oferują m.in. kursy 
językowe, zajęcia 
taneczne czy sportowe. 
O tegorocznych, 
ciekawych propozycjach 
wakacyjnych piszemy 
na str. VI i VII.

Pomagają dzieciom i sobie

Konik da ci zdrowie

Konkurs „głośności”. Natężenie 
mierzono z odległości 2 metrów
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Diecezja. Licznie zgromadzeni 
w katedrze kapłani, w tym dzie-
kani z całej diecezji, siostry zakon-
ne i świeccy modlili się 21 maja 
na Eucharystii z okazji imienin 
bp. Wiktora Skworca, pasterza 
Kościoła tarnowskiego (na zdję-
ciu). Dzień wcześniej, już wedle 
tradycji, każdy diecezjanin mógł 
złożyć życzenia biskupowi w jego 
domu. Byli obecni reprezentanci 
duchowieństwa i zakonów, ruchów 
i stowarzyszeń, świata polityki, kul-
tury i nauki, dorośli, a nawet dzieci. 
Słowa imieninowych życzeń napły-
nęły też z kraju i zagranicy. tgn

Nieciecza. Pomnik Jana Pawła II, 
nawiązujący do III tajemnicy 
fatimskiej, poświęcił 13 maja bp 
Władysław Bobowski (na zdjęciu). 
Uroczystość została poprzedzona 
Mszą św., miała też bogatą oprawę 
artystyczno-patriotyczną. – Cieszę 
się, że ten oryginalny postument 
stanął przy naszym kościele, 
poniekąd na rozpoczęcie Wiel-
kiej Nowenny, przygotowującej 
na stulecie objawień fatimskich. 
To także impuls do refleksji nad 
nauczaniem Papieża Polaka, naszą 
maryjnością, zwłaszcza w kontek-
ście fatimskiego orędzia – mówi 

ks. Krzysztof Pasyk, proboszcz 
Niecieczy. xat 

Bobowa. Św. Zofia została znów 
proklamowana patronką miasta. 17 
maja odbyła się uroczysta sesja rady 
miejskiej, a na ołtarzu polowym 
opodal zabytkowego kościoła pw. 
św. Zofii Mszy św. przewodniczył 

bp Wiktor Skworc. Wyra-
ził on radość z powrotu 
do tradycji i podkreślił, 
iż bobowianie na wzór 
swej patronki powinni 
starać się być przyjaciółmi 

i świadkami Chrystusa. Jest to waż-
ne zwłaszcza w laicyzującej się Euro-
pie. Bobowa 1 stycznia 2009 r. odzy-
skała prawa miejskie po 74 latach 
przerwy. Kult św. Zofii (gr. sophia, 
mądrość) był tam zawsze żywy. ta

Podegrodzie. Rodzina była te- 
matem przewodnim piątych 
już Dni Ojca Papczyńskiego 
(na zdjęciu). 17 maja było dużo 
rodzinnej radości, m.in. wystę-
py kapel ludowych, konkursy, 

zabawy dla dzieci i młodzieży, 
gala śpiewaków weselnych. – 
Wiodący jest motyw religijny 
– podkreśla ks. prał. Józef Wa- 
łaszek, proboszcz Podegrodzia. 
– Obchody poprzedziła nowenna 

do o. Papczyńskiego. Była Msza 
św. w intencji rodzin, majówka 
i Apel Jasnogórski. Chodzi o to, 
by na płaszczyźnie religijnej 
wzmacniać i integrować rodziny. 
GN patronował imprezie.  tgn 

Imieniny pasterza Pokuty, pokuty, pokuty!

Powrót mądrości do miasta
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Mielec. Drogą Światła i Godziną 
Biblijną rozpocznie się 30 maja, 
w parafii pw. Ducha Świętego, „Świę-
to młodości”. Potrwa do 1 czerwca. 
Na niedzielę zaplanowano m.in. 
występ zespołu „Anti Babylon Sys-
tem”, zabawy dla dzieci, loterię fan-
tową oraz trójmecz piłkarski. Święto 
zakończy uroczysty koncert chórów 
i orkiestr. Wydarzeniu patronuje 
„Gość Niedzielny”. js

Jasna Góra. Ponad 500 osób nie-
pełnosprawnych i ich opiekunów 
przybyło 16 maja do Częstochow-
skiej Matki w ramach diecezjalnej 
pielgrzymki osób niepełnospraw-
nych ruchowo. Pątnicy uczestniczyli 

we Mszy św. w kaplicy Cudownego 
Obrazu (na zdjęciu) oraz Drodze 
Krzyżowej na jasnogórskich wałach. 
W drodze powrotnej modlili się też 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach.  ak

