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Dla starszych,  
jak i młodych 
modlitewna troska 
i pamięć o tych, którzy 
zmarli, i rozważanie 
rzeczy ostatecznych 
jest szkołą życia. 

W  tarnowskiej parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego 7 listopa-

da odbyła się sesja formacyjna z okazji 
5-lecia istnienia Apostolskiego Dzieła 
Pomocy dla Czyśćca w tej wspólnocie. 
– To jest duża grupa, należy do niej 
prawie 300 osób. Ludzie pobożni, 
rozmodleni – mówi ks. Czesław 
Haus, proboszcz. Podobnych grup 
w diecezji jest 10. – Członkowie dzie-
ła codziennie modlą się za zmarłych, 
przyjmują Komunię świętą w ich in-
tencji, zyskując także dla nich odpusty. 
To jest przejaw miłości bliźniego – tłu-
maczy ks. dr Marek Kuzak, założyciel 
grupy w par. pw. Miłosierdzia Bożego 

w Tarnowie. – Przez rozważanie rze-
czy ostatecznych ludzie sami coraz 
lepiej przygotowują się do przejścia 
na drugą stronę życia. To droga du-
chowego doskonalenia się – mówi 
Zbigniew Ciasto, animator tej wspól-
noty. Do dzieła udało mu się zachęcić 
także 200 młodych ludzi w szkołach, 
w których katechizuje. – To paradok-
salne, ale świadomość śmierci poma-
ga lepiej żyć – dodaje 18-latka Magda 
Dobosz.  gb

Pieśń biało-czerwona

O d pięciu lat w Zespole Szkół 
w Szynwałdzie odbywa się 

Przegląd Pieśni Legionowej. Jego 
idea narodziła się w czasie złazów 
patriotycznych na cmentarz legio- 
nistów w Łowczówku. – Postano- 
wiliśmy zrobić coś, by populary-
zować pieśni legionowe i w trochę 
inny sposób uczyć dzieci historii 
Polski, jak i naszego regionu – mówi 
Jolanta Krakowska z gimnazjum 
w Szynwałdzie. Na przegląd przy-
bywają zawsze grupy z kilku sąsied-
nich gmin. – Dzięki tym pieśniom 
możemy łatwiej zrozumieć naszą 
historię, emocjonalnie zbliżyć się 
do klimatu tamtych czasów, wyrazić 
miłość do ojczyzny. Poza tym te pieśni 
podobają się, bo są tak bardzo inne, 
różne od tego, co dziś słyszymy w ra-
diu czy telewizji – mówią Klaudia 
Kocoł i Justyna Kawa z gimnazjum 
w Zalasowej.  •
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Szynwałd. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowały m.in. dzieci ze Zgłobic
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– Udział w Dziele Pomocy 
dla Czyśćca pomaga 
zmarłym i żyjącym 
– mówi Zbigniew Ciasto

L istopad uświadamia, 
iż święci są zawsze 

blisko nas. Bł. Karolina 
Kózkówna w swym 
relikwiarzu 
peregrynuje 
przez diecezję, 
nierzadko czyniąc 
małe cuda. Jest ona 
również natchnieniem 
dla młodych artystów 
i utuleniem dla 
przeżywających ból 
spowodowany 
śmiercią bliskich, którzy 
zginęli w wypadach 
drogowych. 15 XI 
w sanktuarium bł. 
Karoliny w Zabawie 
modlić się będą dotknięci 
cierpieniem nagłego 
rozstania;  
wmurowany zostanie 
też kamień węgielny 
pod pomnik ofiar 
wypadków drogowych. 
Więcej na str. VI i VII. 

Apostolskie Dzieło 
Pomocy dla Czyśćca

Żyć lepiej
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Diecezja. W specjalnym liście skie-
rowanym do dyrektorów i kapela-
nów szpitali z terenu całej diecezji 
biskup tarnowski Wiktor Skworc 
zaapelował, by placówki respekto-
wały niezbywalne prawo rodziców 
do pożegnania i pochowania swoje-
go dziecka, które stracili w wyniku 
poronienia. Polskie prawo pozwa-
la na wydanie w takim przypadku 

aktu zgonu, a zatem umożliwia 
zarazem zorganizowane pochów-
ku. – Wspólne działanie służby 
zdrowia i duszpasterzy może być 
konkretnym sposobem na posze-
rzanie wyobraźni miłosierdzia, 
którego potrzebuje każdy człowiek, 
szczególnie ten dotknięty krzyżem 
choroby i cierpienia – podkreślił bp 
Wiktor Skworc. gb

Dąbrowa Tarnowska. Od 8 
do 15 XI odbywał się Tydzień 
Kultury Chrześcijańskiej. 
W tym roku hasło zaczerpnięto 
z Ewangelii św. Jana: „Aby mieli 
życie i mieli je w obfitości”. Tydzień poświęcony został postaci św. Jana 
Vianneya. 8 XI wydarzeniem rozpoczynającym dąbrowskie spotkania 
z kulturą chrześcijańską było rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie 
wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży pt. „Kapłan jako świadek 
Chrystusa” (na zdjęciu).  gb

Papieskie dni. Na wyższych uczel-
niach pięciu miast Małopolski, 
w tym w Nowym Sączu i Tarno-
wie, odbyły się Dni Jana Pawła II 
zatytułowane. „Wiara i nauka”. 
Sądecka PWSZ zorganizowała 
5 XI wieczór muzyki i słowa pt. 
„Mocni wiarą, nauką rozumni”. 

