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Do Wyższego 
Seminarium 
Duchownego 
w Tarnowie 
przyjęto 41 nowych 
kleryków. 

Z decydowałem się „iść na księdza”, 
bo miałem w swym życiu bardzo 

dobre przykłady kapłanów. Jednym 
z nich jest ks. Stanisław Olesiak, któ-
remu pomagałem w duszpasterstwie 
osób niepełnosprawnych. Boję się, 
bo jest to decyzja na całe życie, ale od-
dałem wszystko Bogu, wspiera mnie 
też rodzina – wyznaje Radek Kozioł 
z Nowego Sącza. Radek był jednym 
z 22 kandydatów, którzy 1 września 
przystąpili do II terminu egzaminów 

wstępnych do tarnowskiego semina-
rium. Rozpoczęła je modlitwa, potem 
był egzamin pisemny, który składał się 
z części testowej oraz wypracowania 
humanistycznego. Następnie kandyda-
ci odwiedzili gabinet lekarski, bo dobry 
stan zdrowia jest również warunkiem 
przyjęcia do seminarium. Egzamin 
zakończyła rozmowa z przełożonym, 
podczas której kandydat musiał wy-
kazać się znajomością Katechizmu 

Kościoła oraz przybliżyć motywy 
wyboru kapłańskiej drogi życia. – 
Na pierwszy rok przyjęliśmy 41 osób, 
to trochę mniej niż ubiegłego roku, 
ale dziękujemy Bogu za każde powo-
łanie – podkreśla ks. prał. Jacek Nowak, 
rektor tarnowskiego seminarium. 

Joanna Sadowska

Przymierze Synagogi z Magistratem K rakowska Gmina Żydowska 2 wrze-
śnia przekazała miastu Tarnów 

pozostałości starej synagogi i działki, 
na których stoi bima. Bima to podium 
w głównej sali synagogi, z którego 
czyta się Torę i prowadzi modlitwy. 
– Dziękuję, że miasto przejęło ten te-
ren i chce go godnie zagospodarować. 
Sami nie byliśmy w stanie – tłumaczy 
Tadeusz Jakubowski, przewodniczą-
cy Krakowskiej Gminy Żydowskiej. 
Magistrat chce połączyć plac Rybny 
i teren, na którym stoi bima. – Chcemy 
amfiteatralnie otworzyć plac i, zachowu-
jąc elementy kultury żydowskiej, z tego 
miejsca uczynić atrakcję, pokazującą 
wielokulturowy charakter miasta – do-
daje prezydent Ryszard Ścigała. Przed II 
wojną światową 47 proc. społeczności 
Tarnowa stanowili Żydzi.  •
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Już pierwszym krokom w semi- 
narium towarzyszy echo słów 
Jezusa: „Idźcie na cały świat”

Nowi klerycy w WSD

Kapłański 
przykład 
pociąga

Kana pomoże
Edukacja. do 18 IX trwa 
rekrutacja na zajęcia 
językowe oraz 
przedmiotowe. 
Tegoroczną nowością 
jest nauka języków dla 
szkół podstawowych, 
kursy komputerowe 
wraz z doradztwem 
zawodowym oraz kurs 
biznesowy. Informacje: 
kana, ul. Mościckiego 12, 
Tarnów, tel. 68-88-111, 
www.kana.pl

Studium rodziny
Nowy rok. rozpoczęły się 
zapisy na XI edycję 
diecezjalnego Studium 
rodziny. zajęcia 
odbywać się będą 
w każdą trzecią sobotę 
miesiąca w nowym Sączu. 
zgłoszenia przyjmowane 
są do 12 X. więcej 
informacji: wydział 
duszpasterstwa Małżeństw 
i rodzin kurii diecezjalnej, 
tel. 014 631 73 60.

krótko

Tarnowska bima. – Jestem wdzięczny, 
że miasto przejęło ten teren – mówi 
Tadeusz Jakubowski (z lewej)
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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

Ku czci Patronki diecezji
Katedra. 8 września, w uroczy-
stość Narodzenia NMP, głównej 
patronki diecezji, rozpoczął się 
tydzień maryjny. – W naszym 
sanktuarium Matki Bożej Bole-
snej modlimy się za wszystkich 
doświadczonych cierpieniem i 
samotnością. W Roku Kapłańskim 
prosimy o łaski dla duszpasterzy 
i o nowe powołania kapłańskie – 
mówi ks. prał. Stanisław Salaterski, 
proboszcz miejsca. W poszczegól-
ne dni do katedry pielgrzymowali 
wierni z tarnowskich parafii. ak