Święto młodości

Pątnicy u Matki

Rodzina ojca Papczyńskiego

Adres redakcji: 33-100 Tarnów, 
ul. Katedralna 1
telefon/faks 014 626 15 50
Redagują: ks. Andrzej Turek 
– dyrektor oddziału, 
Grzegorz Brożek, Joanna Sadowska

tarnow@goscniedzielny.pl

Teraz każda 
bobowianka powinna 
upodabniać się 
do św. Zofii 
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Ks. Andrzej Turek: Mamy wiele instytu-
cji posiadających w nazwie „Jan Paweł II”.  
Czym wyróżnia się Wasze centrum?
Ks. Tadeusz Sajdak: – Od Jana Pawła się wy-
wodzi. Ludzie spontanicznie zaczęli odwiedzać 
miejsce naznaczone obecnością namiestnika 
Chrystusa. I tak zrodziła się idea, aby je za-
chować, zostawić ołtarz, przy którym Papież 
celebrował Eucharystię. To prawdopodobnie 
jedyny taki ołtarz na świecie.

Dużo ludzi przybywa tutaj?
– W ubiegłym roku 290 tys. pielgrzymów. 

Obserwujemy amplitudy. Każde wydarzenie 
związane z Papieżem podnosi statystykę. 
Na przykład w roku jego śmierci przybyło 
do nas blisko 400 tys. ludzi. Jest więc dla kogo 
budować centrum. 

Centrum to pokaźny kompleks…
– W jego skład wchodzą Sala Pamięci, do-

kumentująca pontyfikat Jana Pawła II, ołtarz 
papieski, parkingi, dom pielgrzyma, w planach 
jest droga różańcowa, zaplecze. To jest mate-
rialno-duchowy pomnik Jana Pawła, który ma 
propagować jego myśl, a w działaniu zaszczepiać 
papieskie idee.

W jaki sposób? 
– Na przykład przez rekolekcje prowa-

dzone z wykorzystaniem nauczania Papieża. 
Z różnorakich okazji – jakaś rocznica rodzinna, 
szkolna czy zakładowa – można u nas organi-
zować spotkania nasycone myślą Jana Pawła. 
Praca w papieskim stylu to wspólnoty budowa-
ne modlitwą, liturgią, śpiewem i zabawą oraz 
wędrówka po górach. Papież tak czynił w pracy 

z młodzieżą. Przez różne ak-
cje staramy się upamiętniać 
ważne wydarzenia naszej 
historii i w tym klimacie or-
ganizować duszpasterstwo 
pątniczo-turystyczne na Są-
decczyźnie. Centrum to ośro-
dek duszpasterski.

Widać potrzebę takiego ośrodka? 
– Pielgrzymów i turystów mamy mnóstwo. 

I nie sposób się nimi nie zająć. Poza tym ludzie 
teraz coraz częściej spędzają niedziele poza swą 
parafią. Rodzi to potrzebę tworzenia miejsc, które 
by ich przyciągały do sacrum, tworzenia atrak-
cyjnej oferty religijnej, żeby nie zatrzymywali się 
na czysto świeckim przeżywaniu weekendu. 
Żeby niedziela w plenerze dalej pozostawała nie-
dzielą, czyli dniem Pańskim. W niedzielę turysta 
powinien mieć szansę stawać się pielgrzymem. 
Dlatego budujemy dom pielgrzyma. 

Dom budowany jest od 2002 r. Czy zdążycie 
na 16 czerwca – dziesiątą rocznicę pielgrzymki 
Jana Pawła? 

– Nie. To duży ośrodek: kaplica, sala kon-
ferencyjna, jadalnia, 37 pokoi, 88 miejsc nocle-
gowych. Przy tym „Jan Paweł” w szyldzie zo-
bowiązuje. Chcemy, aby dom miał odpowiedni 
standard, a to wiąże się z kosztami. 

Skąd środki?
– Dom buduje diecezja tarnowska, są też ofia-

ry sponsorów, ale raczej symboliczne. Próbujemy 
pozyskać finanse z UE, jednak procedury są cza-
sochłonne. Byłoby cudownie, gdybyśmy z otwar-
ciem centrum zdążyli na 16 października. 

Dużo potrzeba, żeby ten plan się ziścił? 
– Dotychczas budowa pochłonęła prawie 4 

mln zł. Potrzeba jeszcze około 5 mln zł, aby dom 
pielgrzyma mógł przyjąć pierwszych gości. 
To są ogromne koszty. Samo utrzymanie ołta-
rza papieskiego kosztuje rocznie ponad 100 tys. 
zł. Dziękujemy za każdy grosz wsparcia. Listę 
ofiarodawców zamieszczamy na naszej stronie: 
www.centrum.stary.sacz.pl. W ich intencji regu-
larnie odprawiana jest Msza św. przy papieskim 
ołtarzu lub grobie św. Kingi.  •

Pragnący wesprzeć budowę papieskiego centrum 
mogą wpłacać ofiary na konto: Pko BP nowy sącz; 
26 1020 3453 0000 8102 0059 2246. 

