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redaktor wydania Coraz więcej wspólnot 
religijnych żyje i głosi 
Ewangelię także w sieci. 
I to na coraz wyższym 
poziomie. Właśnie 
nagrodzono najlepsze 
parafialne strony.

W  auli WSD w Tarnowie 13 lutego 
odbyła się uroczysta gala wień-

cząca II Diecezjalny Konkurs Stron 
Internetowych. Wzięły w nim udział 
52 strony. – W porównaniu do ubie-
głego roku widać coraz wyższy ich po-
ziom, strony są częściej uaktualnianie 
i atrakcyjniejsze graficznie – mówi 
ks. Piotr Lisowski, opiekun diecezjal-
nej strony internetowej i organizator 
konkursu. Komisja konkursowa oce-
niała walory graficzne oraz zawar-
tość merytoryczną stron. I miejsce 
w konkursie przyznano parafii pw. 
św. Stanisława BM w Szczepanowie. 
Wyróżnienia powędrowały do para-
fii w Żabnie oraz parafii pw. Krzyża 
Świętego i św. Filipa Neri w Tarnowie. 

W kategorii „Grupy, ruchy i stowa-
rzyszenia” główną nagrodę otrzy-
mało Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży w Tymbarku. Natomiast 
w kategorii „Inne” wygrała Grupa 
Pielgrzymkowa nr 3. W konkursie 
SMS najwięcej głosów otrzymała 

parafia w Tarnowie-Mościcach. 
W sumie na wszystkie strony inter-
netowe oddano ponad 4800 SMS-ów. 
Nagrodzeni otrzymali statuetki „Oko 
Opatrzności”, nagrody rzeczowe, 
m.in. laptopy, oraz dyplomy. 

Beata Malec-Suwara

(Nie) taki diabeł straszny!

D iabeł istnieje i nawet nie trzeba 
w niego wierzyć, bo można go wi-

dzieć – twierdzi ks. Stefan Irla. Wraz 
z ks. Henrykiem Szmulewiczem pełni 
on funkcję diecezjalnego egzorcysty. 
Pracy nie brakuje. – Około 80 proc. 
problemów to nękanie przez ducha nie-
czystego, ingerującego w psychikę czło-
wieka. Obecnie mam pod opieką 7 przy-
padków opętania, czyli opanowania 
przez diabła także ciała. Odprawiamy 
egzorcyzmy. To proces, bo opętanie też 
nie nastąpiło nagle – wyjaśnia ks. Irla. 
Przestrzega on, iż opętaniu sprzyja 
okultyzm, astrologia, wróżby. – Ale je-

śli wierzący żyje 
w łasce uświę-
cającej i prowa-
dzi żywe życie 
sakramentalne, 
diabeł jest bez-
silny – podkreśla 
egzorcysta.� •

ks
. A

n
d

rz
ej

 T
u

re
k

Be
AT

A 
M

Al
ec

-s
u

w
Ar

A

Ks. prał. Władysław Pasiut, proboszcz zwycięskiej parafii (z lewej), 
odbiera nagrodę od ks. Piotra Lisowskiego

J eden z biskupów 
polskich tłumaczył, 
że „rekolekcje to są takie 

lekcje, po których 
człowiek duży i mały 
powinien stać się trochę 
lepszym”. W diecezji, 
oprócz Adwentu 
i Wielkiego Postu, kiedy 
duchowe ćwiczenia 
organizują parafie, stale 
na dłuższe rekolekcje 
zamknięte zapraszają 
działające w diecezji 
domy rekolekcyjne. 
Udział w nich to okazja 
do nawrócenia, zbliżenia 
do Boga, ale i poszukiwa-
nia odpowiedzi 
na fundamentalne pytania 
o sens życia. Rekolekcje 
pomagają być lepszym, 
i lepiej zorientowanym. 
Na str. VI i VII 
publikujemy kalendarium 
ćwiczeń rekolekcyjnych 
w diecezjalnych domach.

II Diecezjalny Konkurs Stron Internetowych

Parafia w wersji digitalnej

Szalowa. Fronton 
kościoła pokazuje, 
że diabeł 
jest już zwyciężony, 
więc wierzący 
może go zwyciężać
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Rekordowa zbiórka. 1 mln zł 
ofiarowali diecezjanie na rzecz 
mieszkańców Haiti, poszkodo-
wanych w wyniku niedawnego 
trzęsienia ziemi. Zbiórkę, która 
odbyła się 24 I we wszystkich pa- 
rafiach diecezji, przeprowadzili 
wolontariusze parafialnych od- 
działów Caritas i szkolnych kół 
Caritas. Zebrana kwota przezna-
czona zostanie na budowę szkoły 
w Jacmel, miejscowości w 90 proc. 
zniszczonej w wyniku trzęsienia 
ziemi.  ak

Porąbka Uszewska. 11 II we 
wspomnienie NMP z Lourdes 
w sanktuarium Matki Bożej obcho-
dzono uroczystości odpustowe 
połączone z obchodami Światowego 
Dnia Chorego. – Cały dzień modli-
my się w intencji chorych i trady-
cyjnie wieczorem pielgrzymujemy 

z kościoła do naszej groty Pani 
Lurdzkiej – mówi ks. Józef Golon-
ka, kustosz sanktuarium. W uro-
czystościach wzięło udział kilka 
tysięcy osób, w tym Rycerstwo 
Niepokalanej z diecezji. Diecezjalne 
obchody Dnia Chorego odbyły się 
w ZOL w Grybowie. gb