6 XI na tarnowskiej PWSZ odby-
ły się sesja naukowa (na zdjęciu) 
i warsztaty studenckie. – Dni mają 
inspirować badania naukowe 
i popularyzować dziedzictwo, jakie 
pozostawił po sobie Papież Polak – 
mówią organizatorzy tarnowskich 
obchodów. mg 

Wietrzychowice. 8 XI odbyło się 
w ośrodku kultury „Jesienne 
święto zbiorów”. W jego trakcie 
zaprezentowały swe umiejętności 
kulinarne miejscowe gospodynie, 
a artystyczne – dzieci ze szkół. 
Spotkanie było także związane 
z promocją Stowarzyszenia „Zie-
lony Pierścień Tarnowa”. – Nieba-
wem ruszą granty, z których mogą 
skorzystać także rolnicy, więc 
przypominamy się, by pamiętali 
o nas i zjawili się, kiedy przyjdzie 

na to czas – mówi Adam Szlaga, 
prezes stowarzyszenia. gb

Tarnów. Przez cały listopad otwar-
te są krypty biskupów tarnowskich 
w podziemiach katedry. W tym roku 
sprowadzono tu szczątki bp. Fran-
ciszka Lisowskiego i bp. Jana Stepy. 
Dwa kamienne sarkofagi zostały 
odnowione, wybudowano też 
dodatkowe grobowce. Na początku 
listopada w katedrze celebrowane 
były Msze św. w intencji zmarłych 
biskupów oraz kanoników kapituły 
katedralnej.  js

Diecezja. Najpierw 4 XI w Dą- 
browie Tarnowskiej, a dzień 
później w Tuchowie (na zdjęciu) 
odbyły się dni katechetyczne 
pod hasłem „Katecheza biblijna”. 
Uczestniczyło w nich prawie 

50 katechetów szkół ponad- 
gimnazjalnych rejonu tarnow-
skiego. Spotkania prowadził 
ks. dr Tadeusz Michalik z Wydzia-
łu Katechetycznego tarnowskiej 
kurii.  ak

Patriotyzm. Wieńce wykonane 
przez uczniów z SP i Gimnazjum 
z Zakliczyna, SP z Szynwałdu, 
XVI LO w Tarnowie i Zespołu 
Szkół z Gromnika zajęły pierw-
sze miejsca w poszczególnych 
kategoriach na XIII konkursie 
wieńców nagrobnych „Żołnier-
ska pamięć”. Zorganizował je  
5 XI tarnowski PTTK. – Celem 
konkursu, adresowanego do dzieci 
i młodzieży, jest rozwijanie uczuć 

patriotycznych w młodym pokole-
niu, przybliżenie historii I wojny 
światowej i kultywowanie pamięci 
o bohaterach – podkreśla Stani-
sław Kornaś z PTTK.  ak

Apel biskupa do szpitaliAby mieli życie

Wiara i nauka

Pamiętajcie o Pierścieniu

Świętych obcowanie

Katecheza dla katechetów

Żołnierska pamięć
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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
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W ramach Niedzieli Biblij- 
nej, obchodzonej w die- 
cezji 15 XI, odbędą się: uro-

czysta intronizacja Pisma Świętego, 
nabożeństwa Słowa Bożego i spo-
tkania z Biblią. – To również okazja 
do przybliżenia danego tematu, będą-
cego hasłem tej niedzieli – podkreśla 

ks. dr Bogusław Seremet, biblista 
i proboszcz w Jasieniu koło Brzeska. 
Niedziela jest zachętą do częstszego 
sięgania po słowo Boże, bo formacja 
biblijna powinna trwać cały czas. – 
Członkowie naszego parafialnego 
oddziału Akcji Katolickiej rozwa-
żają słowo Boże na comiesięcznych 

spotkaniach – dodaje ks. Seremet. 
Słowo Boże zgłębiają też studenci 
Radiowo-Internetowego Studium 
Biblijnego, które w październiku 
rozpoczęło II semestr zajęć. – Na dziś 
mamy zapisanych ponad 1500 słu-
chaczy, a tygodniowo naszą stronę 
internetową odwiedza ponad 800 
osób – cieszy się ks. dr Piotr Łabuda, 
pomysłodawca i jeden z wykładow-
ców studium. Studenci nie tylko 

słuchają o Piśmie 
Świętym, ale mają 
też okazję spraw-
dzić swą wiedzę 
w cotygodniowych 
konkursach biblij-
nych. Znajomość 

Pisma Świętego weryfikują też 
klerycy Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie. 14 listo-
pada będzie w seminarium finał 
konkurs biblijnego, którego tematem 
jest Księga Apokalipsy. Zwycięzca 
pojedzie do Ziemi Świętej. Wiele 
jest form zachęcania do lektury 
Pisma Świętego, a każdy, kto się 
w nim rozsmakuje, przekona się, 
iż samo czytanie Biblii jest już na-
grodą.  Joanna Sadowska

Plaga to może jeszcze 
nie jest, ale coraz 
więcej rolników ma 
problem z dzikimi 
zwierzętami 
niszczącymi uprawy. 