Materialno-duchowy pomnik Papieża Polaka

Żeby turysta 
był pielgrzymem

14 maja w tarnowskiej Kanie 
ruszył punkt konsultacyjny 
dla poszukujących pracy.

N asz punkt doradztwa zawodowego 
to odpowiedź na potrzeby osób ko-

rzystających już z naszych propozycji: 
bezrobotnych uczęszczających na kursy 
komputerowe czy młodzieży kończącej na-
ukę w szkole średniej, a przygotowującej się 
u nas do matury – wyjaśnia Jakub Drwal, 
dyrektor „Kany” w Tarnowie. Pierwsze spo-
tkanie odbyło się 14 maja. Kolejne planowa-
ne są co czwartek: 28 maja, 4 i 18 czerwca. 
W te dni, w godz. od 14.00 do 16.00, w sali nr 3 

dyżur będzie pełnić Bogumiła Szamańska, 
doradca zawodowy. Podczas indywidual-
nej rozmowy nauczy ona pisać CV i przygo-
tuje do rozmowy kwalifikacyjnej, pomoże 
też odkryć słabe i mocne strony poszuku-
jącego pracy oraz zbuduje indywidualną 
ścieżkę rozwoju. – Jeśli nasza propozycja 
spotka się z odzewem i zainteresowaniem, 
od września będzie to stały punkt w grafi-
ku „Kany” – deklaruje J. Drwal. Wszystkie 
konsultacje są bezpłatne.  ak

Rynek pracy

„Kana” doradzi
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– Tu na razie 
gruzowisko, 
ale będzie wnet 
schronisko 
– cieszy się 
ks. Sajdak

Rozmowa z ks. Tadeuszem Sajdakiem, dyrektorem Diecezjalnego 
Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. 
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Imprezy promujące dorobek 
danego miasta trwają 
zazwyczaj jeden, dwa dni. 
W Tuchowie jest inaczej – 
odbywają się prawie dwa 
miesiące. Tychowianie mówią, 
że mają czym się pochwalić. 

G dy w 1995 r. zorganizowano pierwsze Dni 
Tuchowa, trwały one dwa dni. Podobnie 

jak w innych miastach. – Od 2001 r. rozciągnę-
ły się w czasie, bo nie sposób w tak krótkim 
okresie zaprezentować wszystko, czym może-
my się pochwalić – wyjaśnia Janusz Kowalski, 
dyrektor Domu Kultury w Tuchowie, instytu-
cji, która przygotowuje obchody. Co roku dni 
rozpoczynają się 3 maja i są tak przemyślane, 
aby nie tylko pokazać dorobek mieszkańców 
tej ziemi, ale w ich organizację zaangażować 
jak największe rzesze ludzi. – To wszystko 
integruje, a o to przecież chodzi – podkreśla 
J. Kowalski. W tym roku inauguracja odby-
ła się Piotrkowicach, a zakończenie planowane 
jest w Łowczowie. Od przedszkolaka do seniora, 
każdy znajdzie tu coś dla siebie. Był m.in. po-
górzański festiwal piosenki, na który zjechały 
dzieci i młodzież z gminy i okolic, 17 maja będzie 
mecz piłki nożnej policjantów, samorządowców 
i księży. Głównym punktem obchodów jest ma-
jówka dla mam, zaplanowana na 24 maja. Dochód 
z niej trafi do Caritas i stowarzyszenia „Nadzieja”. 
W programie też spotkanie miast bliźniaczych 
i Małopolski Konkurs Pianistyczny. Dni zakoń-
czą się 21 czerwca festynem rodzinnym. js

Popularny nowosądecki 
plastyk pokazuje, że religia 
i sztuka mogą wszechstronnie 
rozwijać młodego człowieka.

W  galerii przy nowosądeckim rynku pełno 
obrazów, rzeźb, artystycznych fotogra-

fii. Pośrodku grupka młodzieży. Pochyleni nad 
kartką papieru szkicują, wpatrując się z nabożeń-
stwem w obiekt: parę tekturowych pudeł i trzy 
rolki papieru toaletowego. – I jak tu będzie do-
brze, kiedy młodzi uczą się piękna na takich ak-
cesoriach? – pytam towarzyszącego mi ks. Pawła 
Kochaniewicza. – To nie nasi – odpowiada dyrek-
tor Zespołu Szkół Katolickich w Nowym Sączu. 
I prezentuje dokonania uczniów swego katolic-
kiego plastyka. W galerii, w pomieszczeniach 
szkoły istne tego bogactwo: od ikon, po różne 
projekty architektoniczne. – Nasza placówka 
jest dla ludzi z pasją. Prowadząc przedszkole, 
gimnazjum, liceum i studium plastyczne, wi-
dzimy, że religia i sztuka mogą wszechstron-
nie rozwijać człowieka na każdym etapie życia 
– podkreśla ks. Kochaniewicz. Rzeczywiście, 
co pokazuje także strona internetowa szkoły 
(www. zsk.nowy.sacz. pl), katolicki znaczy: 