Jo
an

n
a 

Sa
d

o
w

Sk
a

G
rz

eG
o

rz
 B

ro
że

k

Dzielcie chleb z bliźnimi
Brzesko. 6 września odbyło się 
VIII Diecezjalne Święto Chleba. 
Uroczystej Mszy św. przewod-
niczył biskup tarnowski Wiktor 
Skworc. W homilii podziękował 
rolnikom i rzemieślnikom za ich 
pracę. Przypomniał, że chleb sym-
bolizuje jedność ludzi. – Wszyst-
kim, którzy cierpią z powodu kry-
zysu, pragniemy wyrazić naszą 

solidarność i wolę pomocy. Wzywa-
my odpowiedzialnych za politykę 
gospodarczą i społeczną do ofiarnej 
służby ludziom pracy, by nikomu 
jej nie brakowało, by każdy mógł 
cieszyć się jej owocami – dodał hie-
rarcha. Zaapelował też o czynienie 
miłosierdzia. – Mając w ręce chleb, 
dzielcie go z innymi, którzy go mają 
mniej lub nie mają go w ogóle. bg

Wyśpiewały Mozarta

Koncerty. Najpierw w Wied-
niu – 29 sierpnia, a 4 września w 
Nowym Wiśniczu (na zdjęciu), a 
dzień później w tarnowskiej kate-
drze Dziewczęcy Chór Katedralny 
„Puellae Orantes” promował swą 

najnowszą płytę „Klasycy wiedeń-
scy”. Znalazły się na niej najpięk-
niejsze utwory sakralne Wolfgan-
ga Amadeusza Mozarta, Josepha 
Haydna i Michaela Haydna.

ak

Nie ustawajcie w miłości do Kościoła
Korzeniów. Miejscowa parafia 
pw. św. Anny 5 września obchodzi-
ła jubileusz 25-lecia. – Dziękując za 

25 lat troski o parafię, proszę was: 
nie ustawajcie w miłości względem 
Kościoła, którego jesteście cząstką. 
Niech Boża łaska ożywia każdego, 
abyście szli i owoc przynosili – 
powiedział do uczestników jubile-
uszowej Mszy św. przewodniczący 
liturgii bp Wiktor Skworc. Parafia 
została erygowana dokładnie 17 
sierpnia 1984 r., odłączywszy się 
od Przecławia. gb

Ofiarom września
Tarnów. Polonez „Pan Tadeusz” Wojciecha Kilara, uwertura koncer-
towa „Bajka” Stanisława Moniuszki i uhonorowanie kilkudziesięciu 
tarnowskich uczestników kampanii wrześniowej – tak m.in. wyglądać 
będzie uroczysty koncert dedykowany żołnierzom i ofiarom września 
1939 r. Odbędzie się on 16 IX o godz. 19.00 w kościele księży misjonarzy 
w przededniu 70. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę.  js
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Dar życia
Żabno. W Domu Kultury 2 wrze-
śnia odbyła się akcja krwiodaw-
stwa zorganizowana przez Klub 
Honorow ych Krw iodawców 
Gminy Żabno. – Akcje takie orga-
nizujemy cztery razy w roku. Na 
każdej z nich co najmniej 30 osób 

decyduje się ofiarować cenny dar, 
jakim jest krew – mówi Ryszard 
Gniecki, wiceprezes Klubu. Do 
Klubu należy 60 osób. Organiza-
torzy z satysfakcją podkreślają, że 
coraz więcej młodych przychodzi 
oddawać krew.  jp
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■ R E K l A m A ■

Potrzebna pilna operacja

Ratujmy małą 
Agnieszkę!

E welina i Andrzej Beretowie, pa-
rafianie Nowego Wiśnicza, są 

młodą rodziną. Mąż pracuje, żona 
zajmuje się domem i doglądaniem 
ich półtorarocznego Kubusia i trzy-
miesięcznej Agnieszki. Ewelina 
musiała zrezygnować z pracy, po-
nieważ córeczka urodziła się z po-
ważną wadą serca, cierpi m.in. na 
tetralogię Fallota, hipostazję tętnic 
i zespół Di Georga. Agnieszkę ura-
tować może tylko szybka operacja. 
– W Polsce musielibyśmy na nią 
czekać co najmniej rok – mówi 
mama. – Operacji chce się podjąć 
natychmiast prof. Edward Malec, 
wybitny dziecięcy kardiochirurg, 
pracujący w Monachium. Ale po-
trzeba na nią 15 tys. euro, a nie 
mamy tylu pieniędzy – wzdycha. 
Fundusze zbiera rodzina, znajomi 
i sąsiedzi. Zbiórkę przeprowadzo-
no też w parafii. – Ludzie byli bar-
dzo ofiarni – mówi ks. Krzysztof 
Wąchała, proboszcz Nowego 
Wiśnicza. – Parafialna Caritas 
zebrała 15 088 zł, 50 dolarów i 10 

euro. 10 tys. zł przekazała Caritas 
diecezjalna, a prywatni darczyń-
cy uzbierali 2800 zł. Ale to wciąż 
mało i zbieramy dalej. Pieniądze 
na operację Agnieszki można 
wpłacać na konto Caritas nowo-
wiśnickiej parafii: BSR Kraków, o/
Nowy Wiśnicz, 74 8589 0006 0230 
0612 9955 0002, z dopiskiem: „Dla 
Agnieszki”. tgn        

Powakacyjny dzień wspólnoty

Bądźcie światłem świata
W Ciężkowicach 5 września odbył 
się pooazowy dzień wspólnoty 
Ruchu Światło–Życie. 