R olnikom najwięcej kłopotu 
sprawiają dziki, bo jest ich co-

raz więcej. – Znaczny przyrost po-
pulacji tych zwierząt spowodowa-
ny jest zmianami klimatycznymi 
w Europie, ciepłymi zimami oraz 
zwiększeniem się uprawy kukury-
dzy, która jest ich przysmakiem – 
wylicza Henryk Dankowiakowski, 
dyrektor Małopolskiej Izby 
Rolniczej w Krakowie. A to ozna-
cza, że zwierzęta robią coraz wię-
cej szkód, podchodzą bliżej gospo-
darstw i są coraz śmielsze. Problem 
jest też z odszkodowaniami. – Źle 
jest, że organem władnym do sza-
cowania jest ten sam, który później 
wypłaca to odszkodowanie, czyli 

koło łowieckie – zauważa dyrektor 
MIR. Rozwiązaniem byłoby ustano-
wienie rzeczoznawcy, ale nie ma kto 
zapłacić za jego pracę. Myśliwi bo-
wiem szacują straty nieodpłatnie. – 
Wyjściem jest więc zwiększenie licz-
by dzików do odstrzału, co już się 
dokonuje. Ponadto zachęcamy 
rolników do ustawiania na ich po-
lach ambon, stosowania środków 
chemicznych odstraszających 

zwierzynę, czy ogradzania upraw, 
które to działania im finansujemy 
– podkreśla Mirosław Łoboda, łow-
czy okręgowy Polskiego Związku 
Łowieckiego w Tarnowie. Gdy 
nie dochodzi do ugody między 
rolnikiem a kołem, sprawa może 
nawet trafić do sądu. – Następuje 
to jednak bardzo rzadko, zazwyczaj 
osiągany jest kompromis – mówi 
H. Dankowiakowski. js

Międzynarodowa 
konferencja medyczna

Lekarz zbada 
na odległość

O migracji lekarzy specjalistów, 
rozwoju usług telemedycznych 
i Parku Zdrowia rozmawiano 
w Tarnowie.

P rzedstawiciele klasterów 
z Anglii i Niemiec, szpitala 

we Lwowie oraz kilkudziesięciu 
firm wchodzących w skład klaste-
ra Medycyna Polska wzięli udział 
w konferencji pt. „Współpraca mię-
dzynarodowa jako czynnik rozwoju 
innowacji w medycynie”, która od-
była się w Tarnowie 28 październi-
ka. Głównymi tematami spotkania 
były zagadnienia dotyczące współ-
pracy międzynarodowej w zakresie 
ochrony zdrowia, innowacje w me-
dycynie oraz rozwój technologii 
medycznych, takich jak telemedy-
cyna. – Telemedycyna to tworzenie 
wirtualnych kont pacjentów i udo-
stępnianie ich w każdym miejscu 
świata, gdy np. zachodzi potrzeba 
konsultacji na odległość. Pacjent 
nie musi wtedy jechać za granicę, 
ale wystarczy skontaktować się z le-
karzem przez łącze telemedyczne 
– mówi Andrzej Witek, prezes kla-
stera Medycyna Polska, organizator 
konferencji. – Chcemy też, aby nasi 
lekarze specjaliści udzielali takich 
porad pacjentom z zagranicy. Mamy 
naprawdę dobrą kadrę i lepiej, aby 
nie emigrowali z kraju, ale tu leczyli 
– dodaje. Pierwsze usługi teleme-
dyczne mają zacząć działać za kilka 
miesięcy.  ak 

Aby medycyna się 
rozwijała, konieczna 
jest międzynarodowa 
współpraca – mówi A. Witek
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Szkody w rolnictwie

Dzik jest dziki, dzik jest zły

Niedziela Biblijna

Smak Słowa

Leśna zwierzyna zagraża nie tylko kierowcom, ale i rolnikom
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Już po raz 20. obchodzimy Niedzielę Biblijną, w tym 
roku pod hasłem: „Bóg – Sędzia żywych i zmarłych”. 

Warto 
poznawać 
słowo Boże, 
które będzie 
nas sądzić
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WNowym Sączu zainau- 
gurował działanie stwo- 
rzony przez sądeckie Ka- 

tolickie Centrum Edukacji Mło- 
dzieży „Kana” Wolontariat Stu- 
dencki „Winnica”. – Winnica wy-
dała nam się odpowiednią nazwą 
na miejsce, w którym kształtuje się 
i dojrzewa empatia, chęć pomocy 
bliźnim – mówi Anna Lipińska- 

-Zwolińska, dyrektor „Kany”. 
Otwarcie wolontariatu połączone 
było z konferencją organizacji po-
zarządowych. – Wolontariat to po-
święcenie swojego czasu, umiejęt-
ności za darmo, czyli za „dziękuję”. 
Form wolontariatu jest mnóstwo. 
Proponują je wszystkie chyba 
stowarzyszenia, a także wiele 
instytucji, od pomocy społecznej 

po ośrodki kultury. Każdy chęt-
ny bez problemu znajdzie zaję-
cie – opowiada Renata Bugajska 
ze Stowarzyszenia „Sursum Corda”, 
referująca w czasie konferencji pro-
blematykę sądeckiego wolontariatu. 
W „Winnicy”, która jest wolontaria-
tem edukacyjnym, zdecydowały się 
pomagać Marta i Ania Połciówny. – 
Chcemy to robić, bo to jest potrzebne 

naszym podopiecznym, a nam daje 
satysfakcję, poczucie, że robi się 
coś dobrego – opowiadają dziew-
czyny. W „Winnicy” jest na razie 
22 wolontariuszy i 39 zgłoszonych 
uczniów podstawówek i gimnazjów. 
– Świadczenie pomocy to podsta-
wa. Równolegle formalizujemy 
wolontariat, by był nie tylko akcyj-
ny, ale stały. Trzecia ważna rzecz 
to popularyzacja tej służby, by ni-
gdy nie zabrakło ludzi, którzy będą 
innym pomagać – dodaje dyr. Anna 
Lipińska-Zwolińska. gb

P od koniec paźdzer-
nika przedstawiciele 

Małopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego i sa-
morządu Miasta i Gminy 
Dąbrowa Tarnowska 
podpisali umowę na re-
nowację miejscowej 
synagogi. Koszt projektu wynosi  
12 mln zł, 75 proc. pokryje UE, resztę 
dąbrowski samorząd. – Bardzo się 
cieszymy, że nasz projekt znalazł 
uznanie i otrzymaliśmy wsparcie 

finansowe, bez niego nie da-
libyśmy rady przeprowadzić 
renowacji – podkreśla Marek 