Tarnów. 13 II zakończył się kurs 
dla chcących dokonywać foto- 
i wideorejestracji w czasie litur-
gii. Wzięło w nim udział 210 osób 
z całej diecezji. – To jest sprawa 
zrozumienia liturgii i zdobycia 

umiejętności wypełniania tej 
posługi dokumentowania tak, by 
nie przeszkadzać w przebiegu uro-
czystości – mówi ks. prał. Bolesław 
Margański, liturgista, koordyna-
tor kursu.  bg

Stare Żukowice. Młodzież z gim-
nazjum wystawiła dla mieszkań-
ców miejscowości sztukę teatralną 
E. Morrisa pod tytułem „Drewnia-
ny talerz” poruszającą kwestię 
odnoszenia się do ludzi starszych. 
– Takie działania służą integracji 

społecznej w lokalnej społeczności, 
dają młodzieży możliwość rozwoju 
oraz odkrycia uzdolnień. Szlifują 
także ich wrażliwość – mówi Zbi-
gniew Kuta, dyrektor gimnazjum. 
W zajęciach kółka teatralnego bie-
rze udział ponad 20 młodych.  bg

Zakonne kulinaria. Stołowy savoir-vivre, specyfika zakonnej kuchni, 
zasady przygotowywania obiadów odpustowych – to niektóre tematy 
kursorekolekcji dla sióstr zakonnych i gospodyń plebańskich. Odbę-
dą się one od 8 do 10 III 
w Diecezjalnym Domu Re- 
kolekcyjnym w Ciężkowi-
cach. – Nie jest łatwo przy-
gotować zdrowe i smaczne 
menu. Trzeba je dostosować 
do gości, budżetu i pory 
roku – zauważa s. Gauden- 
cja (na zdjęciu) szefowa bisku-
piej kuchni w Tarnowie, 
jedna z prowadzących kurs. 
Zgłoszenia: tel.: 14 651 00 13, 
503 154 047 lub: dom_rek@
diecezja.tarnow.pl. js

Za chorych u MatkiPstryk w kościele

Teatr młodych

Milion 
dla Haiti!

Plebania od kuchni
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Żyraków. 11 II w Zespole Szkół 
odbył się I Gminny Konkurs Wiedzy 
o Gminie Żyraków dla gimnazjali-
stów. Towarzyszyła mu wystawa 

fotografii miejscowej młodzieży 
„Świat za obiektywem”, która doku-
mentowała walory okolicy. – Zarów-
ni konkurs, jak i wystawa mają 

na celu wzmocnienie identyfikacji 
młodych z terenem gminy, z małą 
ojczyną – mówi Grażyna Rak z UG 
w Żyrakowie. Konkurs wygrali 
gimnazjaliści z Zasowa.  jp

Adres redakcji: 33-100 Tarnów, 
ul. Katedralna 1
telefon/faks (14) 626 15 50
Redagują: ks. Andrzej Turek 
– dyrektor oddziału, 
Grzegorz Brożek, Joanna Sadowska

tarnow@goscniedzielny.pl

Mała ojczyzna w obiektywie
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Ks. Andrzej Turek: Po co są praktyki alum-
nów?
Ks. Jacek Nowak: – Dokumenty Kościoła mó-
wią, że wiedzę zdobytą w seminarium należy 
wykorzystywać w zastosowaniach praktycznych, 
to jest w określonych formach posługi duszpa-
sterskiej. Diakoni naszego seminarium od lat 
odbywają praktyki w okresie Wielkiego Postu. 
W tym roku praktykuje ich 37. 

Co właściwie praktykują?
– Diakoni w parafiach pomagają duszpaste-

rzom. Włączają się w posługę sakramentalną 
lokalnego Kościoła: usługują przy ołtarzu, spra-
wują sakrament chrztu, noszą Wiatyk, przewod-
niczą rozmaitym nabożeństwom czy obrzędom 
pogrzebowym. Odwiedzają chorych, zanosząc 
im Komunię św. Ponadto wygłaszają homilie, roz-
maite kazania. Mają również okazję do słuchania 
słowa Bożego, głoszonego przez duszpasterzy 
do wspólnoty parafialnej. Obowiązkiem diakona 
praktykanta jest przeprowadzenie kilkunastu 
katechez w obecności katechety. Bierze on też 
udział w katechezach prowadzonych przez ka-
techetów. Wreszcie praktykanci zapoznają się 

z pracą w kancelarii parafialnej oraz duszpaster-
stwem rozmaitych grup działających w parafii.

Jakie jest znaczenie okresu praktyki w przy-
gotowaniu do kapłaństwa?

– Teoria i praktyka w formacji kandydata 
do kapłaństwa uzupełniają się. Podczas prak-
tyk diakoni poznają inne środowisko niż to, 
w którym się wychowali, korzystają z wiedzy 
i doświadczenia duszpasterzy, zwłaszcza probosz-
czów, oraz mogą posmakować życia we wspólno-
cie kapłańskiej. We wspólnocie można osiągnąć 
więcej niż samemu, wiele się nauczyć i bardziej 
poznać samego siebie.

