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tekst
ks. Zbigniew Wielgosz

redaktor wydania W każdym spotkaniu 
przychodzi Chrystus. 
A cóż rzec, 
gdy spotykają się 
razem Chrystus
na wózku z Chrystusem 
cyrenejczykiem.  

W  Limanowej 11 września odby-
ło się XIII diecezjalne forum 

niepełnosprawnych. – To radość zo-
baczenia przyjaciół z oaz. Dla mnie 
tym cenniejsza, że mieszkam daleko 
– wyznaje Weronika Kurek, psycho-
log, niepełnosprawna z Warszawy. 
W forum uczestniczyło około 800 nie-
pełnosprawnych i wolontariuszy. Bp 
Władysław Bobowski, przewodniczą-
cy Eucharystii, uhonorował odzna-
czeniem „Cyrenejczyk” pięć osób i in-
stytucji, które ostatnio szczególnie 
zasłużyły się w pomaganiu niepeł-
nosprawnym. Statuetkę otrzymała 
m.in. Maria Pasiud, niepełnosprawna 
zaangażowana w piśmie „Droga na-
dziei”. – To jeszcze większy impuls do 

pracy – deklaruje z uśmiechem. Piotr 
Pietrucha, wolontariusz, mówi, że na 
kontaktach sprawnych i sprawnych 
mniej zyskują obie strony. – Bogu 
dzięki niepełnosprawni stali się już 
pełnoprawnymi uczestnikami życia 
publicznego – twierdzi Paweł Odzio-
mek, prezes stowarzyszenia „Cyre-

nejczyk”. – Forum służy głównie inte-
gracji – zauważa ks. Leszek Grębski, 
diecezjalny moderator duszpaster-
stwa niepełnosprawnych. – Odbywa 
się co dwa lata, ale w przyszłym roku 
będziemy świętować 25-lecie duszpa-
sterstwa niepełnosprawnych w die-
cezji. xat

W sanktuarium Matki Bożej 
w  Zawadzie koło Dębicy 

12 września zakończył się tygodnio-
wy odpust. Pod wejrzeniem Maryi 
Zawadzkiej modliły się różne grupy 
społeczne. Poświęcono też ziarno 
siewne, a na centralną uroczystość 
odpustową licznie zgromadzeni 
pątnicy przynieśli aż 40 wieńców 
żniwnych. Wiele z  nich nie tylko  
oryginalnych w zamyśle, pięknych 
w  formie, ale również bogatych 
w religijne przesłanie. – „Bóg zapłać” 
wszystkim uczestnikom odpus- 
tu – mówi ks. Józef Książek, kustosz 
sanktuarium. – W tym roku był on 
wyjątkowy, bo obchodzimy 90. rocz-
nicę koronacji łaskami słynącego 
obrazu naszej Matki. Obecność 
wiernych, zwłaszcza rodzin i mło-
dzieży, to znak życia i rozwoju sank-
tuarium, do którego gorąco zapra-
szam. •
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Mimo niesprzyjającej pogody atmosfera była taneczna

K apłanem się jest 
nie tylko w parafii, 

lecz wszędzie tam, 
gdzie Kościół wzywa, 
a biskup posyła. 
O wielowymiarowości 
posługi kapłańskiej 
przekonuje nas biografia 
abp. Józefa Kowalczyka, 
który wkrótce oficjalnie 
odwiedzi naszą diecezję 
jako prymas Polski (str. III).  
Mówi o niej również 
prezentacja nowych 
pracowników tarnowskiej 
kurii i innych instytucji 
diecezjalnych, a także 
relacja ze zjazdu bibli- 
stów polskich w Tarnowie 
(str. IV–V i VI). A jeszcze 
z innej strony ukazuje ją 
charyzmat zgromadzeń 
zakonnych w Kościele 
tarnowskim, które 
będziemy przedstawiać 
w nowym, panoramicz-
nym cyklu (str. VIII). 

XIII Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej

Radosna Ewangelia cierpienia

Panno pszeniczna, zawadzka Panno… 

Do Maryi 
przybył też 

anioł 
– posłaniec 

nadziei
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Gość tarNowski

Nowy Sącz-Zawada. Oko-
ło 12 tys. ludzi uczestniczyło 
w VII festynie z cyklu „Niedziela 
z o. Pio”, który odbył 12 IX. Program 
był bogaty: pyszne jadło, wystę-
py zespołów (m.in. Skaldowie), 
konkursy (np. na najliczniejszą 
rodzinę), loterie z cennymi fan-
tami. Ks. Andrzej Liszka (na zdję-

ciu), moderator sądeckiej grupy 
o. Pio, podkreśla, iż najważniej-
szym celem festynu jest integracja 
ludzi oraz stworzenie im oferty 
atrakcyjnego i pożytecznego prze-
życia niedzieli. – A zebrane środki 
przeznaczymy na stypendia dla 
ubogich, pomoc misjom i powo-
dzianom.  at