najlepszy i uniwersalny. Plastyk kształci m.in. 
w rzeźbie, malarstwie czy grafice komputerowej, 
ogólniak ma klasę służb ratunkowych, daje licen-
cję dla płetwonurków i przewodników górskich. 
– Ostatnio weszliśmy we współpracę z krakow-
ską ASP. Planujemy też otworzyć kierunek te-
atralno-aktorski oraz muzyczny. Najważniejszy 
jest nasz profil katolicki jako koncepcja edukacji, 
wychowania i życia. Komu jest bliski, zapraszam 
– mówi ksiądz dyrektor. xat 

Jedną z atrakcji Dni Tuchowa 
był pogórzański festiwal piosenki 

Nasi uczniowie potrafią także wykonać 
piękne i funkcjonalne naczynia 
liturgiczne – mówi ks. P. Kochaniewic
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Dłuuugie Dni Tuchowa

Swoje znają 
i zachwalają

Zespół Szkół Katolickich w Nowym Sączu

Wiara 
życia rzeźbiarką 

Tegoroczny dzień fatimski był wyjątkowy, 
bo rozpoczął Wielką Nowennę Fatimską, która 
potrwa do 2017 roku. 

J ak co roku, 13 maja obchodziliśmy dzień fa-
timski. Były Msza św., Różaniec, nabożeń-

stwo majowe, adoracja. Dzień zakończyły apel 
fatimski, procesja ze świecami i ucałowanie re-
likwii dzieci fatimskich – wylicza ks. Stanisław 
Bilski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej 
Fatimskiej w Tarnowie. Tegoroczny dzień 
fatimski był wyjątkowy. W wielu miejscach 
Polski, we wspólnotach i indywidualnie, rozpo-
częto Wielką Nowennę Fatimską. Zakończy się 
w ona 2017 roku, w 100-lecie objawień fatim-
skich. Każdego roku realizowane będą tematy 
związane z orędziem fatimskim. Tegoroczne 

hasło: „Pewni zwycięstwa – konfrontacja z cy-
wilizacją śmierci”. Na nowennę składają się 
m.in. modlitwa do osobistego odmawiania, 
udział w nabożeństwach pierwszych sobót i ce-
lebrowanych 13. każdego miesiąca. Inicjatorem 
nowenny jest Sekretariat Fatimski, działają-
cy przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
w Zakopanem.  s

W 2017 r. minie 100 lat, jak małym 
pastuszkom objawiła się Cudowna Pani
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Wielka Nowenna 

Fatimska Pani, 
kochamy Cię 



V
G

o
ść N

iedzielN
y

24 m
aja 2009

Gość tarNowski

Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

C hrystus zanim wstąpił do nieba zadbał o to, by Jego 
Ewangelia nadal była głoszona wszelkiemu stworzeniu. 

Zadanie to zlecił swoim uczniom. Pomyślmy dziś, czy Ten, 
którego odejście z ziemi do nieba wspominamy, będzie 
z nas zadowolony, gdy powtórnie przyjdzie i zobaczy, 
jak wywiązaliśmy się ze zleconego nam zadania dawania 
świadectwa o Nim. Przystępując do wykonywania tego zadania, 
możemy być pewni, że Pan będzie współdziałał z nami w dziele 
ewangelizacji świata.   •

P ięcioletnia Gabrysia ma zespół 
Downa. Od dwóch lat chodzi 

do przedszkola specjalnego przy 
Polskim Stowarzyszeniu na rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 
koło w Tarnowie, korzystała też 
z tutejszego punktu wczesnej in-
terwencji. – Nie wyobrażam sobie 
innego miejsca dla mojej Gabrysi – 
mówi mama Leokadia. – Z miesiąca 
na miesiąc widzę u niej coraz więk-
sze postępy, co przy chorobie Downa 
jest niesamowicie cenne. Stała się 

bardziej samodzielna, rozpoznaje 
części garderoby – cieszy się mama. 
Wcześniej stowarzyszenie miało 
swą siedzibę na ul. Ostrogskich, 
od września działa na ul. Okrężnej. 
Poświęcenia nowej siedziby doko-
nał na początku maja bp Władysław 
Bobowski. – Z roku na rok obserwu-
jemy regularny wzrost pacjentów 
zgłaszających się do naszego punk-
tu wczesnej interwencji – zauważa 
Ewelina Kosińska, dyrektor  placów-
ki. Obecnie z punktu interwencji 

korzysta 70 osób z powiatu tarnow-
skiego. To dzieci i młodzież do 25. 
roku z niepełnosprawnością inte-
lektualną, wadą wymowy, niektó-
rzy z niepełnosprawnością fizyczną. 
Tutaj mają rehabilitację ruchową, 
zajęcia z psychologiem, pedagogiem, 
logopedą. Wielu z nich trafia na pod-
stawie skierowania od lekarza 
pierwszego kontaktu. – Ponieważ 
jesteśmy organizacją pozarządową, 
przyjmujemy chorych również bez 

skierowania – podkreśla dyrektor-
ka. Bo najważniejsza jest pomoc 
drugiemu człowiekowi.  js

stowarzyszenie na rzecz osób 
z upośledzeniem umysłowym, 
ul. okrężna 4a, 33-100 Tarnów, 
tel. 014 627 10 22