W jaki sposób wyłaniane są miejsca prak-
tyk?

– Dla diakona to bardzo ważny moment: zosta-
je po raz pierwszy posłany do pracy duszpaster-
skiej przez biskupa ordynariusza. To on wyzna-
cza parafię, w której diakon będzie praktykował 
i weryfikował swą przydatność duszpasterską. 
Parafie witają diakonów zawsze z radością. Są dla 
nich bez mała rodziną, a plebanie drugim domem. 
Parafia względem praktykanta w sutannie powin-
na być sobą, czyli żywym środowiskiem wiary, 
w którym przyszli kapłani stają wobec realnych 
duszpasterskich spraw: trosk, radości i nadziei, 
jakimi�żyją�ludzie�w�lokalnym�Kościele.� •

Wielkopostne praktyki 
duszpasterskie diakonów

Pierwszy raz 
posłani

Gmina Chełmiec wystarała się o komputery 
i darmowy dostęp do internetu dla 67 nie-
zamożnych rodzin. Liczy, że do sieci uda się 
podpiąć 300 kolejnych. 

P ieniądze na ten cel pochodzą z unijnych 
funduszy, z programu przeciwdziałania 

wykluczeniu cyfrowemu. Obejmuje on zakup 
komputerów, które po trzech latach stają się wła-
snością użytkowników, darmowy dostęp do in-
ternetu przez 8 lat oraz kurs obsługi komputera 
i korzystania z internetu. Projekt skierowany 
jest do najuboższych rodzin. – W naszej gminie 
jest ponad 650 rodzin korzystających ze świad-
czeń ośrodka pomocy społecznej, z czego blisko 
450 to rodziny wielodzietne, niepełne lub z dziec-
kiem niepełnosprawnym. To do nich skierowana 

jest oferta informatyczna, będąca nie tylko wy-
równywaniem szans, kiedy komputer i internet 
są dość powszechne, ale dająca także łatwiejszy 
dostęp do informacji. To, miejmy nadzieję, po-
może komuś na przykład w znalezieniu pracy, 
a tym samym w poprawie sytuacji materialnej – 
mówi Kamil Zyzak z Urzędu Gminy w Chełmcu, 
pracownik merytoryczny projektu. Gmina 
uzyskała już fundusze na objęcie projektem 67 
rodzin. Po złożeniu jeszcze 
raz podobnego wniosku liczy, 
że uda się jej zakupić kom-
putery i podłączyć do sieci 
blisko 300 kolejnych gospo-
darstw. Planowany jest także 
zakup komputerów dla szkół 
z terenu gminy.  bs

Komputery i internet dla niezamożnych

Sieć gminna 

Rozmowa z ks. dr. Jackiem 
Nowakiem, rektorem 
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie.
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ks. dr Jacek 
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My dajemy wsparcie finansowe, a misjonarze 
ciężką pracę. Do tego jeszcze modlitwa, i tak 
powstają piękne dzieła misyjne. 

P onad 200 osób: kapłanów, zakonników, za-
konnic i osób świeckich z naszej diecezji 

pracuje obecnie na misjach. Najwięcej z nich 
posługuje w Ameryce Południowej i Afryce. 28 
II, w ramach zbiórki do puszek na Dzieło Pomocy 
„Ad gentes”, możemy im pomóc finansowo. – 
W ubiegłym roku udało się zebrać w naszej 
diecezji 172 tys. zł – przypomina ks. Krzysztof 
Czermak, dyrektor Wydziału Misyjnego kurii 
diecezjalnej. Podobnie jak w latach ubiegłych pie-
niądze przeznaczone zostaną na projekty reali-
zowane przez polskich misjonarzy, w tym rów-
nież wywodzących się z naszej diecezji. W tym 
roku fundusze trafią m.in. do Kazachstanu, 
na wyposażenie kościoła, Kamerunu, na budowę 
drogi, Egiptu na kursy przysposabiające do za-
wodu, do uchodź-
ców sudańskich czy 
Ekwadoru na re-
nowację kaplicy. 
Ofiary można rów- 
nież wpłacać na kon-
to Dzieła Fundacji 
„Ad gentes” PEKAO 
S.A. I O/Warszawa 
66 1240 1037 1111 0010 
1498 4506. Polskim 
misjonarzom moż-
na pomóc, wysyłając 
SMS o treści MISJE 
na numer 72032, 
koszt to 2,44 zł z VAT.
 ak

Dzieło „Ad gentes”

Misyjna jałmużna
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Misjonarze czekają 
na naszą modlitwę 
i wsparcie materialne

Dostęp do sieci 
może być dla 

najuboższych 
szansą 

na znalezienie 
pracy
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Przy rosnącym bezrobociu 
niezwykle cenne są programy 
aktywizujące bezrobotnych. 
Sześć nowych realizowanych 
jest w Tarnowie.