Tarnów. 24 chóry z całej Polski 
zgłosiły się na II Ogólnopolski 
Festiwal Muzyki Chóralnej „Sacra 
Ecclesiae Cantio” i  IV Festiwal 
Chórów Diecezji Tarnowskiej. 
– Wszyscy chórzyści, czyli około 
700 osób, wspólnym śpiewem 
uświetnią liturgię Mszy św. w ka- 
tedrze 25 IX o godz. 18.00, na którą 
serdecznie zapraszamy – mówi 
ks. Grzegorz Piekarz, dyrektor 
festiwalu. Po Mszy św. nastąpi 
ogłoszenie wyników, koncert 

galowy i występ słowackiego chó-
ru uniwersyteckiego z Trenczyna. 
GN patronuje wydarzeniu. s

Krużlowa. W uroczystość Narodzenia NMP
8 IX odbył się jubileusz 600-lecia Madonny 
Krużlowskiej, zwanej „Panią gotyckiego uśmie-
chu” (na zdjęciu). Mszy św. odpustowej przewod-
niczył bp Wiktor Skworc. W homilii wzywał 
do przeżywania życia z Maryją, do zawierzania 
Jej codziennych czynności oraz zasiewu ziar- 
na na przyszłoroczny chleb. Hierarcha mówił 
też o  nowym roku szkolnym i  katechetycz-
nym, który jest czasem zasiewu Bożego sło- 
wa. – Potrzebujemy Bożej pomocy, dobrej du- 
chowej pogody, klimatu ciepła i  życzliwości, 
by trud związany z zasiewem obficie zaowo- 
cował.  ak

Caritas. 830 tys. zł. otrzymała 
diecezjalna Caritas z  1 proc. To 
o 15 proc. mniej niż w roku ubie-
głym. – Spodziewaliśmy się mniej-
szej kwoty, bo powstało wiele 
organizacji pożytku publicznego, 
które zbierają pieniądze, tym bar-
dziej więc dziękujemy wszystkim, 
którzy nas wsparli – podkreśla ks. 
Ryszard Podstołowicz, dyrektor 
Caritas Diecezji Tarnowskiej. – 
W przyszłym roku do przekazania 
1 proc. będziemy jeszcze usilniej 

przekonywać osoby, które tego nie 
robią. One często uważają, że ich 
niewielki procent nic nie znaczy. 
Dla nas, a konkretnie dla naszych 
podopiecznych, ma ogromną 
wartość.  js

Ojciec Pio na festynie

Koncertowe zaproszenie 
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Pani gotyckiego uśmiechu

Dziękujemy! 
Prosić będziemy!

ks
. A

n
d

rz
ej

 T
u

re
k

jo
An

n
A 

sA
d

o
w

sk
A

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

Katedra. Abp Henryk Nowacki, 
nuncjusz apostolski w  Nikara- 
gui (na zdjęciu), przewodniczył 
8 IX uroczystej Mszy św. odpus- 
towej. – Kusząca jest myśl, że 
współczesna technika zaspo-
koi wszelkie ludzkie potrzeby 
– przestrzegał w  homilii. – Jak 
jest naprawdę, pokazały ostatnie 

powodzie czy wybuch wulka- 
nu. W Nikaragui narażeni jeste-
śmy na ciągłe trzęsienia zie- 
mi. Ludzie jednak pokładają 
nadzieję w  Bogu i  bez przerwy 
się modlą, bo kluczem do szczęścia 
nie jest technika, ale nasz stosu- 
nek do Boga – podkreślał nun-
cjusz.  js

Klucz do szczęścia
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Brzesko. Ciekawego odkrycia 
dokonali archeolodzy i pracownicy 
budowlani podczas prac rewitaliza-
cyjnych na rynku. Pod drewnianą 
beczka piwną znaleziono wejście 
do kapsuły pochodzącej z okresu 
zimnej wojny. Bunkier składa się 
z dwóch pomieszczeń, w których 
m.in. znaleziono urządzenia elek-
tryczne i  kable. Umożliwiał on 
natychmiastową łączność z każdym 
punktem pomiędzy Moskwą a Ber-

linem. To jedna z wielu podobnych 
łącznic zlokalizowanych wzdłuż 
krajowej czwórki.  ak

Jak Kraj Rad zimnowojenne 
piwo warzył…
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D ębowe Domy to mały przysiółek Jadownik 
Mokrych. Tam 28 sierpnia 1938 r. przyszedł 

na świat Józef Kowalczyk, dziś prymas Polski.