Dzięki ofiarności naszych diece-
zjan zbudowano szpital w Ba- 
gandou. Teraz czekają tam na na-
szych lekarzy. 

W  2004 roku w Bangadou, w Re- 
publice Środkowo-afrykań- 

skiej, wybudowano Centrum Zdro- 
wia. Środki na jego powstanie 
zebrali kolędnicy misyjni. To pla-
cówka bardzo potrzebna okolicz-
nym mieszkańcom. W ciągu miesią- 
ca zgłasza się tam ponad 250 osób, 
głównie Pigmejów, z czego kilka-
dziesiąt jest hospitalizowanych. 
Jednak przez półtora roku, ze wzglę-
du na brak personelu, centrum było 
zamknięte. Teraz działa od nowa. 
– Pilnie szukamy lekarzy, którzy 

chcieliby tam pracować, bo zatrud-
nione w centrum dwie polskie lekar-
ki niedługo wrócą do Polski – mówi 
ks. Krzysztof Czermak, dyrektor 
Wydziału Misyjnego tarnowskiej 
kurii. Potrzebni są chirurdzy, pedia-
trzy i ginekolodzy, a w przyszłości 
także stomatolodzy i wolontariusze. 
– Nie stawiamy ram czasowych, 
optymalny byłby pobyt półrocz-
ny, ale i przez miesiąc lekarz wiele 
mógłby tam zdziałać – dodaje dyrek-
tor. Medycy zainteresowani pracą 
w Afryce mogą kontaktować się 
z Wydziałem Misyjnym tel. (014) 
631 73 70 lub e-mail ddm@diecezja.
tarnow.pl. ak

P ytanie konkursowe z 24 maja brzmi: „W jakim celu powinniśmy 
czytać opisy biblijne o zdobyciu Ziemi Obiecanej przez Izraelitów?”. 

Odpowiedzi należy przesyłać do 29 maja na adres: studiumbiblijne@
diecezja.tarnow.pl lub Studium Biblijne, plac Katedralny 6, 33-100 
Tarnów. Wykładów można słuchać w RDN Małopolska w każdą nie-
dzielę o godz. 20.00, powtórka w poniedziałek, po wiadomościach, 
o godz. 10.00 i 20.00.  •

Studium bliblijne

Ziemia od Jahwe
O przekładach biblijnych i wejściu Izraelitów 
do Ziemi Obiecanej usłyszą studenci Radiowo-
-Internetowego Studium Biblijnego.
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Pomoc dla niepełnosprawnych

Uczą żyć

Dla niepełnosprawnego 
dziecka bardzo ważna 
jest odpowiednia terapia 
i pomoc specjalisty

Szpital w Bagandou odwie- 
dził w styczniu bp W. Skworc

Od kilku lat zwiększa się liczba osób 
niepełnosprawnych umysłowo, korzystających 
z porad specjalistów. Z myślą o nich otwarto 
w Tarnowie nowy punkt pomocy. 

Misyjne pogotowie

Medyka! – woła Afryka
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C o roku dzieci, młodzież, całe rodziny, na-
wet niepełnosprawni mogą korzystać 
z ofert przygotowanych przez katolickie 
stowarzyszenia, wspólnoty i instytucje. 

Z roku na rok są one coraz atrakcyjniejsze.

Oazy Boga pełne
Na oazy chętnie jeżdżą dzieci. Rodzice też 

chętnie je tam wysyłają, bo zależy im nie tyl-
ko na wypoczynku, ale również na religijnej 
formacji i dobrym przeżyciu czasu wolnego – 
zauważa ks. Paweł Płatek, dyrektor Wydziału 

Duszpasterstwa Młodzieży tarnowskiej kurii. 
W ubiegłym roku z Ruchem Światło–Życie wy-
poczywało ponad 1500 dzieci i młodzieży. – Czę-
sto po wakacjach osoby te kontynuują formację 
w grupach, spotykają się też na dniach wspólnoty. 
Zawiązują się przyjaźnie, a młodzi wspólnie jeż-
dżą na kolejne oazy – dodaje. Na oazach, oprócz 
codziennej Eucharystii i modlitwy, są spotkania 
formacyjne, szkoła śpiewu i liturgii. Oazowicze 
codziennie mają czas wolny i pogodny wieczór, 
czyli naukę nowej kultury – zabawę, która cieszy 
wszystkich i nikogo nie rani.