W spólnota to kluczowe poję-
cie, bo formacja odbywa się 

w grupach. Z doświadczenia małej 
grupy rodzi się też pragnienie słu-
żenia większej wspólnocie, parafii, 
Kościołowi – tłumaczy ks. Bogdan 
Kwiecień, moderator diecezjalny 
Domowego Kościoła. Wojtek 
Mułka, mieszkając w Wojnarowej, 

będzie dojeżdżał na spotkania do 
Krużlowej. – To jest mały kłopot, 
ale trzeba służyć innym – mówi. 
– Bądźcie światłem świata i solą 
ziemi w waszych rodzinach, szko-
łach i w pracy, we wspólnotach pa-
rafialnych. Troszczcie się, by wasz 
język, narzędzie komunikowania 
Ewangelii, był jednoznaczny, zro-
zumiały, wrażliwy na potrzeby 
bliźnich – wezwał oazowiczów 
bp Wiktor Skworc.

jp

Przegląd piosenki religijnej w Okulicach

Pieśnią wołam Boga

W  sanktuarium w Okulicach  
6 września odbył się 

Przegląd Piosenki Religijnej 
„Głosem pieśni wołam Cię”. – Z roku 
na rok rośnie liczba uczestników. 
Chętnie tu przyjeżdżają także 
dlatego, że nie traktujemy tego 
spotkania jako zawodów – mówi 
Katarzyna Lis, kierownik ośrodka 
kultury w Rzezawie. W tym roku 

na scenie pojawiło się 17 wyko-
nawców. Słuchały ich setki ludzi, 
nie tylko parafian. – Sanktuarium 
żyje wtedy, kiedy przybywają tu 
pielgrzymi. Cieszę się, że mamy ten 
przegląd, bo chcemy dziś i w przy-
szłości stwarzać ludziom możliwość 
refleksji, rekreacji, rodzinnego spę-
dzenia czasu – dodaje ks. Roman 
Majoch, proboszcz Okulic. gb

– Jesteśmy wdzięczni za 
każdy grosz, który pomoże 
ratować nasze dziecko – 
mówi mama Agnieszki

Aby dziecko mogło żyć i rozwijać się, musi przejść 
operację. Jej koszt to 15 tys. euro. Caritas zbiera 
pieniądze – trwa wyścig z czasem.

Na scenie zespół Płomień Nadziei z Bochni
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Kilkuset oazowiczów modliło się w ciężkowickim sanktuarium

Sanktuarium w Okulicach to szczególne miejsce, które tętni nie tylko 
modlitwą, ale też dźwiękami muzyki.



IV
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

13
 w

rz
eś

ni
a 

20
09

Gość tarNowski

W Czarnym Potoku czczony 
jest barokowy, łaskami 
słynący obraz Maryi z XVII w., 
malowany na desce, z dokładną 
datą: 1649 r. Koronacja 
czarnopotockiej Maryi 
odbyła się 12 września 1999 r.

G łówna uroczystość odpustowa związana 
jest tutaj ze wspomnieniem Matki Boskiej 
Bolesnej, przypadającym 15 września. 

Towarzyszy jej zawsze triduum, które jest tak 
pomyślane, by centralna uroczystość wypadła 
w niedzielę. To wielkie święto dla całego regionu. 
Do Czarnego Potoka przybywają też zorganizo-
wane pielgrzymki z Łącka, Olszanki, Łukowicy, 
a nawet Szczawnicy. Są barwne, rozśpiewane, 
z orkiestrą i wieńcami dożynkowymi, ponie-
waż odpust łączy się z dziękczynieniem za żniwa 
i plony. Koronatorem cudownego obrazu Maryi 
Czarnopotockiej był biskup tarnowski Wiktor 
Skworc. On też przewodniczy bieżącym rocz-
nicowym uroczystościom, które trwają 12 i 13 
września. Czarny Potok przygotowywał się do tej 
rocznicy przez tygodniowe misje parafialne. 
W 2006 r. uroczystość odpustową uświetnił 
abp Damian Zimoń. Poświęcił wtedy spiżowy 
pomnik Jana Pawła II, który ufundował kustosz 

sanktuarium ks. Józef Słowik na pamiątkę 25 
lat duszpasterzowania w Czarnym Potoku. 
Czarnopotockie sanktuarium znał Jan Paweł II. 
Bywał tu jako arcybiskup krakowski i kardy-
nał. Wspomniał o tym, gdy w 1997 r. poświęcał 
na błoniach krakowskich korony dla cudownego 
obrazu. „Chodziło się do Czarnego Potoka” – po-
wiedział do ks. J. Słowika. Do sanktuarium cho-
dziło i chodzi wielu wiernych. – Przybywajcie 
do Matki! – zapraszają ks. Leszek Babraj, obecny 
proboszcz, i ks. Józef Słowik, nadal służący pa-
rafii jako rezydent. 