Uczeń i prymas
 Maturę zdał w 1955 r. w liceum w Radłowie. 

– To były czasy stalinizmu. Mieliśmy jednak w 

kadrze pedagogicznej wielu przedwojennych 
absolwentów uniwersytetów z Krakowa, Wil-
na i Lwowa. To tworzyło atmosferę, w której 
wzrastały takie osoby jak abp Józef Kowalczyk 
– mówi Józef Trytrek, dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Radłowie. Po maturze 
J. Kowalczyk wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1962 r. Jako ksiądz studio-
wał w Lublinie, a później w Rzymie. – Rzymski 
student zaglądał do mojego rodzinnego Zaboro-
wa, gdzie też miał rodzinę. Zaprzyjaźniliśmy się 
tam – wspomina ks. prał. Józef Dobosz, proboszcz 
par. pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Po dok-

toracie z prawa kanonicznego ks. Józef został 
w Rzymie, służąc Stolicy Apostolskiej. W 1989 

r. Jan Paweł II mianował go nuncjuszem apo-
stolskim w Polsce. 8 maja 2010 r. Benedykt 
XVI powierzył abp. Józefowi Kowalczykowi 

godność Prymasa Polski.

Dobry człowiek stąd
 – To był dzień św. Stanisława, dzień imienin 

jego śp. taty, więc przyjechał do Jadownik odpra-
wić Mszę św. za jego duszę, pomodlić się na cmen-
tarzu. Kiedy nuncjatura w południe podała wia-
domość o nominacji, w ciągu godziny mieliśmy tu 
wszystkie najważniejsze telewizje – wspomina 
Adriana Błaszczyk, kierownik Ośrodka Opie-
kuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych. 
Placówka ta, której pomysłodawcą, inicjatorem 
budowy, a także w sporej części fundatorem był 
i jest abp Kowalczyk, to jego szczególny dar dla 
rodzinnej wsi. – Ludzie opowiadają, że jako mały 
chłopak miał daleko do szkoły, różnych trudności 
zażył niemało, więc opowiadał kolegom, że on tu 
kiedyś we wsi coś dobrego zrobi. Tym najwięk-
szym darem jest właśnie ośrodek. Choć cały czas 
wieloma innymi naszymi rzeczami się interesuje 
i do wielu się dokłada – uśmiecha się ks. Marek 
Kogut, dyrektor placówki. Dom powstał, by poma-
gać chorym i potrzebującym. – Pamiętam, jak już 
jako nuncjusz przymierzał się do jego budowy. 
Krzepił nas, mówiąc, że jeszcze 2–3 lata i będzie-
my wszyscy mieć pracę – wspomina Maria Pajor, 
jadowniczanka pracująca w ośrodku. Dziś ta pla-
cówka, znana w kraju, a nawet za granicą, jest 
jednym z największych pracodawców w gminie.

Pozostał, jaki był

– Ludzie szanują go za wielkie serce, ale także 
za to, że jest taki, jaki był. Cenią jego zwyczaj-
ność; to, że choć ma takie znaczenie w Polsce i w 
Kościele, lubi stanąć z chłopami przy świątyni 
w Jadownikach, po ojcowsku klepnąć w ramię 
– zauważa ksiądz dyrektor. Dziś wielu miesz-
kańców odnajduje faktyczne bądź domniemane 
związki rodzinne z Kowalczykami. – On jest stąd, 
czego nigdy się nie wypierał. Przy tym człowiek 
skromny, bardzo życzliwy. Dlatego my wszyscy 
tu mówimy o nim „wujek Józek” – dodaje Maria 
Pajor. – Zawsze, podejmując ludzi z rodzinnych 
stron w nuncjaturze, przyjeżdżając do Jadow-
nik, Zaborowa czy Dębicy, pozostał tak samo 
naturalnym, ciepłym człowiekiem – podkreśla 
ks. prał. J. Dobosz.

Wdzięczna modlitwa
Biskup tarnowski Wiktor Skworc w słowie 

skierowanym do diecezjan zaraz po nominacji 
prymasa uświadamiał jego pracę dla Kościo-
ła i kraju. Akcentował też żywe i wielorakie 
związki abp. J. Kowalczyka z diecezją. – Nigdy 
nie wyrzekł się swych korzeni i zawsze podkre-
ślał wartość duchowego bogactwa, które wy-
niósł z rodzinnego domu i rodzinnej diecezji, 
okazując jej pasterzom, prezbiterom i wiernym 
świeckim stałą życzliwość. Pragnę zachęcić 
was, drodzy diecezjanie, do wdzięcznej i nie-
ustannej modlitwy za niego i w jego intencjach. 
Prośmy wspólnie o Boże błogosławieństwo dla 
Księdza Prymasa. Niech Pan darzy go zdro-
wiem, aby mógł owocnie służyć Kościołowi 
po najdłuższe lata. Grzegorz Brożek

Przed diecezjalnymi 
prymicjami prymasa

„Wujek 
Józek” 

w mitrze

Prymasowska inauguracja 
Prymas Polski abp józef kowalczyk 
27 września o 10.00 weźmie udział 
w uroczystej inauguracji roku 
akademickiego w wyższym seminarium 
duchownym w Tarnowie, a o 12.00 
będzie przewodniczył Mszy św. 
koncelebrowanej w katedrze. 
serdecznie zapraszamy na prymicje 
prymasowskie w rodzinnej diecezji.