Misyjny szlak 
Spotkania z misjonarzami, filmy o misjach, 

poznawanie realiów życia w odległych krajach 

i mieszkających tam rówieśników, to specy-
fika misyjnych wakacji. Od dwunastu lat 
odbywają się one w Domu Formacji Misyjnej 
w Czchowie, a w tym roku również w Piwnicz-
nej. – Pierwszorzędny cel naszych wakacji to 
formacja chrześcijańska, której integralnym 
elementem jest duchowość misyjna i otwar-
cie się na misje – podkreśla s. Kinga Kozdrój 
z Wydziału Misyjnego kurii. – Chcemy poka-
zać, że nie ma wychowania w duchu prawdzi-
wie chrześcijańskim bez wychowania w duchu 
misyjnym – dodaje. 

Szukanie skarbów in English
Dzieci, które wybiorą misyjny Czchów, będą 

miały też okazję podszkolić się w języku angiel-
skim. Zajęcia odbywają się codziennie po dwie 
godziny. – Nie jest to kurs, tylko przypomnienie 
języka i zapoznanie się ze słownictwem religij-
nym, bardziej forma zabawy – zauważa s. Kin-
ga. Na intensywną naukę języka angielskiego 
kładzie nacisk Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży. – W tym roku proponujemy trzy różne 
obozy: językowo-taneczny, językowo-sportowy 

Opal sobie duszę
Wakacje z wartościami. Wypoczynek to nie tylko 
słodkie lenistwo. Czas wolny można przeżyć aktywnie, 
w towarzystwie ludzi i Boga. Owoce takiego wypoczynku 
nie kończą się z końcem wakacji. 

tekst i zdjęcia
Joanna Sadowska

jsadowska@goscniedzielny.pl
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i językowo-turystyczny – wylicza Jowita Zając, 
kierownik biura KSM diecezji tarnowskiej. 
Każdy obóz to pięć godzin dziennie nauki 
angielskiego na poziomie średnio zaawanso-
wanym lub zaawansowanym oraz dodatkowe 
atrakcje wakacyjne. – W zależności od obozu 
proponujemy zabawę w zorbing, czyli „jazdę” 
ze zbocza w ogromnej plastikowej kuli, quady 
czy poszukiwanie skarbów – mówi.

(Nie)letni  wypoczynek
Katolickie oferty wakacyjne znajdą również 

dla siebie małżonkowie i całe rodziny. Z myślą 
o nich przygotowywane są kilkunastodniowe 
oazy lub sześciodniowe rekolekcje tematyczne, 
które w tym roku odbędą się od 9 do 15 sierp-
nia w Ciężkowicach i dotyczyć mają dialogu 
małżeńskiego. – Na oazach program jest tak 
przewidziany, aby po południu było więcej 
wolnego czasu. Wtedy rodziny mogą wspólnie 
iść na spacer. Staramy się też, aby wszystkie 
oazowe miejsca były dla nich atrakcyjne – pod-
kreśla ks. Płatek. Wybór ofert wakacyjnych 
jest duży, a ceny w porównaniu np. z koloniami 
bardzo atrakcyjne. Zapisy już trwają. Z Bogiem 
każdy letni wypoczynek jest gorący, nieza-
leżnie od aury, a czas nie niszczy opalenizny 
duszy.   •

Oazy 
Liturgicznej 
Służby Ołtarza

Żegiestów-Zdrój 
i turnus: 20 Vi–1 Vii; ministranci młodsi – 
szkoła podstawowa  
ii turnus: 11–22 Vii; ministranci starsi – 
gimnazjum  
iii turnus: 22 Vii–2. Viii; ministranci młodsi 
iV turnus: 2–13 Viii; lektorzy i ceremoniarze 
Jurków k. Dobrej 
turnus 6–18 Vii; ministranci młodsi
Zgłoszenia Wydział Duszpasterstwa Młodzieży, 
tel. 014 63 17 390, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, 
wydzmlod@diecezja.tarnow.pl

Dziewczęca Służba Maryjna
Gródek nad Dunajcem
i turnus 23 Vi–2 Vii; dziewczęta z klas iii–Vi 
szkoły podstawowej
ii turnus 17–26 Vii; dziewczęta z klas iii–Vi 
szkoły podstawowej
Zakopane
turnus 22–30 Vi; dziewczęta z gimnazjum, 
przewodniczki dsm
Zgłoszenia: Wydział Duszpasterstwa Młodzieży, 
tel. 014 63 17 390, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, 
wydzmlod@diecezja.tarnow.pl