Ks. Władysław Szczebak

Uniwersytet Ludowy 
w Wierzchosławicach 
był żywym pomnikiem 
Wincentego Witosa. 
Przez kilkanaście ostatnich 
lat jest jednak co najwyżej 
pomnikiem.

O  utworzenie UL Witos starał się jeszcze 
przed II wojną światową. Budowę rozpoczęto 

ze składek chłopskich w 1946 r., aby ośrodek, jak 

czytamy w akcie erekcyjnym, stał się szkołą i kuź-
nią charakterów młodego pokolenia chłopskiego. 
Przez UL przewinęło się wielu młodych ludzi 
ze wsi. Kształcili się m.in. na kierunku organiza-
cja pracy kulturalno-oświatowej. – Ukończyłam 
Uniwersytet Ludowy w Wierzchosławicach 
koło Tarnowa, skąd wyniosłam uprawnienia 
do nauczania tańca towarzyskiego i ludowego – 
wspomina Tamara Kalinowska, artystka Piwnicy 
pod Baranami. W latach 90. XX w. zarządzający 
obiektem Związek Młodzieży Wiejskiej w nie-
jasnych okolicznościach sprzedał niszczejący 
UL prywatnemu inwestorowi. – Dopiero teraz 
udało się go odkupić – mówi Wiesław Rajski, wójt 

Wierzchosławic. Rozpoczął się właśnie remont 
obiektu. Znajdzie się tu Centrum Kultury Wsi 
Polskiej. Oprócz sal konferencyjnych, będą ga-
lerie, kino, a także część hotelowa, wokół boiska 
i tereny rekreacyjne. – Zachowamy uniwersy-
tecki charakter placówki w jej funkcji kulturo-
wo-edukacyjnej. Chcemy, by obiekt służył nadal 
przede wszystkim młodzieży ze wsi – deklaruje 
Zbigniew Radoń, wicewójt Wierzchosławic.  gb

W Tarnowie zwiększa się oferta zajęć po-
dyplomowych dla nauczycieli. W mieście 
ruszają studia Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. 

E dukacja wczesnoszkolna z językiem angiel-
skim, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 

pedagogika przedszkolna oraz pedagogika wcze-
snoszkolna z elementami wychowania przed-
szkolnego to kierunki studiów podyplomowych 
KUL, na które można się zapisywać w Tarnowie 
i tutaj też studiować. Umowę z lubelską uczelnią 
podpisało tarnowskie Samorządowe Centrum 
Edukacji. – Współpracujemy z wieloma uczel-
niami, ale na zasadzie organizowania kursów 
kwalifikacyjnych. Studia podyplomowe to dla 
nas nowość, ale to też odpowiedź na potrzeby 
naszych nauczycieli – zauważa Barbara Niziołek, 
dyrektor SCE. – Powiększenie oferty to nasz wiel-
ki sukces – dodaje. Największym zainteresowa-
niem nauczycieli cieszy się edukacja i pedagogika 
wczesnoszkolna. Zapisy na studia, które ruszą 
już w październiku, przyjmowane są do 20 wrze-
śnia; SCE, Aleja Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, 
(014) 696-33-80, e-mail: sekretariat@sce.pl.  js
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10-lecie koronacji obrazu Matki Boskiej Bolesnej w Czarnym Potoku

Przybywajcie 
do Matki!

Centrum Kultury Wsi w Wierzchosławicach

Praca wrze jak w UL(u)

KUL w Tarnowie

Nauczyciele do nauki

– Powiększenie oferty centrum to nasz 
wielki sukces – mówi B. Niziołek

Obraz Maryi ukoronował  
biskup tarnowski Wiktor Skworc

Obecnie trwa remont UL, który przez 
kilkanaście lat stał zaniedbany
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

B ez względu na to, co mówi się 
w świecie, zwłaszcza w świecie 

mass mediów, na temat Chrystusa 
i Jego Ewangelii, każdy z nas ma 
obowiązek jasnego zdeklarowania się 
wobec Zbawiciela w szczerości 
własnego sumienia. Wymaganie 
Chrystusa wobec uczniów, mimo 
upływu tylu wieków od jego 
sformułowania,  nie zmieniło się. 
I dziś Chrystus mówi: „Jeśli kto 
chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je; 
a kto straci swe życie z powodu Mnie 
i Ewangelii, zachowa je”. •
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Już po raz 17. odbędzie się w Bochni Festiwal 
Piosenki Maryjnej. Właśnie ruszyły zapisy.