W 2008 r. abp J. Kowalczyk otworzył 
Pawilon „B” ośrodka w Jadownikach, 
w którym znalazła się m.in. izba 
pamiątek po Janie Pawle II 
u góry: Zdjęcie z Pierwszej Komunii św. 
Obok siostra Maria 
u góry po prawej: Ks. Józef Kowalczyk 
w czasie studiów rzymskich 
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Chociaż po maturze Józef 
Kowalczyk wyjechał 
z rodzinnych stron na stałe, 
to jednak nigdy ich tak 
naprawdę nie opuścił. Oficjalna 
obecność prymasa w Tarnowie 
potwierdza jego zawsze żywy 
związek z macierzystą diecezją.  
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Kapłaństwo to służba. Prze-
de wszystkim w parafii. 
Ale to również posługa 
w  różnego rodzaju in-

stytucjach kościelnych. Każdego 
roku, odpowiadając na nowe wy-
zwania, biskup diecezjalny podej-
muje decyzje zmian personalnych 
wśród księży i posyła ich do no-
wych obowiązków. Choć oblicza 
posługi duchownego są różne, jej 
istota pozostaje zawsze ta sama. – 
Kapłani powinni być świadkami 
Chrystusa, specjalistami od spo-
tkania z Panem Bogiem, wiernymi 
i ofiarnymi synami Kościoła, goto-
wymi pójść wszędzie tam, dokąd 
Pan ich wezwie, a Kościół pośle. 
Ich posługa przekracza wspólno-
ty parafialne, granice Kościoła 
diecezjalnego i Kościoła w Polsce, 
ma wymiar misyjny. Przestrze-
nią służby prezbiterów jest cały 
Kościół – podkreśla bp Wiktor 
Skworc.  •

tekst i zdjęcia
Joanna Sadowska

jsadowska@goscniedzielny.pl

Ks. mgr 
Maciej 
Górak, 
moderator 
diecezjalnej 
strony 
internetowej 

Urodzony 3 XII 1978 r. w Lipnicy 
Murowanej, święcenia w 2004 r. 
Posługiwał jako wikary 
w parafii pw. św. Heleny 
w Nowym Sączu, obecnie 
wikariusz w parafii pw. 
św. Maksymiliana w Tarnowie. 
Duszpasterz głuchoniemych 
– okręg Tarnów. 
Założyciel młodzieżowego 
zespołu muzycznego 
Total Spontan Band. 
W latach 2007–2010 
współpracownik RDN 
Małopolska. Jego hobby 
to informatyka, góry, rower, 
narty, dobra książka.

Ks. dr Paweł 
Górski, 
dyrektor 
Wydziału 
Duszpaster-
stwa 
Młodzieży 
tarnowskiej 
kurii 

Urodzony 14 III 1971 r. 
Ptaszkowianin. Święcenia 
– 1996 r. Posługiwał 
w Pustkowie-Osiedlu,  
Tarnowie Mościcach i Mielcu, 
gdzie m.in. prowadził 
duszpasterstwo młodzieży, 
scholę i chór.  
Był prefektem w V LO 
przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1. 
Współorganizator Święta 
Młodości w Mielcu. Absolwent 
KUL, doktorat z teologii 
fundamentalnej. Jako hobby 
wymienia sport, zwłaszcza 
narty.

Ks. mgr 
lic. Łukasz 
Kostrzewa, 
kapelan 
biskupa 
tarnowskiego

Urodzony 2 XI 1981 r., pochodzi 
z Grybowa; święcenia – 2006 r. 
Jako wikariusz  pracował 
w Przecławiu, gdzie m.in. był dusz- 
pasterzem osób niepełnospraw-
nych w okręgu mieleckim. 
Od 2007 do 2010 – studia licencjac-
kie z teologii dogmatycznej na 
Uniwersytecie Papieskim JP II 
Wydział Teologiczny Sekcja 
w Tarnowie. W 2009 r. rozpoczął 
studia specjalistyczne z liturgiki 
na Papieskim Instytucie Liturgiki 
św. Anzelma w Rzymie. 
Kontynuuje studia doktoranckie 
z dogmatyki. Lubi narty, dobrą 
książkę i muzykę. 