A naliza rynku pracy pokazała, że są oso-
by bezrobotne, wymagające większej 
pomocy w powrocie na rynek pracy – 

mówi Barbara Borowicz, zastępca naczelnika 
Wydziału Rynku Pracy PUP w Tarnowie. Z myślą 
o nich powstało sześć autorskich programów, 
realizowanych przez doradców zawodowych. – 
Są one adresowane do konkretnych grup osób, 
m.in. do bezrobotnych w wieku 24–35 lat o ni-
skich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, 
kobiet bez zawodu, kwalifikacji i doświadczenia, 

absolwentów różnych typów szkół, a także 
do niepełnosprawnych i zwolnionych przez 
zakład pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cownika – wylicza B. Borowicz. W ciągu 12 mie-
sięcy uczestnicy programu poznają skuteczne 
metody poszukiwania pracy. Obejmują one m.in. 
uczestnictwo w indywidualnych i grupowych 
spotkaniach z doradcą, szkoleniach zawodowych, 
korzystanie z wideo CV, które jest pierwszym 
w kraju nowatorskim systemem, umożliwiają-
cym bezrobotnym nagranie kilkuminutowej 

prezentacji za pomocą ekranu dotykowego. 
Nagranie to mogą potem obejrzeć pracodawcy 
z całej Polski. Nabór do programów już się roz-
począł. Pierwsze zajęcia ruszą w marcu. – Bardzo 
cenne są takie programy, tym bardziej że obecnie 
w naszym urzędzie zarejestrowanych jest blisko 
15 200 osób. W porównaniu z grudniem 2009 r., 
liczba ta wzrosła o 1300 ludzi – dodaje Stanisław 
Dydusiak, dyrektor PUP w Tarnowie. js

To wielki zaszczyt, 
ale i odpowiedzialność, 
być nadzwyczajnym 
szafarzemKomunii św. 
Mamy ich w diecezji ponad 750, 
ale wciąż potrzebni są kolejni. 

D o końca lutego przyjmowane są zgłoszenia 
kandydatów na kurs dla nowych nadzwy-

czajnych szafarzy Komunii św. – Jestem prze-
konany, że w każdym środowisku parafial-
nym są mężczyźni na odpowiednim poziomie 
duchowym i moralnym, niejako zasługujący 
na powierzenie im tej ważnej posługi – pisze 
w liście do księży proboszczów i rad duszpa-
sterskich bp Wiktor Skworc. Nadzwyczajnym 
szafarzem może zostać mężczyzna w wieku od 25 
do 65 lat. Powinien być zaangażowany w życie 
Kościoła, mieć poważanie wśród duchowień-
stwa i wiernych, a także odznaczać się wzoro-
wym życiem moralnym. Kurs rozpocznie się 
6 marca i kontynuowany będzie we wszystkie 
następne soboty marca oraz 10 i 17 kwietnia. 

Każde spotkanie rozpoczyna Msza św. o godz. 
9.00 w kościele księży filipinów, a po niej na-
stąpią wykłady w seminarium, na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II, Sekcja w Tarnowie. Zgłoszenia: Wydział 
Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej, tel. 
014 63 17 380, lub ks. prał. Bolesław Margański, 
tel. 014 62 23 022. ak

Żyjemy w cywilizacji obrazkowej i w przeko-
naniu, że sztuka filmowa niewiele ma wspól-
nego ze świętością. Jak pokazuje najświeższa 
publikacja „Biblosu”, obrazki mogą również 
szkodzić zdrowiu, a powyższe przekonanie 
okazać się błędne. 

K s. prał. Zbigniew Adamek, choć złożony 
fizyczną niemocą, jest tytanem intelektual-

nej pracy. Wydał kolejną, interesującą publikację 
„Ekranostas”. Omawia w niej ponad setkę filmów 
hagiograficznych, opowiadających o świętych 
i błogosławionych. Ten filmowy przewodnik, 
miejscami jak poradnik medyczny, opisuje też 
tajemniczą chorobę zombinę, grożącą tym, któ-
rzy oglądają filmy. Autor nie pozostawia jednak 
chorego samego, ale proponuje mu antidotum, 
czyli witaminę K2. – Żeby ją zakupić, trzeba się 
udać nie do apteki, tylko do księgarni, a następnie 
przeczytać „Ekranostas”, tak jak czyta się recep-
tę, z uwagą i nadzieją na wyzdrowienie – pisze 
we wstępie bp Wiesław Lechowicz. 
„Ekranostas” otrzyma troje Czytelników 
„Gościa Niedzielnego”, wylosowanych 
spośród tych, którzy zadzwonią do na-
szej redakcji 22 II, w godz. 11.00–11.15, 
tel. 014 626 15 50.  ak
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Nadzwyczajni szafarze 

Pomocnicy kapłanów 
Z półki „Biblosu”

Hagiografia w kinie 

Aktywizacja zawodowa

Czas na 
powrót

W tarnowskim urzędzie zarejestrowanych 
jest prawie 15200 bezrobotnych 

Dzięki szafarzom do starszych 
i chorych może regularnie przychodzić 
Eucharystyczny Chrystus
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

S zatan próbuje kusić każdego. Można go jednak 
przezwyciężyć, jeśli przebywa się w Duchu Świętym, 

to znaczy żyje w stanie łaski uświęcającej i pamięta, 
że „nie samym chlebem żyje człowiek” oraz że człowiek 
powinien czcić wyłącznie Boga i podporządkowywać się jedynie 
Jego przykazaniom. Szatan zmuszony jest odstąpić od człowieka, 
który prowadzi dialog z własnym sumieniem i słucha jego głosu. 
Na umocnienienie się w takiej postawie otrzymaliśmy w darze 
od�Boga�kolejny�Wielki�Post.�Przeżyjmy�go�owocnie.� �•