T egoroczna impreza jest wyjątkowa, bo po-
przedza uroczystości 75-lecia koronacji 

cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. 
– Serdecznie zapraszamy do słuchania 

i wykonywania piosenek – zachęca dyrektor, 
ks. Mariusz Gródek. Festiwal odbędzie się 3 i 4 
października. Uczestnicy wystąpią w trzech kate-
goriach: zespoły młodzieżowe, soliści oraz dzieci, 
a każdy z nich wykona dwie piosenki religijne, 
w tym jedną maryjną. Zgłoszenia, zawierające 
m.in. kasetę z nagraniami piosenek konkur-
sowych, przyjmowane są do końca września 
pod adresem: Parafia pw. św. 
Mikołaja, plac Świętej Kingi 9, 
32-700 Bochnia, z dopiskiem „Ad 
Gloriam Deiparae”. Informacje 
ofpm-bochnia@wp.pl. GN pa-
tronuje wydarzeniu. ak

Po kilku latach w programie 
„Leader+” wreszcie zaczyna się 
kolejny etap. Wraz z liderem 
są duże pieniądze do wydania.

I m większe pieniądze pojawiały się w progra-
mie, tym większe było zainteresowanie tych, 

którzy dotąd stali z boku – mówi Krzysztof 
Fitrzyk z Rzezawy, z komitetu założyciel-
skiego Lokalnej Grupy Działania CENOMA, 
mającej siedzibę w Szczurowej. Teraz grupa 
dostała aż 11 mln zł. – O pieniądze będą mogły 
starać się instytucje, stowarzyszenia, osoby 
prawne, a także prywatne. Środki te dostęp-
ne są niemal dla każdego – informuje Teresa 
Sznajder, szefowa CENOMY. LGD „Przedgórze”, 
obejmująca gminy Borzęcin i Radłów, otrzyma 
2,7 mln. Na terenie grupy „Dunajec-Biała” sporo 
pieniędzy chcą pozyskać gminy na budowę in-
frastruktury turystycznej. Gmina Szczurowa 
w ramach grantów z CENOMY chciałaby wy-
korzystać środki na budowę w każdej wsi cen-
trów spotkań. Ale pieniądze są też dla osób 
indywidualnych. – Będzie można się starać 
o środki np. na założenie firmy lub działanie 
ekologiczne, budowę przydomowej oczysz-
czalni ścieków – mówi T. Sznajder. – Połowę 
z ponad 8 mln przeznaczyliśmy na tzw. małe 

granty. W ich przypadku maksymalne jed-
norazowe finansowanie to suma do 25 tys. 
Mogą je otrzymać np. mieszkańcy wsi na roz-
wój agroturystyki, na remonty zabytkowych 
kapliczek, ale także straże pożarne, ośrodki 
kultury, zespoły ludowe, kluby sportowe. 
Możliwości są naprawdę duże – przekonuje 
Katarzyna Jasnos z Iwkowej, prezes stowarzy-
szenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Przyjmowanie 
wniosków w biurach LGD rozpocznie się z koń-
cem bieżącego roku. gb

Małe gazety 
małych 
ojczyzn

Serdeczne 
szpalty

Małe, redagowane 
z sercem, lokalne ga- 
zety sprzyjają łącze-
niu społeczności. 
W Zabłędzy kto czy-
ta, nie błądzi.

O d 2 lat w Zabłędzy koło Tuchowa ukazuje się 
pismo „Nasza wieś Zabłędza”. – Pierwszy 

numer wydrukowaliśmy po uroczystości 
nadania imienia Jana Pawła II miejscowej szko-
le. Chcieliśmy uczcić to wydarzenie, a zarazem 
je udokumentować i przynieść garść informacji 
mieszkańcom – mówi Krzysztof Jasiński, pomy-
słodawca i wydawca gazety. Zabłędza liczy 850 
mieszkańców. Gazeta jest dostarczana bezpłatnie 
do każdego domu. Pismo ukazuje się rzadko, 
choć regularnie. – Taka gazeta to ważna rzecz 
w dziele konsolidacji wsi, łączenia ludzi, budo-
wania więzi lokalnych – mówi Janusz Kowalski, 
dyrektor tuchowskiego domu kultury. W każ-
dym numerze swoją rubrykę mają sołtys wsi, 
dyrektor szkoły, a także wybrany we wsi radny 
gminy Tuchów. – Piszemy o sprawach, które nas 
dotyczą. To wpływa na budowanie poczucia 
tożsamości, odpowiedzialności za naszą małą 
ojczyznę – podkreśla K. Jasiński.  jp

Festiwal Piosenki Maryjnej

Na chwałę 
Bogurodzicy

Program „Leader+”