Diecezjalna m isjaNominacje 
duchownych. 
Przyjmując 
święcenia, 
kapłani oddają się 
do dyspozycji 
pasterza diecezji. 
Idą wszędzie 
tam, gdzie przez 
biskupa posyła 
ich Kościół. 

Ksiądz, gdy w dniu 
święceń powstanie 
z posadzki katedry, 

nigdy nie wie, 
dokąd poprowadzą 

go Boże drogi
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Ks. mgr 
Marcin 
Krępa, 
rekolekcjo-
nista w die- 
cezjalnym 
Domu 
Rekolekcyj-
nym w Cięż- 
kowicach 

Urodzony 10 IV1973 r. 
w Mielcu-Rzochowie. 
Ksiądz od 1998 r. 
Pracował w parafii 
bł. Karoliny w Tarnowie oraz 
w Grybowie jako wikariusz 
i prefekt miejscowego liceum. 
Kapelan strażaków 
i straży pożarnych. 
Interesuje się historią, 
szczególnie historią 
wojskowości i kawalerii 
polskiej, muzyką, 
sportem, turystyką 
pielgrzymkową. 
Uprawia turystykę górską, 
jazdę na nartach i bieganie.

Ks. mgr 
lic. Leszek 
Leszkiewicz, 
prefekt WSD 
w Tarnowie

Urodzony 10 V 1970 r. Pochodzi 
z Rzepien-nika Strzyżewskiego; 
święcenia w 1996 r. Posługiwał 
w Szczucinie. Przez 5 lat pracował 
na misjach w Ekwadorze. 
W latach 2006–2009 odbywał 
studia licencjackie z misjologii 
na Uniwersytecie Urbanianum 
w Rzymie. Obecnie kontynuuje 
studia doktoranckie. 
Od 2009 do 2010 – wicedyrektor 
Wydziału Misyjnego tarnowskiej 
kurii. Jego hobby to m.in. 
wędrówki górskie. 

Ks. mgr 
Rafał 
Łukasik, 
pracownik 
Wydziału 
Katechetycz-
nego kurii 
ds. katechi-
zacji dzieci 
niepełno-
sprawnych

Urodzony 15 X 1976 r. 
Pochodzi z Trzciany koło Bochni. 
Święcenia – 2001 r. 
Posługiwał w Zabawie 
i Tarnowie-Mościcach. 
W 2005 r. zaczął studia 
z oligofrenopedagogiki na 
Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie. Od 2010 r. jest 
wikariuszem w parafii 
Miłosierdzia Bożego w Tarnowie, 
gdzie m.in. prowadzi 
duszpasterstwo młodzieży. 
Interesuje go turystyka górska, 
sztuki walki i pedagogika 
specjalna. 

Ks. mgr lic. 
Ryszard 
Stanisław 
Nowak, 
sekretarz 
biskupa 
tarnow-
skiego

Urodzony 11 IV 1975 r.Pochodzi 
z Lewniowej; święcenia w 2000 r. 
Pracował w Mielcu. W 2003 r. 
rozpoczął studia z biblistyki na 
Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie, gdzie kontynuuje 

studia doktoranckie 
z zakresu teologii biblijnej. 
Współpracuje z Diecezjalnym 
Biurem Pielgrzymkowym 
jako przewodnik 
po Ziemi Świętej. 
W latach 2009–2010 kapelan 
biskupa tarnowskiego. 
Interesuje go malarstwo 
i filatelistyka.
 

Ks. mgr 
lic. Paweł 
Płatek, 
diecezjalny 
moderator 
Ruchu 
Światło–
Życie, 
zastępca 
dyrektora 

Wydziału Duszpasterstwa 
Ogólnego kurii

Urodzony 6 III 1975 r. 
w Tarnowie, ksiądz od 2000 r. 
Duszpasterzował w Szczawnicy 
i w Nowym Jorku. W latach 
2003–2007 na KUL studiował 
teologię pastoralną. Obecnie 
kontynuuje studia doktoranckie. 
W latach 2007–2010 dyrektor 
Wydziału Duszpasterstwa 
Młodzieży tarnowskiej kurii. 
Współorganizator m.in. Litanii 
Miast w Tarnowie. Jego hobby 
to film, muzyka, 
górskie wędrówki, podróże.

ks. dr 
Bogusław 
Połeć, 
dyrektor 
Wydziału 
Katechetycz-
nego 
tarnowskiej 
kurii

Urodzony 17 XII 1965 r., pochodzi 
z Gładyszowa, święcenia w 1991 r.  
Pracował w Ryglicach 
i w katedrze. 
W latach 1995–1999 – studia 
doktoranckie z katechetyki 
na KUL. Od 2001 r. pracownik 
Wydziału Katechetycznego 
kurii. Wykładowca katechetyki 
na Uniwersytecie Papieskim JPII 
Wydział Teologiczny 
Sekcja w Tarnowie, 
wizytator katechetyczny. 
W latach 2001–2008 diecezjalny 
koordynator Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia, 
diecezjalny duszpasterz 
nauczycieli i wychowawców. 
Jego zainteresowania to narty 
i rower. 