J estem tutaj jakby pierwszy raz 
– wyznaje Lucjan Matusik. – 
Stałem się znów krwiodawcą 

po 21 latach przerwy. Powróciłem, 
bo cel wyjątkowo szczytny, no i żona, 
Małgosia, mnie namówiła – doda-
je z uśmiechem. Pani Małgorzata 
też się uśmiecha, stojąc w kolejce 
ludzi czekających na oddanie 
krwi. W Grybowie 7 lutego ponad 
40 osób oddało 18 litrów daru życia 
dla Haiti. – Po przebadaniu ta krew, 

przez Kraków, poleci na Karaiby – 
objaśnia Wacław Romański, prezes 
Klubu Honorowych Dawców Krwi 
PCK przy prywatnych gabinetach 
lekarskich w Grybowie „Adma”. 
Grybowski Klub HDK, istniejący 
od 2004 r., jest bardzo prężny. Jego 
członkowie oddali już 317 litrów 
płynu życia. – Mamy wysokie, 
drugie miejsce w okręgu krakow-
skim, zaraz za Tarnowem – zauwa-
ża nie bez dumy prezes. – W klubie 

jest około 60 aktywnych członków, 
w tym aż 15 kobiet. Najbardziej 
cieszy, że krew bezinteresownie 
przychodzi oddawać coraz więcej 
młodych – podkreśla. Ks. Marcin 
Krępa, kapelan Klubu, sam krwio-
dawca, twierdzi, iż ogromną rolę 
w propagowaniu idei krwiodaw-
stwa ma Kościół: – Jeśli powie się 

o tym na katechezie czy ambo-
nie, przychodzi więcej ludzi. 
To przede wszystkim kwestia au-
torytetu Kościoła, który poręcza 
szlachetność akcji – podkreśla. 
Członkowie grybowskiego Klubu 
HDK oddają krew 5–6 razy w roku. 
7 IV będą ją oddawać dla szpitala 
w Prokocimiu. xat

Przygotowano plan moderniza-
cyjny, pozyskano fundusze, teraz 
czas na wyłonienie firmy, która 
popadającą w ruinę dąbrowską 
synagogę przekształci w nowo-
czesne centrum kultury.

N a początku lutego została za-
mknięta pierwsza faza prze-

targu na adaptację dąbrowskiej 
synagogi na Centrum Spotkania 
Kultur. Władze miasta i gminy 
wraz z małopolskim konserwa-
torem zabytków zaprosiły pię-
ciu potencjalnych wykonawców 
do dalszego etapu. – Musimy być 
bardzo ostrożni już na tym odcin-
ku prac przy synagodze. Chcemy 

jak najmniejszej ingerencji ada-
ptacyjnych, pamiętając o pierwot-
nym przeznaczeniu tego miejsca, 
a z drugiej strony, zgodnie z pro-
jektem, musimy tu zorganizować 
całe zaplecze socjalne, sanitarne, 
administracyjne, windy dla niepeł-
nosprawnych, szatnie – zauważa 
Marek Minorczyk, zastępca bur-
mistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Jak 
już informowaliśmy w „Gościu”, 
projekt modernizacji synagogi, 
na który miasto pozyskało unijne 
fundusze, przewiduje powstanie 
w niej m.in. muzeów kultury juda-
istycznej, Powiśla Dąbrowskiego 
i polonijnego. Według planów, 
perła kultury chasydzkiej zacznie 
pełnić nowe funkcje w marcu 2012 
roku. Całość inwestycji ma koszto-

wać 12 mln 
złotych. bs

Modernizacja dąbrowskiej synagogi

Szlifowanie perły
O pięknej miłości oblubieńczej 
oraz o umiłowanym uczniu 
Jezusa usłyszą studenci 
studiów w eterze.

P ytanie konkursowe 
z 21 lutego brzmi: 

Jak rozumieć Pieśń nad 
pieśniami? Odpowiedzi 
należy przesyłać do 26 II 
na adres: studiumbiblij-
ne@diecezja.tarnow.pl lub 

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

słuchać w RDN Małopolska 
w każdą niedzielę o godz. 

14.30 i w poniedziałki, 
po wiadomościach 
o godz. 10.00 i 20.00. 
RDN Religia nadaje 
audycję studium w po-

niedziałek o godz. 11.30 
i we wtorek o godz. 20.00.

 js

Radiowo-Internetowe Studium Biblijne

Pieśń nad pieśniami 

Klub Honorowych Dawców Krwi w Grybowie

Krew dla Karaibów

Gdy cel szlachetny i personel miły, nawet mężczyznom 
nie straszne są igły. Z prawej Lucjan Matusik

Pośród różnych darów niosących pomoc ofiarom 
trzęsienia ziemia na Haiti ten jest szczególnie 
wymowny – w Grybowie oddawano 
Haitańczykom krew.

Już za parę 
lat 
synagoga 
zalśni 
nowym 
blaskiemks
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S potkania trzy-, siedmio-, 
a nawet piętnastodniowe. 
Każdy znajdzie coś dla 
siebie, jeśli tylko będzie 

chciał pogłębić swą duchowość. 
Oferta trzech diecezjalnych ośrod-
ków rekolekcyjnych jest niezwy-
kle urozmaicona. Prezentujemy 
jej wybór. 