Minorczyk, zastępca burmi-
strza Dąbrowy Tarnowskiej. 
Synagodze groziło zawa-
lenie. Dzięki funduszom 
z Unii już w przyszłym roku 

rozpoczną się gruntow-
ny remont i modernizacja 
perły architektury chasy-
dów. – W 2012 r. planuje-
my otworzyć tu Centrum 
Spotkania Kultur – za-
powiada M. Minorczyk. 
Powstaną m.in. izba pa-
mięci, sala koncertowa, 

a specjalny podest umożliwi oglą-
danie panoramy sali modlitw i fre-
sków. Przed budynkiem pojawi się 
wielojęzykowy infokiosk przesta-
wiający działalność ośrodka. ak

 – Sport ujawnia nie tylko możli-
wości fizyczne człowieka, ale tak-
że jego zdolności intelektualne 
i duchowe – mówił Jan Paweł II. 
W szkole jego imienia w Podolu 
głęboko w to wierzą.

W  Zespole Szkół w Podolu 
koło Gródka nad Dunajcem 

28 października bp Wiesław 
Lechowicz poświęcił nową salę 
gimnastyczną. – To jest duży, peł-
nowymiarowy obiekt, z szatniami, 
osobną salą do gimnastyki korek-
cyjnej. W warunkach, jakie mamy, 
powstał obiekt prawie doskonały 
– mówi Stefan Wolak, wójt gminy 
Gródek nad Dunajcem. Kosztował 
ponad 3 mln złotych. Gmina przy 
wsparciu innych instytucji pod-
jęła kosztowne wyzwanie, bo, jak 
mówi wójt Wolak, chciała zapew-
nić wszechstronny rozwój dzieci 
i młodzieży. – Aktywny sposób 
spędzania czasu, wysiłek, sprzy-
ja nie tylko zdrowiu fizycznemu, 
ale również rozwojowi intelektual-
nemu i duchowemu. Sala to dla nas 
wielka sprawa. W małych środo-
wiskach wiejskich, jak nasze, gdzie 
młodzież nie ma wielu możliwości 

spędzania wolnego czasu, jej sta-
le otwarte podwoje to także pro-
filaktyka – podkreśla Krzysztof 
Grdeń, dyrektor Zespołu Szkół. 
Dzięki zgodzie radnych sala otwar-
ta jest popołudniami i wieczora-
mi także dla dorosłych. – Sport 
motywuje do pracy nad sobą. 
Mając taki nowy obiekt, bardziej 
niż we wcześniejszych, prowizo-
rycznych warunkach chce się ćwi-
czyć, przykładać do zajęć – mówi 
Patrycja Pociecha, przewodnicząca 
samorządu uczniowskiego. gb
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Kultura fizyczna dzieci i młodzieży

Sala, wielka sprawa

Rozwój wolontariatu 
pokazuje, że dla coraz 
większej liczby ludzi 
pieniądz przestaje 
być absolutną 
wartością. Również 
w Nowym Sączu. 

W czasie konferencji 
w PWSZ zaprezentowały się 
stowarzyszenia i instytucje 
pozarządowe z Nowego Sącza

Renowacja dąbrowskiej synagogi

Centrum 
Spotkania Kultur
Jest szansa, że popadająca w ruinę synagoga 
w Dąbrowie Tarnowskiej przeistoczy się 
w nowoczesny ośrodek multikulturowy.

Wstęgę przecinała 
także Patrycja Pociecha, 
reprezentantka uczniów 
z Podola

Dotychczasowe 
prace 
zabezpieczały 
tylko budynek 
przed 
zawaleniem
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Rozwój sądeckiego wolontariatu

„Winnica” w „Kanie”
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

N aszą uwagę wobec zbliżającego się końca roku liturgicznego 
winniśmy skierować nie na zapowiedź zaćmienia 

Słońca ani na mający nastąpić deszcz spadających gwiazd, 
ale na fakt, że zbliża się moment naszego osobistego spotkania 
z Chrystusem. Mimo iż nie potrafimy wyliczyć nawet 
w przybliżeniu, kiedy to nastąpi, możemy być całkowicie pewni, 
że do tego spotkania dojdzie, nawet gdyby ktoś nie całkiem 
w nie wierzył. Ta chwila „blisko jest, we drzwiach”. W każdej 
minucie już o minutę bliżej. Nie chodzi o to, by się bać, ale by 
wykorzystać możliwość przygotowania się na to spotkanie.   •

O d września młodzież miej-
scowego gimnazjum korzy-

sta z dobrodziejstw programu 
„Zawodowa przyszłość”. – Co mie-
siąc mają sześć dodatkowych godzin 
zajęć z przedmiotów szkolnych oraz 
przedsiębiorczości, technik uczenia 
się, wreszcie doradztwa zawodowe-
go – mówi Krzysztof Setlak, sekre-
tarz gminy Łabowa, koordynator 
projektu. Powodem sięgnięcia 
po unijne pieniądze na edukację 
była konieczność podciągnięcia 
nie najlepszych dotąd wyników 
egzaminów, a także potrzeba roz-
wijania zainteresowań uczniów 
dotyczących kierunków dalszego 
kształcenia. – Dodatkowe zajęcia 
to szansa pobudzenia i ukierun-
kowania zainteresowań młodych, 