Ks. dr hab. 
Ireneusz 
Stolarczyk, 
prof. UP JPII, 
dziekan 
Wydziału 
Teolo-
gicznego 

Urodzony 23 IV 1963 r. 
w Tarnowie, święcenia w 1988 r. 
Pracował w Grybowie i Dębicy. 
Absolwent KUL 
– doktor socjologii i doktor 
habilitowany teologii 
w zakresie KNS. 
Stypendysta Uniwersytetu 
Katolickiego w Bonn, był 
dyrektorem Katolickiego 
Ośrodka Studiów Społecznych 
w Lipnicy Murowanej. 
Kierownik Katedry 
 Nauk Społecznych 
na Uniwersytecie Papieskim 
JPII Wydział Teologiczny Sekcja 
w Tarnowie. Wykładowca 
w WSB w Tarnowie 
i Seminarium Duchownym 
oo. Redemptorystów w Tuchowie. 
Diecezjalny asystent AK. 
Lubi wędrówki górskie, 
przyrodę i akwarystykę. 

Ks. dr hab. 
Bogdan 
Węgrzyn, 
sędzia 
audytor 
Sądu 
Diecezjal-
nego 
w Tarnowie

Urodzony 12 VII 1968 r., 
pochodzi z Luszowic, 
święcenia w 1993 r. 
Był wikariuszem w Woli 
Rzędzińskiej, Żabnie 
i Limanowej, 
gdzie pełnił posługę kapelana 
szpitala i hospicjum. 
Laureat tytułu „Miłosierny 
Samarytanin roku 2009”. 
Ukończył studia doktoranckie 
w zakresie nauk teologicznych 
i prawnych. 
Wykładowca Uniwersytetu 
Papieskiego JPII Wydział 
Teologiczny Sekcja w Tarnowie 
oraz Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Sączu. 
Członek Międzynarodowego 
Towarzystwa Naukowego Fides 
et Ratio oraz Stowarzyszenia 
Kanonistów Polskich.  
Lubi wędrówki po górach.  •
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kP ochodzę z terenów wschod-
nich, położonych nad rzeką 
Zbrucz, dziś należących 

do Ukrainy – mówi Maria Lorys 
z  Chicago, współpracująca z  po-
lonijnym programem radiowym 
„Otwarty mikrofon”. – Przez 
lata przygotowywałam audycje 
o Kresach Wschodnich, teraz naj-
częściej opowiadam słuchaczom 
o rejonach Polski, które poznaję 
przy okazji forum – dodaje. M. 
Lorys była jedną z  uczestniczek 

XVIII Światowego Forum Mediów 
Polonijnych. Rozpoczęło się ono 
8 września w Tarnowie, gdzie zro-
dziła się idea spotkań dziennikarzy 
polonijnych. Wzięło w nim udział 
ponad 150 żurnalistów m.in. z USA, 
Kanady, Australii, Egiptu, Finlan-
dii. Oprócz Tarnowa zwiedzili rów-
nież Wojnicz i Nowy Sącz. Następ-
nie udali się do Wielkopolski, gdzie 
odwiedzili m.in. Poznań, Kalisz, 
Gniezno, Wągrowiec. – Naszym 
spotkaniom od początku przyświe-

cają dwa zasadni-
cze cele: budowa 
więzi między 
Polakami miesz-
kającymi poza 
granicami kraju 
a macierzą oraz, 
poprzez poznawanie kolejnych re-
gionów Polski, promocja gospodar-
cza, kulturalna i turystyczna kraju 
– wyjaśnia Stanisław Lis, dyrektor 
biura organizacyjnego forum. – To 
również miejsce do wymiany do-
świadczeń, jak w różnych krajach 
budować pozycję Polski i jak wy-
korzystywać media do integracji 
środowiska polonijnego – dodaje. 
Forum to także okazja do integracji 
wydawców i dziennikarzy polskich 
pracujących poza krajem. – Znajo-
mości tu zawarte podtrzymujemy 
w ciągu roku i wzajemnie poma-
gamy sobie w pracy zawodowej – 
zauważa Emilia Tomecka, dzien-
nikarka z Wiednia.  js