Marzec
  3–5, rekolekcje dla kandydatów 
do sakramentu bierzmowania, 
Ciężkowice
  5–7, dni formacji dla ministran-
tów młodszych, Ciężkowice
  5–7, rekolekcje dla SRK, Gródek 
n. D.
  5–7, dni formacji dla róż Żywego 
Różańca, Czchów
  8–10, kursorekolekcje dla sióstr 
zakonnych i gospodyń plebań-
skich, Ciężkowice
12–14, dni formacji dla ministran-
tów starszych, Ciężkowice 

12–14, dni formacji dla róż Żywego 
Różańca, Czchów
15–17, rekolekcje dla kandydatów 
do sakramentu bierzmowania, 
Ciężkowice
19–21, dni skupienia dla lektorów 
i młodzieży męskiej, Ciężkowice
26–28, rekolekcje dla parafial-
nych rad duszpasterskich, Gró-
dek n. D. 

kwiecień
   1–4, Triduum Paschalne w for-
mie rekolekcji, Ciężkowice
  9–11, kurs ceremoniarza dla lek-
torów, Ciężkowice
  9–11, rekolekcje dla wszystkich 
„Przemienić się w miłosierdzie”, 
Gródek n. D. 
  9–11, dni formacji misyjnej dla 
DSM, Czchów
16–18, dni formacji misyjnej dla 
róż Żywego Różańca, Czchów
20–22, rekolekcje dla zakocha-
nych, Gródek n. D. 
23–25, szkoła animatora dla 
członków Ruchu Światło–Życie, 
Ciężkowice
23–25, rekolekcje dla małżonków, 

prowadzi o. Ksawery Knotz OFMCap, 
Gródek n. D. 
29–3 V, rekolekcje dla małżeństw, 
ORAR I stopień, Ciężkowice
30–2 V, rekolekcje i warsztaty 
gospel, Gródek n. D. 
30–2 V, spotkanie rodziców misjo-
narzy, Czchów

Maj 
  7–9, kurs przewodniczek DSM, 
Ciężkowice
  7–9, dni formacji dla członków 
Ruchu Światło–Życie, Czchów
  9–11, rekolekcje dla kandydatów 
do sakramentu bierzmowania, 
Ciężkowice
14–16, rekolekcje dla wszystkich, 
Gródek n. D. 
21–23, kurs ceremoniarza dla lek-
torów, Ciężkowice
21–23, sesja modlitewno-wykłado-
wa „Chrześcijańska walka ducho-
wa – tradycja i współczesność”, 
prowadzi ks. Aleksander Posacki 
SJ, Gródek n. D. 

czerwiec
  3–6, rekolekcje oazowe dla 
rodzin, Ciężkowice
  3–6; 10–13, rekolekcje dla kate-
chetów świeckich, Gródek n. D. 
11–13, dni formacji dla róż Żywego 
Różańca, Czchów
11–13, rekolekcje dla wszystkich, 
Gródek n. D. 
11–13, rekolekcje dla młodzieży 
męskiej, Gródek n. D. 
18–20, rekolekcje dla zakocha-
nych, Gródek n. D. 

25–27, rekolekcje dla rodzin, 
prowadzą m.in. Michał i Urszula 
Piekarowie, Gródek n. D. 
26–12 VII, rekolekcje oazo-
we dla rodzin, OR, II stopień, 
Ciężkowice
27–29; 29–1 VII rekolekcje dla 
organistów, Gródek n. D. 

lipiec
  7–14, rekolekcje oazowe dla 
rodzin, Ciężkowice

sierpień
  3–9, rekolekcje dla dziewcząt, 
prowadzą służebniczki dębickie, 
Ciężkowice
  9–15, rekolekcje dla rodzin 
(ORAR I), Ciężkowice
16–22, rekolekcje dla rodzin, 
Ciężkowice
23–28, rekolekcje ignacjańskie dla 
młodzieży, Ciężkowice

wrzesień
10–12, dni formacji dla ministran-
tów młodszych, Ciężkowice
10–12, rekolekcje dla zakocha-
nych, Gródek n. D. 
17–19, dni formacji dla ministran-
tów starszych, Ciężkowice
17–19, rekolekcje dla studentów, 
prowadzi o. Rafał Szymkowiak 
OFMCap, Gródek n. D. 
19–24, rekolekcje ignacjańskie dla 
studentów, Ciężkowice
24–26, dni skupienia dla lek- 
torów i młodzieży męskiej, Cięż-
kowice
24–26, rekolekcje dla krewnych 
księży, kleryków i zakonnic, Gró-
dek n. D. 
29–2 X, rekolekcje dla maturzy-
stów, Gródek n. D.