Miliony do rozdania

 W ramach „Leadera” Szczurowa 
promowała ekologię

Krzysztof Jasiński 
i wydawana przez niego 

„Nasza wieś Zabłędza”

Muzyka 
może być 

radosną drogą 
prowadzącą 

do Boga
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Ksiądz dr hab. 
Michał Drożdż
konsultant RDN Małopolska 
ds. programowych i strategii 
rozwoju

Ur. 19 II 1958 r. Pochodzi z Żeleźniko-
wej; święcenia 1983 r. Absolwent stu-
diów filozoficznych i teologicznych 
na PAT Kraków, filozofii przyrody 
i komunikacji społecznej na Leo-
pold-Franzes-Universität w Inns-
brucku. Dyrektor Biblosu w latach 
1993–1997, dyrektor ds. Informacji 
i Publicystyki oraz dyrektor pro-
gramowy Radia Plus w latach 1993–
2003. Kierownik Katedry Mediów 
i Komunikacji Społecznej Uniwersy-
tetu Jana Pawła II w Krakowie. Lubi 
jeździć na nartach i rowerze.  •

Ksiądz mgr lic. 
Jan Bartoszek
współpracownik Wydziału 
Duszpasterstwa Ogólnego 
tarnowskiej Kurii

Ur. 9 VI 1979 r. Pochodzi z Bruśni-
ka. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 2004 r. Pracował w Dąbrowie 
Tarnowskiej. Jest doktorantem 
teologii pastoralnej KUL w Lubli-
nie. Zainteresowania naukowe: 
teologia pastoralna, komunikacja 
społeczna, misje. •

Ksiądz mgr lic. 
Leszek Leszkiewicz
wicedyrektor Wydziału 
Misyjnego tarnowskiej Kurii

Ur. 10 V 1970 r. Pochodzi z Rzepien-
nika Biskupiego; święcenia 1996 r. 
Posługiwał w Szczucinie. Przez 5 lat 
pracował na misjach w Ekwadorze. 
W latach 2006–2009 odbywał stu-
dia licencjackie z misjologii na Uni-
wersytecie Urbanianum w Rzymie. 
W październiku rozpoczyna studia 
doktoranckie. Wolny czas spędza 
na górskich wędrówkach.  •

Ksiądz mgr 
Piotr Gawenda
prefekt WSD w Tarnowie

Urodził się 29 VI 1976 r. w Brzesku; 
święcenia 2002 r. Pracował w Gry-
bowie. Doktorant pedagogiki KUL. 
Wśród zainteresowań wymienia 
pielgrzymowanie i wycieczki 
górskie.  •

Nowi diecezjalni 
funkcyjni.  
W dniu święceń 
ksiądz wyraża  
gotowość przyjęcia 
wszelkich 
obowiązków 
dla chwały Boga, 
pożytku Kościoła 
i dobra ludzi.

C zas także dla Kościoła 
diecezjalnego niesie nowe 
wyzwania i wymaga po-
dejmowania nowych za-

dań. Naturalne jest więc, że do tych 
zadań szuka się odpowiednich osób 
– mówi ks. Adam Nita, kanclerz 
kurii. Wszelkie decyzje personal-
ne leżą w gestii pasterza Kościoła 
tarnowskiego. Bp Wiktor Skworc 
w ostatnim czasie powołał wielu 
nowych księży do pracy w insty-
tucjach diecezjalnych. Ze wzglę-
du na ogólnodiecezjalny wymiar 
ich zadań, kapłanów tych można 
by określić ogrodnikami w winni-
cy tarnowskiego Kościoła. W kolej-
ności alfabetycznej prezentujemy 
ich sylwetki. •

Ogrodnicy 
winnicy
tekst i zdjęcia 
Joanna Sadowska

jsadowska@goscniedzielny.pl

Zmiany i przeprowadzki są wpisane w księżowskie życie
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Ksiądz mgr 
Ryszard Stanisław 
Nowak
kapelan biskupa tarnowskiego 

Ur. się 11 IV 1975 r. Pochodzi z Lew-
niowa; święcenia 2000 r. Pracował 
w Mielcu. W 2003 r. rozpoczął stu-
dia z biblistyki na Uniwersytecie 
Gregoriańskim w Rzymie. Współ-
pracował z DBP jako przewodnik 
po Ziemi Świętej.   •

Ksiądz mgr 
Jacek Miszczak
dyrektor RDN Małopolska

Ur. 25 IX 1967 r. Pochodzi z Pustko-
wa; święcenia 1992 r. Posługiwał 
w Tarnowie, Bobowej, Nowym 
Sączu i Dębicy. W latach 2008–2009 
dyrektor ds. marketingu, reklamy 
i programów ewangelizacyjnych 
w RDN Małopolska. Organizator 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosen-
ki Religijnej Polonia Semper Fide-
lis w Dębicy i ponad 60 koncertów 
artystów polskiej sceny muzycznej, 
wystaw prac malarskich i fotogra-
ficznych. Jego hobby to polska 
muzyka rozrywkowa.   •