Ruch Światło–Życie 
Oaza Dzieci Bożych
Maciejowa koło Nowego Sącza
i turnus 27 Vi–5 Vii; klasa iii i iV szkoły 
podstawowej
ii turnus 5–13 Vii; klasa iii i iV szkoły 
podstawowej
iii turnus 15–23 Vii; klasa iii i iV szkoły 
podstawowej
iV turnus 23–31 Vii; klasa iii i iV szkoły 
podstawowej
Ryglice
i turnus 27 Vi–5 Vii; klasa V szkoły podstawowej
ii turnus 5–13 Vii; klasa V szkoły podstawowej
iii turnus 15–23 Vii; klasa V szkoły podstawowej
iV turnus 23–31 Vii; klasa V szkoły podstawowej

I stopień Oazy Nowej Drogi
Binczarowa
i turnus 27 Vi–13 Vii; klasa Vi szkoły 
podstawowej
ii turnus 15–31 Vii; klasa Vi szkoły podstawowej

II i III stopień Oazy Nowej 
Drogi
Męcina koło Limanowej
i turnus 27 Vi–13 Vii; klasa i i ii gimnazjum
ii turnus 15–31 Vii; klasa i i ii gimnazjum

I stopień 
Oazy 
Nowego 
Życia
Czermna
i turnus 27 
Vi–13 Vii; klasa iii 
gimnazjum i szkoła średnia
ii turnus 15–31 Vii; klasa iii gimnazjum i szkoła 
średnia

II stopień Oazy Nowego Życia
Gosławice
turnus 15–31 Vii; po i stopniu onŻ i formacji 
rocznej
Zgłoszenia: Wydział Duszpasterstwa Młodzieży, 
tel. 014 63 17 390, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, 
wydzmlod@diecezja.tarnow.pl

Misyjne wakacje
Czchów z językiem angielskim
i turnus 19–29 Vi; klasa iii i iV szkoły 
podstawowej
ii turnus 3–14 Vii; klasa V i Vi szkoły 
podstawowej
iii turnus 14–25 Vii; klasa ii i iii gimnazjum
iV turnus 26 Vii–6 Viii; klasa i i ii gimnazjum
V turnus 6–17 Viii; klasa iV i V szkoły 
podstawowej
Vi turnus 17–28 Viii; klasa iii i iV szkoły 
podstawowej
Piwniczna
i turnus 19–29 Vi; klasa iV i V szkoły 
podstawowej
ii turnus 4–15 Viii; szkoła średnia
Zgłoszenia: Wydział Misyjny, tel. 014 63 17 370, 
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, ddm1@diecezja.
tarnow.pl

Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży
Berezka koło Soliny 
i turnus 29 Vi–8 Vii; gimnazjum i szkoła średnia
ii turnus 8–17 Vii; gimnazjum i szkoła średnia
iii turnus 17–26 Vii; gimnazjum i szkoła średnia
Zgłoszenia: Biuro KSM Diecezji Tarnowskiej, pl. 
Katedralny 1/1, 33 – 100 Tarnów, tel. 014 621 32 18

Oazy niepełnosprawnych
Łososina Górna
i turnus 29 Vi–12 Vii
ii turnus 13–26 Vii
Kąclowa
i turnus 30 Vi–13 Vii
ii turnus 14–27 Vii
Zgłoszenia: Biuro Katolickiego Stowarzyszenia 
Cyrenejczyk w Limanowej, tel. 018 33 74 707

Wakacje z Bogiem nigdy nie są nudne
Po prawej: Aktywny wypoczynek i kursy 
językowe to oferta KSM-u – zauważa 
Jowita Zając 

Coś Bożego dla każdego
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K urz, gruz, muzyka łopat i kiel-
ni. Laskowska plebania przy-

pomina miniaturowy budowlany 
plac. Robotnicy tańczą z „maltą” 
na wysokościach. – Praca przy ple-
banii to prawie jak przy kościele, 
więc i zasługa w niebiesiech podob-
na – zagaduję jednego. – No, niby 
tak, żeby się tylko dostać choćby 
do przedsionka, tam na górze – mu-
rarz wznosi ku niebu głowę zdobną 
otokiem betonu. Za remontowo-bu-
dowlanym rozgardiaszem nie prze-
padałem nigdy. Z ulgą wychodzę 
więc na pole. Kościół, żarzący się 
świeżo popołudniowym blaskiem, 
przypomina jakąś iberyjską świąty-
nię, niepokalanie piękną. Wiosenne 
wzgórza idą w niebo dostojnie, z na-
maszczeniem, jak wierni, kiedy 
w czasie procesji śpiewają litanię. 
A litanii w Laskowej lawiny.