żeby sami wiedzieli, co ich inte-
resuje, który przedmiot, w którą 
stronę chcieliby się rozwijać – 
mówi Jolanta Brożek, nauczyciel 
biologii, zarazem wicedyrektor 
łabowskiego gimnazjum. Wartość 
projektu to 580 tysięcy. – To tyle, 
ile wkład gminy w budowaną salę 
gimnastyczną. Dzięki środkom 
z zewnątrz nie stoimy przed alter-
natywą albo sala, albo zajęcia, tylko 
możemy mieć jedno i drugie – doda-
je K. Setlak. Młodzież chwali sobie 
dodatkowe zajęcia. – Poza lekcjami 
mamy kółka zainteresowań, a teraz 
jeszcze ten blok dodatkowych zajęć. 
To daje duże możliwości, przynaj-
mniej tym, którzy zechcą naprawdę 
skorzystać – mówi Justyna Lelito, 
uczennica gimnazjum. gb

Teraz, aby zwiedzać Muzeum 
Diecezjalne w Tarnowie, nie trze-
ba nawet wychodzić z domu. 
Wystarczy mieć dostęp do inter-
netu. 

M uzeum, posiadające 2, 5 tys. 
eksponatów, ma teraz nową 

stronę internetową: www.muzeum.
diecezja.tarnow.pl. Wchodząc 
na nią, znajdziemy m.in. zaprosze-
nie do wirtualnej wycieczki po pla-
cówce. Zaczyna się ona od galerii 
obrazów ludowych malowanych 
na szkle. Następnie jest galeria sztu-
ki średniowiecznej, a potem sala or-
natów. Podobnych sal, z możliwością 

obejrzenia wirtualnych ekspona-
tów, jest sporo. Ta niezwykle cieka-
wa i profesjonalnie opracowana wy-
cieczka nie tylko potrafi zachwycić 
zbiorami muzeum, ale też zachęca 
do zobaczenia tego wyjątkowego 
miejsca w rzeczywistości. – Mam 
nadzieję, że dzięki nowej stronie 
internetowej więcej osób z całego 
świata będzie chciało przyjechać 
do Tarnowa. Obcowanie ze sztuką 
w rzeczywistości różni się od oglą-
dania dzieł w internecie – przeko-
nuje ks. prał. Tadeusz Bukowski, 
dyrektor placówki. Każdego roku 
muzeum odwiedza ok. 10 tys. osób 
z całego świata.  ak

O ziemi obiecanej, bę-
dącej darem od Boga, 
m.in. usłyszą studenci 
w eterze.

P ytanie konkursowe 
z 15 listopada brzmi:  Co to 

znaczy, że Ewangelie są narracją 
teologiczną? Odpowiedzi należy 
przesyłać do 20 XI na adres: stu-
diumbiblijne@diecezja.tarnow.pl 

lub Studium Biblijne, 
plac Katedralny 6, 33-100 
Tarnów. Wykładów moż- 

na słuchać w RDN Ma- 
łopolska w każdą niedzie- 

lę o godz. 14.30 i w ponie- 
działki, po wiadomościach o godz. 
10.00 i 20.00. RDN Religia na- 
daje audycję studium w ponie- 
działek o godz. 11.30 i we wtorek 
o godz. 20.00. ak
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www.muzeum.diecezja.tarnow.pl

Enter i zabytki

W programie uczestniczy 200 uczniów łabowskiego gimnazjum

Edukacyjna szansa za europejskie pieniądze

Dwie rzeczy naraz
Edukacja pochłania olbrzymią część budżetów 
gmin. Warto więc po pieniądze na naukę sięgać 
do zewnętrznych źródeł. Na przykład europejskich, 
jak w Łabowej. 

Muzeum Diecezjalne zaprasza do odwiedzin w realu i wirtualu

Radiowo-Internetowe Studium Biblijne

Bóg spełnia swe obietnice
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M inęło półtora roku, od kiedy 
relikwie bł. Karoliny, wędrując 
po diecezji, nawiedziły para-
fię w Koszycach Wielkich. – 

Dziewczyny w procesji wniosły relikwiarz 
do kościoła. W piątek było powitanie. W so-
botę, w ramach dekanalnego spotkania 
młodzieży poruszaliśmy temat czystości. 
W niedzielę refleksje poświęcono rodzinie 
– wspomina ks. Michał Rachwalski, opiekun 
KSM w Koszycach. Poniedziałek był dniem 

spotkania z bł. Karoliną ruchów i stowarzy-
szeń. We środę w szkole na katechezie i w pa-
rafii gościli chłopcy z Cenacolo i mówili o uza-
leżnieniach. – Trochę wysiłku przygotowanie 
peregrynacji nas kosztowało. Zrobiliśmy kil-
kadziesiąt plakatów, przygotowali rozważania 
– opowiada Natalia Bania z koszyckiego KSM. 
Błogosławioną Karolinę witali jak swoją. – 
To był dla nas czas odkrywania. Poznawania 
się. Byliśmy w marcu w Zabawie na czuwa-
niu. Po pół roku witaliśmy bł. Karolinę u nas. 
Przyjechała do swoich – mówi Maciej Stabrawa, 
prezes KSM Koszyce Wielkie. – Staraliśmy się 
maksymalnie wykorzystać szansę spotkania 
z błogosławioną na pożytek i parafii, i indywi-
dualny. Udało się młodych mocno zaangażować 
do działania. Poszli drogą Karoliny, nie siedzie-
li w kącie. Peregrynacja także wzmocniła nasz 
oddział KSM – przyznaje ks. Michał.