Ksiądz mgr 
Krzysztof 
Orzeł
 wicedyrektor RDN Małopolska, 
współpracownik Wydziału 
Młodzieżowego tarnowskiej Kurii

Ur. 13 II 1970 r. Pochodzi z Rożno-
wa; święcenia 1995 r. Posługiwał 
w Szerzynach, Tarnowie i Łącku. 
Organizator Tygodni Młodzie-
żowej Kultury Chrześcijańskiej 
i Świętojańskich Dni Młodych. 
Był dekanalnym duszpasterzem 
młodzieży i niepełnosprawnych. 
Jego hobby to fotografia.  •

Ksiądz mgr 
Piotr Osiński
współpracownik RDN Małopolska 
ds. programów religijnych

Ur. 25 VI 1973 r. Pochodzi z Suf-
czyna; święcenia 1998 r. Pracował 
m.in. w Limanowej, Podegrodziu, 
Ciężkowicach i Tarnowie. Poma-
ga duszpastersko w Szynwałdzie. 
Współzałożyciel kilku zespołów 
muzycznych. Interesuje go współ-
czesna muzyka chrześcijańska.  •

Ksiądz mgr 
Andrzej Surowiec
dyrektor administracyjny WSD 
w Tarnowie

Ur. 8 X 1964 r. w Mielcu; święcenia 
1990 r. Pracował w Starym Wiśni-
czu, Brzesku, gdzie pełnił m.in. 
funkcję kapelana w szpitalu, oraz 
w Dębicy, gdzie był też doradcą 
metodycznym ds. katechezy. Lubi 
dobrą książkę i przyrodę.   •

Ksiądz dr 
Jerzy Zoń
dyrektor Wydawnictwa Diecezji 
Tarnowskiej Biblos

Ur. 14 VI 1969 r. Pochodzi ze Starej 
Wsi; święcenia 1993 r. Pracował 
w Nowym Sączu. W 1996 r. roz-
począł studia z komunikacji spo-
łecznej w Pontificia Università 
della Santa Croce w Rzymie, które 
zwieńczył doktoratem. W latach 
2001–2009 był kapelanem bp. Wik-
tora Skworca i notariuszem Kurii 
Diecezjalnej w Tarnowie. Współ-
twórca Diecezjalnego Serwisu 
Informacyjnego. Pełni funkcję 
rzecznika biskupa tarnowskiego 
oraz koordynatora mediów diece-
zjalnych.   •

Ksiądz mgr 
Stanisław 
Tokarski
dyrektor Archiwum Diecezjalnego 
w Tarnowie

Ur. 17 IV 1974 r. Pochodzi z Woja-
kowej; święcenia 2001 r. Praco-
wał w Niedomicach i Brzesku. 
Ukończył studia podyplomowe 
z archiwistyki kościelnej na UŚ 
w Katowicach. Obecnie doktorant 
na Wydziale Historii Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Pasjonuje 
go archiwistyka i genealogia.   •

Ksiądz mgr lic. 
Stanisław Świątek
 ojciec duchowny w WSD 
w Tarnowie

Ur. 7 VIII 1962 r. w Lipnicy Muro-
wanej; święcenia 1988 r. Posługiwał 
w Złockiem, Tymbarku, Zabawie, 
Mielcu. W 1999 r. uzyskał licencjat 
z teologii moralnej na PAT w Krako-
wie. W latach 2004–2009 pracował 
w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Gródku na Ukrainie. Intere-
suje się historią i genealogią rodziny 
Ledóchowskich, lubi poezję, muzykę 
i wędrówki po górach.  •
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I lekroć jadę drogą Lipnica 
Murowana–Muchówka i widzę 

drogowskaz „Rajbrot”, w myślach 
powtarzam: „Rajski chleb”. Jeśliby 
głębiej wniknąć w dzieje parafii, 
to ta polsko-niemiecka, rajska na-
zwa okazuje się w pełni właściwa.

Królewskie uposażenie
Parafię ufundował w 1260 r. król 

Bolesław Wstydliwy. Wedle tradycji 
fundatorką kościoła była jego żona, 
św. Kinga. Modrzewiowa świątynia 
to wotum za szczególną Bożą opiekę, 

jakiej miała doznać w Rajbrocie, ucie-
kając podczas najazdu tatarskiego. 
Obecny kościół parafialny pochodzi 
z pierwszej połowy XVI w. W 1840 r. 
przeszedł on gruntowną renowację. 
Rajbrocka świątynia jest zabytkiem 
klasy zerowej, ale nadal wiernie słu-
ży parafianom, którzy nie szczędzą 
jej swej troski. Kronika parafialna 
podaje, że już w 1910 r. w Rajbrocie 
zawiązał się komitet budowy nowe-
go kościoła i zaczął zbierać na ten cel 
składki. Wojna unicestwiła te plany, 
jednak nie na zawsze.