Październik
  1–3, kurs dla przewodniczek 
DSM, Ciężkowice
  6–9, rekolekcje dla maturzystów, 
Gródek n. D. 
  8–10, rekolekcje dla zakocha-
nych, Gródek n. D. 
  8–10, kurs ceremoniarza dla lek-
torów, Ciężkowice

Przy-stań do modlitwy!
Religijna formacja duchowa. 
Diecezjalne ośrodki formacyjne 
przygotowały bogatą ofertę 
rekolekcyjną. Zapraszają na biblijną 
pustynię, gdzie Bóg z miłością mówi 
do ludzkiego serca.

tekst i zdjęcia
Joanna Sadowska

jsadowska@goscniedzielny.pl

Dom rekolekcyjny w Ciężkowicach Dom Formacji Misyjnej w Czchowie
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13–16; 20–23, rekolekcje dla 
maturzystów, Gródek n. D. 
22–24, spotkania małżeńskie, 
Gródek n. D. 
22–24; 23–25, szkoła animatora 
dla członków Ruchu Światło–Ży-
cie, Ciężkowice
27–30, rekolekcje dla maturzy-
stów, Gródek n. D. 

listopad 
  5–7, rekolekcje dla zakochanych, 
Gródek n. D. 
  5–7, kurs dla przewodniczek 
DSM, Ciężkowice
10–14, rekolekcje dla rodzin DK 
(ORAR II0), Ciężkowice
12–14, rekolekcje i warsztaty dla 
nauczycieli oraz wychowawców, 
prowadzi m.in. Alina Dziewięcka, 
Gródek n. D. 
19–21, rekolekcje dla nadzwy-
czajnych szafarzy Komunii św., 
Gródek n. D. 
19–21, kurs ceremoniarza dla lek-
torów, Ciężkowice
26–28, rekolekcje dla dorad- 
ców życia rodzinnego, Gró- 
dek n. D. 
26–28, szkoła animatora dla 
członków Ruchu Światło–Życie, 
Ciężkowice

Grudzień 
  3–5; 10–12; 17–19, rekolekcje dla 
nadzwyczajnych szafarzy Komu-
nii św., Gródek n. D. 
  3–5, szkoła animatora dla 
członków Ruchu Światło–Życie, 
Ciężkowice
10–12, rekolekcje dla zakocha-
nych, Gródek n. D.
10–12; 17–19, dni skupienia dla 
nadzwyczajnych szafarzy Komu-
nii św., Ciężkowice
28–1 I, rekolekcje dla rodzin, 
komunikacja w małżeństwie, 
Ciężkowice.� •

■ R e k l A m A ■

Przy-stań do modlitwy!

Gościu, wstąp w dom
Ks. Wacław Barnaś,  
rekolekcjonista w cFr „Arka” w Gródku n. dunajcem
Teraz, gdy wszyscy narzekają na brak czasu, najważniejsze 
jest chcieć jechać na rekolekcje. nasz dom sprzyja 
wyciszeniu, a zarazem wypoczynkowi. To osobliwe miejsce, 
znajdujące się w pięknym zakątku diecezji. 

Ks. Krzysztof Czermak, rekolekcjonista w dFM w czchowie
w naszym domu, jedynym tego typu w Polsce, odbywają się 
spotkania formacyjne przede wszystkim dla osób 
świeckich. Łączymy formację duchową z animacją misyjną 
i pogłębianiem misyjnej świadomości wierzących. są też 
spotkania z misjonarzami.

Ks. Bogdan Kwiecień, rekolekcjonista w ddr 
w ciężkowicach 
dzięki siostrom zakonnym panuje u nas wręcz rodzinna 
atmosfera. nasz dom rekolekcyjny jest najstarszy w diecezji. 
Położony tuż przy rezerwacie przyrody „skamieniałe 
miasteczko” sprzyja wyciszeniu i modlitwie. 

Drzwi otwarte
•  Diecezjalny Dom Rekolekcyjny 

ul. rekolekcyjna 13, 33-190 ciężkowice  
tel./fax: (014) 651 00 13, 651 10 83, 0503 154 047  
www.dom.rek.diecezja.tarnow.pl

•  Diecezjalny Dom Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby  
ul. kozieniec 54, 32-860 czchów  
tel./fax: (014) 684 33 70, 684 30 68 
www.misje.diecezja.tarnow.pl

•  Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „Arka”  
33-318 Gródek n. dunajcem  
tel.: (18) 440 13 00, 440 12 02, 0 605 088 112 609 572 970  
www.cfr-arka.pl

Kaplica „Arki” w Gródku nad Dunajcem 
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T rzeba minąć Mielec i za Cho-
rzelowem skręcić w prawo. 

Potem las, ze dwie krzyżówki 
i oczom ukazuje się świątynia 
z wielkimi schodami i ogromnym 
freskiem Pani Fatimskiej. Dokoła 
drzewa, na których wisi więcej 
ptasich budek niż w niejednym 
sadzie owoców. Żal, że nie trafi-
łem tu w lecie – jestem pewien, 
że przykościelne ptaki wyśpiewują 
też psalmy. Czuję, jak powoli ogar-
nia mnie tkliwy liryzm. – Najpierw 
ksiądz redaktor musi zjeść obiad! 
– gościnny imperatyw proboszcza 
sprowadza mnie na ziemię. 

Gościnnością słynie 
Parafia w Trześni powstała 

w 1981 r. Wspólnota oddzieliła się 
od Chorzelowa. Wierni pod wodzą 
proboszcza, ks. Wojciecha Chochó-
ła, budowali parafialną infrastruk-
turę od podstaw: kościół, plebanię, 
cmentarz, który wymagał i wyma-
ga wciąż zwielokrotnionej troski, 
jako że jest położny w depresji. 
Jeszcze trwa kończenie tych dzieł, 
choć to, co jest, przedstawia się 
imponująco. Piękna i praktyczna 
plebańska kuchnia; jadalnia, któ-
ra przestronnością kojarzy się 
z jakimś wielkomiejskim centrum 

konferencyjnym. Trześń gościnno-
ścią słynie. Dość rzec, że rokrocznie 
spotykają się tu kapłani z tarnow-
skiej, rzeszowskiej i sandomierskiej 
diecezji. – Ostatnio było 114 księży 
– cieszy się proboszcz.