Czczą i potrzebują 
Organizowana przez KSM Diecezji Tar-

nowskiej peregrynacja trwa już od lutego 
2008 roku. – Jak dotąd relikwie bł. Karoliny 
odwiedziły już 37 parafii – informuje Jowita 
Zając z zarządu KSM DT. Nie wszędzie udaje się 
rozbudować ją jak w Koszycach. – Przygoto-
waliśmy pakiet materiałów na peregrynację. 
Ale to tylko propozycja. Można też bł. Karolinę 

przyjmować skromniej, z mniejszym rozma-
chem. Wszystko zależy od możliwości. Jednak 
bez względu na to, jak przebiega peregrynacja, 
zawsze będzie okazją do osobistego spotka-
nia się z Karoliną i przejawem kultu tej błogo-
sławionej – dodaje Krzysztof Kumięga, prezes 
KSM diecezji tarnowskiej. W czerwcu 2009 
roku relikwie przyjmowała parafia Lisia Góra. 
– To było wydarzenie nadzwyczajne. Mimo dni 
powszednich, na wieczornych nabożeństwach 
kościół był pełen ludzi. W czasie czuwania czy-
tano prośby i podziękowania do bł. Karoliny, 
których było mnóstwo. Odebrałem to jako 
potwierdzenie tego, jak bardzo ludzie czczą 
Karolinę, a fakt, że ściągnęła do parafii bardzo 
wielu, świadczy o tym, jak bardzo jej potrzebu-
ją – opowiada ks. Stanisław Szałda, proboszcz 
z Lisiej Góry.

Być jak ona
– Przez tydzień każdy, kto tylko chciał, 

mógł usłyszeć i poznać tę młodą dziewczynę, 
która może być zwłaszcza dla młodych wzorem 
dobrego, świętego życia. Myślę, że niektórzy 
zaprzyjaźnili się z Karolcią, stała się ona im 
bliższa niż była dotąd, nawet jeżeli idzie za tym 
uświadomienie sobie faktu, jak nam do niej da-
leko – mówi Patrycja Ścieżka z Pleśnej. W tym 
właśnie jest siła Karoliny jako błogosławionej. 

Wzór 
na 
nasze 
czasy

Kult bł. Karoliny 
Kózkówny. Od niemal 
dwóch lat trwa 
peregrynacja relikwii 
bł. Karoliny po diecezji. 
Powstają ciągle nowe 
inicjatywy, które 
świadczą o tym, że 95 lat  
po męczeństwie przykład 
życia Błogosławionej 
jest aktualny 
i inspirujący.

tekst i zdjęcia
Grzegorz Brożek

gbrozek@goscniedzielny.pl

Członkowie KSM w Koszycach Wielkich podkreślają, że bł. Karolina scementowała 
ich wspólnotę
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– Tak jak mówił Jan Paweł II, 
święci są po to, by nas zawsty-
dzać. Więc jeżeli nie przecho-
dzimy obok nich obojętnie, 
jeżeli potrafimy się w nich 
przeglądać jak w lustrze, 
to dobrze – uważa Krzysztof 
Kumięga. Bł. Karolina prze-
czy stylowi życia wielu mło-
dych ludzi. – Aż do śmierci 
była wierna wartościom, 
które dziś nie znajdują się 
w szczególnym poszano-
waniu. Mój podziw dla niej 
to rodzaj tęsknoty, pragnie-
nie bycia jak ona – tłumaczy 
Anna Gawęda, nastolatka 
z Bochni. – Organizowana 
przez KSM peregrynacja 
to dla mnie dowód wyrażane-
go przez młodych pragnienia 
poszukiwania wzorca – mówi ks. Zbi-
gniew Szostak, kustosz sanktuarium 
bł. Karoliny w Zabawie

Nadać sens cierpieniu
Do bł. Karoliny chętnie udają się 

ludzie cierpiący z powodu straty bli-
skich, rodzice tragicznie zmarłych 
dzieci. Czyną to zarówno duchowo, 
jak i odwiedzając sanktuarium w 
Zabawie. Od 2004 roku istnieje przy 
zabawskim kościele kaplica Męczenni-
ków i Ofiar Przemocy. – Obecnie przy 
sanktuarium powstaje pomnik ofiar 
wypadków drogowych, a także ośro-
dek terapii po traumie, po stracie bli-
skiej osoby. Chcemy nieść pocieszenie 
i fachową pomoc tym, którzy cierpią z 
powodu śmierci bliskiej osoby, przede 
wszystkim w wyniku wypadku. Bł. 
Karolina pokazuje, że nawet nagła, 
gwałtowna śmierć nie unicestwia, 
ona też uczy, jak z nadzieją, w świetle 
wiary, przyjąć to cierpienie – mówi ks. Z. Szo-
stak. Pomnik, w formie krętego tunelu, nosi 
nazwę „Przejście”. – Rzeźba jest symbolicznym 

zderzeniem dwóch naprze-
ciwległych dróg. Każda z nich 
w pewnym momencie zmie-
nia swe położenie z horyzon-
talnego na wertykalne, stając 
się pionową ścianą. Na styku 
tych ścian sytuuje się miej-
sce owego przejścia z moc-
nym światłem we wnętrzu. 
Przejście przez strumień 
światła stanowi tutaj rodzaj 
symbolicznego oczyszczenia 
– mówi dr Jacek Kucaba, au-
tor pomnika.