W  Tarnowie, od 7 do 9 wrze-
śnia, w gmachu Wyższego 

Seminarium Duchownego trwały 
obrady Stowarzyszenia Biblistów 

Polskich. – Ostatni raz byliśmy tutaj 
25 lat temu. Wybierając wasze mia-
sto, chcieliśmy pokazać młodemu 
pokoleniu znawców Pisma Święte-
go Tarnów i jego tradycje naukowe 
w zakresie biblistyki. Dominują-
cym tematem tegorocznego spotka-
nia jest osoba Chrystusa i Jego dzie-
ło, odkupienie człowieka – mówi 
ks. prof. Waldemar Chrostowski. 
Z  wizyty w  Tarnowie cieszy się 
s. dr Judyta Pudełko. – Dokonania 
tarnowskich biblistów znam z pu-

blikacji, które ukazują się w wa-
szym diecezjalnym wydawnictwie. 
Poza tym tutejsze seminarium jest 
dobrze przygotowane do organi-
zacji sympozjów czy konferencji 
naukowych – przyznaje s. Judyta. 
Z uczestnikami zjazdu spotkał się 
bp Wiktor Skworc. – Oprócz wasze-
go dorobku naukowego niezwykle 
cenny jest wkład w popularyzowa-
nie Biblii. Rozbudzajcie w ludziach 
tęsknotę za Pismem Świętym, aby 
uważali je za swój dom, który się do-
skonale zna i ktorego klimatem na 
co dzień sie od-
dycha – zaape-
lował hierarcha. 

Ks. Zbigniew 
Wielgosz

Stowarzyszenie prowadzi już 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
i Zakład Aktywności Zawodowej. 
Otwiera kolejne placówki, bo po-
trzeby są ogromne.

W  starym dworze w Korzenio-
wie od lipca działa Ośrodek 

Promocji Aktywności Zawodowej 
i Społecznej Osób Niepełnospraw-
nych „Radość”. – Ciągle tworzymy 
nowe ośrodki, ale spotykamy się 
z prośbami rodzin, by robić coś 
dla niepełnosprawnych siedzą-
cych w domu – mówi Małgorzata 
Kula, kierownik Ośrodka w Ko-
rzeniowie. Przebywa w  nim 20 
osób. – Mają one różne rodzaje 
niepełnosprawności. Dajemy 
im rehabilitację i usprawnienie 
oraz doradztwo, szkolenia i pomoc 
w wyjściu z domu, szukaniu pra-
cy, bo wielu z nich ma taki poten-
cjał – dodaje M. Kula. Michałowi 
najbardziej podoba się, że tu jest 
cokolwiek do zrobienia. – Najbar-
dziej lubię kwiatki przesadzać 
i coś z drzewa robić – przyznaje. 
Łukasz z Dębicy ma inne potrzeby. 
– Gdyby nie ten dom, siedziałbym 
u siebie i nic nie robił, a tak jest 
nadzieja na przyszłość, że coś na 
lepsze zmieni się w życiu – mówi. 
– Pracując z niepełnosprawnymi, 
można wiele osiągnąć, zmoty-
wować ich do wysiłku, do życia, 
do szukania szansy – twierdzi 
Barbara Zielińska, terapeuta za-
jęciowy. – Jedno z ważniejszych 
osiągnięć to fakt, że te osoby nie 
są poza nawiasem społeczeństwa 
i mogą czuć się potrzebne – dodaje 
M. Kula. gb

XVIII Światowe Forum Mediów Polonijnych 

Żurnaliści 
w macierzy

Wspólna praca usprawnia 
i daje wiele satysfakcji

Zjazd biblistów polskich

Nie samym chlebem…

Nowy ośrodek 
dla niepełno-

sprawnych 

Nadzieja 
w „Radości”

Ponad 150 dzien-
nikarzy z 29 krajów 
świata przyjechało 
do Tarnowa
na coroczne spotkanie 
Polonii. 
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Należą do specyficznej 
grupy teologów. Ich 
pracą karmią się 
m.in. dogmatycy 
i moraliści. A oni? 
Żyją słowem Bożym… 

Spotkało się 
razem blisko 

150 ludzi Księgi
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„Wici 
Polonijne” 

to codzienna 
gazeta 

informacyjna 
forum
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Ks. Zbigniew Wielgosz: Liczba diece-
zjan uczestniczących we Mszach św. 
niedzielnych i świątecznych jest od 
lat wysoka. Skąd ten fenomen?
Ks. Adam Kokoszka: – Myślę, że nie tylko 
z samej potrzeby wypełnienia przykazania 
Bożego i kościelnego, ale z poczucia przyna-
leżności do Kościoła, którego centrum stanowi 
Eucharystia, a uczestnictwo w niej „jest sercem 
niedzieli”. Znaczący jest również wpływ śro-
dowiska, zwłaszcza wychowanie w rodzinie 
i siła tradycji. 