Maryjni od zawsze 
Dzieje miejscowości są bo-

gate. Przez wieki zmieniali się 

jej zarządcy, właściciele, duszpa-
sterze. Niemym, acz wymownym 
tego świadkiem jest tutejszy za-
bytkowy XVI-wieczny dwór. Jak 
twierdzą znawcy, unikat polskiej 
rezydencjonalnej architektury. Ar-
chitektura ludzkich dusz, rzeźbiona 
łaską Bożą, przedstawia się jeszcze 
piękniej. Parafia powstała w 1925 r. 
Liczy 2600 wiernych. Od „zawsze” 
kochają oni Maryję. To chyba jedy-
ny niezmienny od wieków element 
laskowskiego duchowego pejzażu. 
Laskowa to maryjna, matczyna zie-
mia. Szkoda, że język polski nie zna 
słowa „matkowizna”, bo parafię naj-
lepiej byłoby opisywać tym słowem, 
które kojarzy się z Matką Słowa. 

 Religijni do głębi
Laskowej nie spo-

sób nie zauważyć. 
Jest na samej drodze 
prowadzącej z Łososi-

ny Dolnej do Limano-
wej. Bezpośrednio 

do centrum wiedzie duży most-
wiadukt. Widać, że jest nowy; szosa 
jeszcze jak źrebak – niezwiązana 
białymi powrozami pasów i bez 
chomąta fotoradaru. Most to znak 
niepewności tutejszego życia zagro-
żonego żywiołami, ale też ludzkiej 
zapobiegliwości. Duszpasterze 
cieszą się, iż tę zapobiegliwość wi-
dać również w sprawach wiary. 
W Laskowej istnieje dużo grup 
i organizacji religijnych, m.in. 
orkiestra parafialna, chór, schola, 
Ruch Światło–Życie, DSM, PDMD, 
Saletyńska Grupa Misyjna, 40 róż 
różańcowych i blisko stuosobowa 
Liturgiczna Służba Ołtarza. – W pa-
rafii jest wiele wspaniałej młodzie-
ży i dzieci – zaświadcza ks. Łukasz 
Pawłowski, wikariusz. – Choćby 
w relacji do księży czy podczas od-
wiedzin chorych po domach widać, 
że ludzie są religijni do głębi.  xat 

Panorama parafii pw. Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej

Matczyna ziemia

Wnętrze kościoła nastraja 
do modlitwy 
Poniżej: Parafialną 
świątynię konsekrował 
w 1934 r. bp Franciszek 
Lisowski 
Po lewej: Modernizacja 
plebanii ma potrwać 
do jesieni

Zapraszamy na Msze św. 
Niedziela: 6. 30, 8. 30, 10.00, 11.30, 

16.00.
Codziennie: 6.30, 7.00 i 18.00 
(środa, piątek).
Odpust: ii niedziela września 
ku czci najświętszego imienia 
maryi

Zdaniem proboszcza
– Parafia 
jest stosunkowo 
młoda, 
ale parafianie 
odznaczają się 
mocną, 

wypróbowaną wiarą. 
cieszy wysoka frekwencja 
na mszach św. oraz 
zaangażowanie w życie 
kościoła, tak w jego stronę 
duchową, jak i widzialną. 
Liczne w parafii grupy 
apostolskie są prężne. 
nadprzyrodzonym 
zwornikiem religijnej 
aktywności jest miłość 
do Bożej rodzicielki. 
Żywy jest też kult eucharystii 
oraz wiara w świętych 
obcowanie. wierni pamiętają 
o zmarłych, troszczą się 
o ich mogiły, a zwłaszcza 
o dusze, zamawiając 
msze św. w intencji bliskich. 
kultywują również zwyczaj 
nawiedzania domu, w którym 
zmarły oczekuje na pogrzeb. 
Przez orędownictwo maryi, 
różańcową modlitwą, 
umarłemu wyjednują 
łaskę Bożego miłosierdzia, 
a domownikom pociechę. 
Ludzie, zwłaszcza 
w wypadkowych losowych, 
różnych kataklizmach, 
są bardzo solidarni i ofiarnie 
śpieszą sobie z pomocą. dbają 
też o świątynię parafialną. 
Teraz chętnie pomagają 
w pracy przy modernizacji 
plebanii. mam nadzieję, 
że uporamy się z tym 
do jesieni.

Ks. Józef Kiełbasa

ur. 8 Vii 1956 r. w kąśnej Górnej, 
par. jastrzębia. Święcenia 
kapłańskie przyjął w roku 1981. 
Pracował w Żegocinie, mielcu, 
wilczyskach, Brzeznej i nowym 
sączu. od 1996 r. jest proboszczem 
w Laskowej. w duszpasterstwie 
pomaga mu ks. Łukasz Pawłowski, 
wikariusz. ks. j. kiełbasa 
pełni funkcję notariusza 
ujanowickiego dekanatu.

Szkoda, że język polski nie zna słowa „matkowizna”, 
bo Laskową najlepiej byłoby opisywać tym słowem, 
które kojarzy się z Matką Słowa. 