Znany, rozumiany, 
naśladowany

Ze spotkania z błogosła-
wioną każdy wyjdzie bogat-
szy. – Spotkanie z bł. Karo-
liną, przyjrzenie się stylowi 

jej życia, wartościom i w końcu mę-
czeństwu sprawia, że możemy odna-
leźć sens, ustawić właściwą hierarchię 
wartości w naszym życiu. Karolina 
młodych uczy wierności Bogu do koń-
ca, zakochanych – życia w czystości, 
biernych zachęca do aktywności, ego-
istów do ofiarowania służby drugiemu 
człowiekowi, dla wszystkich jest sku-
teczną pośredniczką w rozmowach 
z Bogiem – mówi Teresa Pluta, student-
ka z Dębicy. Spotkanie z bł. Karoliną 
jest dobrą okazją do zastanowienia się 
nad jakością realizowanego przez nas 
powołania życiowego. – Ona zostawi-
ła nam uniwersalny wzór powołania 
do świętości, które jest wspólne dla 
wszystkich wierzących. Możemy się 
wszyscy od bł. Karoliny uczyć, jak re-
alizować przykazanie miłości Boga 
i bliźniego dziś. Peregrynacja spra-
wia, że wzorzec życia błogosławionej 
jest coraz bardziej znany, rozumiany 

i naśladowany – zauważa ks. dr Wiesław Pio-
trowski, postulator procesu kanonizacyjnego 
bł. Karoliny.  •

Jest jak lustro
Magda Kapusta z Tarnowa
– Bł. karolina zajmuje ważne 
miejsce w moim życiu. 
Słyszałam o niej od dziecka, 
bo jest patronką mojej parafii. 
Poznanie przyszło później. 

duże wrażenie zrobiła na mnie jej walka 
o zachowanie czystości, fakt, że zrobiła to, 
poświęcając swoje życie. Uświadomiłam 
sobie też, że ten wstrząsający heroizm był 
wynikiem jej głębokiej wiary. Ta siła 
bł. karoliny fascynuje. ona sama jest 
wzorem. działa jak lusterko, w którym 
mogę się przeglądać i widzieć, jak bardzo 
pasuję lub nie do tego wzoru.

Wiola Błyskal z Biadolin
– na mnie duże wrażenie zrobiły 
pielgrzymka do zabawy i droga 
krzyżowa w wał-rudzie. Być tam, 
modlić się, widzieć, doświadczyć 
środowiska jej życia – to ułatwia 

emocjonalny kontakt z bł. karoliną. Pójście 
jej drogą męczeństwa, stawianie własnych 
stóp na ziemi, po której ona chodziła – 
to symboliczny wyraz więzi z nią. Podoba 
mi się bardzo to, jak karolina traktowała 
modlitwę, także jej styl traktowania 
i młodszych, i starszych, rodziców. 

Magda Trybulec z Pleśnej
– Pierwszy raz, jako dziecko, 
zobaczyłam karolinę na witrażu 
w mojej parafii. Poznałam 
ją tak naprawdę przy okazji 
peregrynacji. Uderza w jej życiu 

heroiczna walka o czystość, bardzo dziś 
niemodna, bo uważa się, że ta sprawa 
zarezerwowana jest dla świętych, osób 
duchownych i nikogo więcej. Była 
posłuszna, uczynna, pokorna. w pewnym 
sensie nie pasuje do naszego dziś, kiedy 
każdy chodzi swoimi drogami, słucha tylko 
siebie. ale też dlatego daje do myślenia.

15 XI – Światowy Dzień 
Pamięci Ofiar Wypadków 
Drogowych w Zabawie

• 10.30 wypominki – wspomnienie tych, 
którzy zginęli na drogach; 
• 10.50 podsumowanieprzez krzysztofa 
kwiatkowskiego (ministra sprawiedliwości) 
konferencji „ofiary wypadków drogowych 
– nasza wspólna odpowiedzialność”;  
• 11.00 Msza św. w intencji ofiar 
wypadków drogowych i ich rodzin pod 
przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Płoskiego; 
• 12.15 wmurowanie kamienia węgielnego 
pod pomnik ofiar wypadków drogowych, 
posadzenie drzew upamiętniających ofiary.

Konkurs 
„Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”
Szkoła Podstawowa im. Bł. karoliny w wał-rudzie oraz Samorządowe Centrum edukacji 
w Tarnowie organizują VIII konkurs Poetycko-Plastyczny pod hasłem 
„Błogosławiona karolino, świeć nam przykładem”. 
– Jego celem jest przybliżenie postaci bł. karoliny kózkówny; 
popularyzacja ideałów i wartości, którym była wierna;  rozwijanie wyobraźni 
i twórczego myślenia u uczniów oraz motywowanie do poznawania 
wybitnych postaci regionu – mówi Jadwiga Bieś, dyrektor SP w wał-rudzie. 
Tematem tegorocznego konkursu jest realizacja przesłania 
 „Hymnu o miłości” w życiu bł. karoliny. konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. 
regulamin konkursu można znaleźć m.in. na stronie parafii zabawa 
(www.pz.lap.pl) oraz wałrudzkiej szkoły (www.spwalruda.iapt.pl).  
Termin nadsyłania prac mija 10 stycznia 2010 r.  
Tarnowski „Gość niedzielny” jest patronem medialnym konkursu.

Niebawem 
przy 
sanktuarium 
w Zabawie 
stanie 
pomnik ofiar 
wypadków 
drogowych. 
Później 
powstanie 
ośrodek terapii 
powyżej: 
W czasie 
peregrynacji 
prośbami, 
podziękowa-
niami 
zapełnia się 
księga 
pamiątkowa, 
która 
towarzyszy 
wędrującym 
relikwiom 
błogosławionej
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T o był 28 czerwca bieżącego 
roku, kiedy po intensywnych 

opadach zaczęły występować 
z brzegów leniwe dotąd potoki 
Nieczajna i Upust. W kilku rejo-
nach parafii wody zaczęły wdzie-
rać się do domów. Na Podmałcu 
w domu Katarzyny Chudy żywioł 
szybko sięgnął wysokości okien. 
Ewakuowali ją strażacy.