Papieska świątynia 
Z proboszczem zwiedzam ko-

ścielne przybytki. W górze stary 
kościół, którego czas nie pozbawił 
niczego z majestatu. Obok, nowa 
świątynia, ewangelicznie złączona 
z poprzedniczką. Nieczęsty w bu-
downictwie sakralnym przykład 
jedności starego i nowego. – Na je-
sieni 2002 r. przygotowaliśmy plac, 
a już w roku 2003 kościół stał w sta-
nie surowym – informuje włodarz 

parafii. Imponujące tempo zdradza 
ofiarność ludzi i organizacyjną 
sprawność komitetu budowy, któ-
ry podjął i wcielił w życie ideę za-
początkowaną w Rajbrocie przed 
prawie stu laty. – Już parę razy ce-
lebrowaliśmy nabożeństwa w no-
wym kościele, ale nie śpieszymy się 
z jego ukończeniem – informuje pro-
boszcz. – Kościół powinien być jak 
najlepiej wykonany, wszak ma mu 
patronować Jan Paweł II.

Nowa Ewa
Wspólnota liczy 2230 wiernych. 

Wielkim kultem otaczają oni Maryję 
w Jej XVII-wiecznym łaskami słyną-
cym wizerunku. Obecny na obrazie 
motyw jabłkowy ukazuje rajbrocką 
Madonnę jako drugą Ewę, która na-
prawia grzech pierwszej, skuszonej 
przez diabła do skosztowania raj-
skiego owocu.

Dwie świątynie to poręka, że raj-
skiego chleba Eucharystii w Rajbro-
cie nie zabraknie. A proboszcz się 
cieszy, bo wierni coraz liczniej się 
nim karmią. xat

Zapraszamy 
na Msze św. 
Niedziele:7.00, 9.00, 11.00, 
15.00; kaplica na kucku: 14.30
Codziennie: 
6.30 i 18.00 (środy i piątki)
Odpust: II niedziela września 
ku czci narodzenia nMP

Zdaniem proboszcza
– cieszy troska 
wiernych 
o zabytkową oraz 
nowo powstającą 
świątynię. 
czujemy przy tym 

wsparcie sługi Bożego Jana 
Pawła, któremu w modlitwie 
zawierzamy wymagające 
budowlane dzieło. Parafianie 
otaczają troską żywych 
i umarłych. rodziny czy osoby 
naznaczone jakimś trudnym 
losowym doświadczeniem, 
jak na przykład pożar 
czy ciężka choroba, nie zostają 
bez wsparcia. cała parafia 
śpieszy im z pomocą, poprzez 
datki, zbierane przez radę 
ekonomiczną. wierni 
pamiętają również o zmarłych, 
często zamawiają za nich 
Msze św., także gregoriańskie. 
w parafii działa 18 róż 
różańcowych, w tym jedna 
młodzieżowa i dwie dziecięce; 
mamy orkiestrę dętą, dSM, 
grupę młodzieżową, 23 lekto- 
rów, 34 ministrantów i 3 klery- 
ków. dziękujemy Bogu za po- 
wołania do Jego służby. Parafia 
wydała zakonnicę i 11 księży. 
od 200 lat kultywowany 
jest u nas zwyczaj rodzinnych 
nabożeństw do dzieciątka 
Jezus odprawianych przed 
Bożym narodzeniem. często 
w domu, w którym jest ono 
sprawowane, zbiera się kilka 
rodzin na wspólnej modlitwie. 
nieustannie staramy się 
rozszerzać kult naszej Maryi 
rajbrockiej.  Ks. Tadeusz Mróz

ur. 20 maja 1956 r. w Brzynie, 
parafia Jazowsko. Święcenia 
kapłańskie przyjął w roku 1983. 
Jako wikariusz posługiwał: 
woli Baranowskiej, Ptaszkowej, 
rytrze, Tymowej; jako 
proboszcz w czyrnej. od 2001 r. 
jest proboszczem w rajbrocie. 
w duszpasterstwie pomaga 
mu ks. adam nika, wikariusz. 
ks. T. Mróz jest również 
okręgowym duszpasterzem 
rolników.

Parafianie 
najwyraźniej mają 
świadomość, że kościół 
to wieczernik, 
bo pielęgnują 
starą świątynię, 
budują nową i coraz 
częściej przystępują 
do Komunii św. 

Od 2002 r. parafianie 
ofiarnie budują nową 
świątynię 
powyżej: Łaskami 
słynąca Maryja 
Rajbrocka 
poniżej: Zabytkowy 
kościół niestrudzenie 
służy wiernym
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Panorama parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajbrocie

Rajski chleb