Przybytek zbawienia 
Religijność miejscowych ma 

mocne maryjno-pasyjne barwy. 

Wierni kochają Matkę Bożą Fa-
timską, licznie uczestniczą w pro-
cesjach ku Jej czci odprawianych 
13. dnia każdego miesiąca. Żywym 
kultem otaczany jest św. Woj-
ciech, patron parafii. Kościół pa-
rafialny, uwity z granitów, to bez 
mała przybytek całej historii 
zbawienia. Jest tutaj „ruchome” 
Betlejem i Getsemani, i kamień 
z Kalwarii, relikwie męczennika 
Wojciecha i św. Faustyny. Wedle 
relacji proboszcza, świątynia 
w ypełniona jest modlitwami 
po najwyższe piszczałki organów. 
Każdego dnia ludzie modlą się 
tu m.in. godzinkami, koronką 
i nieszporami. Rano i wieczorem 
odmawiają matczyny pacierz, 
w lutym, marcu i grudniu po-
szczególne stany odprawiają swe 
tridua. Na pewno nie wszystko 
spamiętałem, ale w Trześni tyle 
wielorakich modlitw, że chyba 
będzie mi to wybaczone…

Byłoby szkoda… 
Parafia liczy około 1400 wier-

nych. Proboszcz się martwi, bo wie- 
lu parafian jest na emigracji za-
robkowej, ubywa chrztów, przy-
bywa domów pustostanów. Byłoby 
szkoda, gdyby ten nawiedzany 
przez duchownych trześnieński 
wieczernik na fatimskiej Kalwarii 
miał się wyludnić. 

Ks. Andrzej Turek

Kościół parafialny konsekrował w 2002 r. bp Wiktor Skworc 
poniżej: Wystrój głównego ołtarza nawiązuje do objawień 
fatimskich. poniżej po prawej: Wspólnota otacza żywym kultem 
św. Wojciecha, ma też relikwie swego patrona 

Zapraszamy na Msze św. 
Niedziela: 7.00, 9.00, 10.30, 14.30.
Codziennie: 6.30, 17.00 (18.00 – okres letni).
Odpusty: niedziela koło 23 IV ku czci św. wojciecha BM 
i 24 VIII ku czci najświętszego serca Matki Bożej Fatimskiej.

Zdaniem proboszcza
– Mam świętych 
parafian, z których 
jestem dumny. 
ludzie licznie 
przychodzą 
do kościoła, 

uczestniczą w rekolekcjach, 
dniach skupienia, 
nabożeństwach, dużo 
i chętnie się modlą. wierni, 
tak starsi, jak i młodsi, 
garną się do grup apostolskich. 
w parafii działa m.in. 20 róż 
różańcowych, dsM, caritas, 
Ak, liczna lso. Mamy trzech 
nadzwyczajnych szafarzy 
komunii św. Młodsi, pod 
kierunkiem pani celiny 
szumańskiej, katechetki, 
przygotowują jasełka 
i okolicznościowe misteria 
poświęcone Maryi, Męce 
Pańskiej czy kapłaństwu. 
wielki u nas szacunek dla 
kapłanów. wspólnota cieszy się 
powołaniami do Bożej służby 
– ośmiokrotnie dane nam 
było przeżywać prymicje. 
chciałbym podkreślić olbrzymie 
poświęcenie i zaangażowanie 
parafian. Budowaliśmy 
i wyposażamy parafię sami, 
własnymi rękami. ludzie 
nie szczędzą sił i środków. 
wspomnę tylko, że w maju 
1982 r. poświęciliśmy plac 
budowy, a już w sierpniu tego 
samego roku modliliśmy się 
w dolnym kościele. ofiarnych 
budowniczych i wszystkich 
ofiarodawców ogarniamy 
wdzięcznym sercem – 
w każdą niedzielę o godz. 9.00 
w ich intencji celebrowana 
jest Msza św. wszystkie 
nasze sprawy, radości, troski 
i nadzieje powierzamy ufnie 
w ręce Pani Fatimskiej, 
wzywając orędownictwa 
św. wojciecha, naszego 
patrona. 

Ks. Wojciech Chochół

ur. 23 iV 1951 r. w dobrej. Święcenia 
kapłańskie przyjął w roku 1975. 
Posługiwał: szczurowa, Gorlice-
Glinik, dąbrowa Tarnowska. 
od 1982 r. jest proboszczem 
w Trześni. w duszpasterstwie 
pomaga mu ks. prał. władysław 
szyrszeń, rezydent. ks. w. chochół 
jest znanym misjonarzem  
rekolekcjonistą. 

Codziennie w parafii 
są maryjne godzinki, 
koronka i nieszpory. 
Rokrocznie 
spotyka się tu około 
setki księży. 
Proboszcz twierdzi, 
że ma świętych 
parafian. 

Panorama parafii pw. św. Wojciecha BM w Trześni

Wieczernik na Kalwarii