Dramat z wody
– Wody zniszczyły kilkanaście 

domów. Niektóre rejony parafii 
były odcięte od świata. Nie spano 
przez wiele nocy, pilnując dobyt-
ku przed żywiołem – opowiada 
Wiesława Kupiec, mieszkanka 
parafii. W czasie tegorocznej po-
wodzi rejon Radgoszczy był jed-
nym z najbardziej doświadczonych 

w południowej Polsce. 
Domy udało się 
ludziom osuszyć, 
podobnie poradzili 
sobie z zabudowa-
niami gospodar-
skimi. Najgorzej, 
że woda wzięła plo-
ny. – Wielu ludzi 
żyje tu z tego, co w polu, 
a w tym roku wszystko 
poszło na nic. Z każdej 
historii, trudnego do-
świadczenia, krzywdy 
trzeba się jednak otrzą-
snąć i żyć dalej – dodaje 
pani Wiesława. Ludziom 
stąd pomógł bardzo so-
lidarny odruch wielu 
dobroczyńców, którzy 
wsparli powodzian.

Trochę przejść
Parafia w Radgoszczy-Krzyw-

dzie powstała w 1984 roku, a została 
wydzielona z macierzystej parafii 
w Radgoszczy. Pierwszym probosz-
czem był ks. Józef Bubula. Po nim 
proboszczowali ks. Stanisław 
Kuboń, ks. Władysław Mikulski. 
Od roku duszpasterzuje tu ks. An-
drzej Nowak. – Krótko, ale zdąży-
liśmy razem z parafianami sporo 
przejść, ale myślę także, że czegoś 
dokonać – uśmiecha się ks. Andrzej. 

Wspólnota liczy 
1200 wiernych. 
W rzeczywisto-
ści jest znacznie 
mniej, około 
tysiąca osób. 
Wielu wyjecha-

ło. Nowych specjalnie nie widać. 
– Ludzie są pobożni, przywiązani 
do Kościoła. Duszpasterstwo wyglą-
da tu tradycyjnie, jak w niewielkich 

wiejskich parafiach. W tym roku 
ochrzciliśmy w parafii 15 dzie-

ci, ale także 15 osób odpro-
wadziliśmy na miejsce 

wiecznego spoczyn-
ku – opowiada 
proboszcz. 

Szczęśliwy 
koniec

Mimo że Rad-
goszcz-Krz y wda 

od 25 lat jest parafią, 
nadal nie ma swojego 

cmentarza, więc zmarłych 
chowa się na nekropolii 
leżącej kilka kilometrów 
dalej parafii matki – Rad-
goszczy. – Kwestia cmen-
tarza jest trudną i nieroz-
strzygniętą od lat sprawą, 
którą może kiedyś uda się 
doprowadzić do pomyślne-
go końca – mówi ks. Nowak. 
A właściwie początku. 

 Grzegorz Brożek

Panorama parafii –  pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Radgoszczy-Krzywdzie

Po prostu żyć

Zapraszamy na Msze św.
w niedziele: 8.00, 10.30. w maju, październiku i wielkim Poście 
dodatkowo o 15.00. 
w dni powszednie: poniedziałek, środa i piątek o 16.00  
(o 18.00 w lecie); wtorek, czwartek, sobota – o 7.00. 
Odpust parafialny: niedziela przed lub po 24 maja

Zdaniem proboszcza
– Moim 
zmartwieniem 
jest to, że nie udało 
się jak dotąd 
stworzyć duszpas-
terstwa młodzieży, 

bo młodzi wyjeżdżają po naukę 
poza wieś i długo nie ma 
ich w parafii. Mam nadzieję, 
że dzieci, które dziś katechizuję 
w podstawówce, kiedyś, już 
jako młodzi ludzie, będą ściślej 
związane z parafią. Przez rok 
przeżyliśmy z parafianami 
dramatyczną powódź, jakiej 
nie pamiętają najstarsi para- 
fianie. Było zniszczenie, 
ale i budowanie. na wiosnę 
udało się wymienić dach 
na kościele. Jestem pełen 
podziwu dla zrozumienia 
tej potrzeby i dla ofiarności 
parafian, którym raz jeszcze 
za to dziękuję. Mimo tego, 
że ludzie są tu raczej nieza- 
możni, całość tej poważnej 
inwestycji została już sfinan-
sowana. Pomogli nam w tym 
również rodacy z USa. Jeszcze 
nie teraz, ale kiedyś trzeba bę-
dzie pomyśleć o odwodnieniu 
podziemia pod prezbiterium. 
Jestem przekonany, że ze 
wszystkimi wyzwaniami 
duszpasterskimi, jak 
też organizacyjnymi, wspólnie 
sobie jakoś poradzimy.
 Ks. Andrzej Nowak

Ur. 19 IX 1964 w Łososinie dolnej. 
Pochodzi z parafii Michalczowa. 
Święcenia przyjął w 1990 r. Jako 
wikariusz pracował w Pleśnej, 
Piwnicznej, żeleźnikowej, Mielcu. 
od 2008 roku jest proboszczem 
w radgoszczy.

Mieszkańcom Radgoszczy-Krzywdy 
nie przeszkadza wzięta od jednego z przysiółków 
nazwa miejscowości. Wpatrując się w swoją 
Patronkę, ufają Bożej Opatrzności i robią swoje.

Nowoczesna 
bryła kościoła 
w Radgoszczy- 
-Krzywdzie

Wystrój ściany 
ołtarzowej 
parafialnej 
świątyni 
poniżej:  
Wierni często 
przychodzą 
długo przed 
rozpoczęciem 
nabożeństw 