Kto ma obowiązek „chodzenia do kościoła” 
w dni świąteczne?

– Obowiązek ten spoczywa na tych wier-
nych, którzy mają rozeznanie własnych czy-
nów i  ukończyli 7. rok życia. Czyni mu się 
zadość, uczestnicząc we Mszy św. w niedziele 
i święta nakazane w sam dzień świąteczny 
albo też wieczorem dnia poprzedniego, czyli 
w sobotę lub wigilię święta wieczorem. Oczy-
wiście w kościele, gdzie w wigilię sprawowana 
jest Eucharystia z liturgią dnia świątecznego. 
Podkreślam, że kto dobrowolnie zaniedbuje ten 
obowiązek, popełnia grzech ciężki. 

Docierają do kapłanów pytania od diecezjan, 
czy istnieją wyjątki od tej normy...

– Owszem, racją usprawiedli-
wiającą opuszczenie Mszy św. jest 
na przykład podeszły wiek, choroba, 
pielęgnacja niemowląt, niemożność do-
tarcia do kościoła; podejmowanie zajęć, 
które muszą być wykonywane również 
w dni świąteczne (służba publiczna), 
konieczność wypełnienia przykazania 
miłości: przyjście z pomocą bliźniemu 
w poważnej i nagłej potrzebie (np. klę-

ska żywiołowa), długa podróż bez możliwości 
uczestnictwa w Eucharystii, studia zaoczne i do-
kształcanie niedające się pogodzić z niedzielnym 
porządkiem Mszy św., korzystanie z dyspensy 
udzielonej przez kompetentną władzę kościelną.

W jaki sposób osoby z podobnymi przeszkoda-
mi mogą pobożnie przeżyć niedzielę?

– Powinny pozostawać w duchowej łączności 
z wiernymi biorącymi udział we Mszy św. Cho-
rzy mogą korzystać z transmisji radiowych czy 
telewizyjnych, modlić się przy pomocy mszalika 
i przyjąć Komunię św. przyniesioną przez szafa-
rza lub komunię duchową. W miarę możliwości 
wszystkim zalecana jest lektura Pisma Świętego, 
książek i czasopism religijnych.

Co, obok licznego uczestnictwa w Eucharystii, 
wyróżnia przeżywanie niedzieli w naszej die-
cezji?

– Sądzę, że rodzinność, familijne spędzanie 
czasu świątecznego. W diecezji żyje wiele rodzin 
wielopokoleniowych, które chętnie spotykają się 
dla budowania i wzmacniania łączących je więzi. 
W ten sposób niedziela jest nie tylko dniem dla 
Pana, ale również dla człowieka. •

Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

O powiadając przypowieść o obrotnym 
rządcy, Jezus oczywiście nie 

pochwala nieuczciwości, ale przypomina 
słuchaczom, że każdy człowiek, 
wcześniej czy później, będzie musiał zdać 
szczegółowo sprawę przed Panem z tego, 
jak „zarządzał” swoim życiem. Przesłanie 
przypowieści tkwi zwłaszcza w tym, aby 
uczniowie Jezusa żyjący w strukturach 
tego świata umieli i chcieli z wielką 
zapobiegliwością zatroszczyć się o swoją 
przyszłość w wieczności, nie marnując 
bezczynnie czasu, który jeszcze każdemu 
pozostał.  •

Na to kształcenie szczególnie zapraszani są 
młodzi małżonkowie.

W Tarnowie rusza XII edycja Diecezjalnego 
Studium Rodziny. – Zapraszamy zarów-

no osoby, które chcą posługiwać w parafialnych 
poradniach, jak i młode małżeństwa. Nie chodzi 
nam tylko o odnowienie kadry w poradniach, 
ale o propagowanie naturalnych metod roz-
poznawania płodności i pogłębianie świado-
mość własnej miłości małżeńskiej i płciowości 
– zachęca ks. Jan Banach, dyrektor Wydziału 
Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Zajęcia 
odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca 
w godz. od 9.30 do 15.00. Zgłoszenia i informacje: 
Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, 
Tarnów, ul. Legionów 30, tel. 14 631 73 60, www.
dr.diecezja.tarnow.pl. ak 

Jak wyglądają od kuchni fizyka, chemia 
i inne dziedziny nauki? Nie trzeba jechać do 
Warszawy, by się o tym przekonać.  

W  Łużnej 4 i 5 września odbył się piknik 
„Pogórzańskie atrakcje naukowe”. – 

Staramy się, by odwiedzający jak najwięcej 
sami mogli zrobić, a już na pewno wszystko 
zobaczyć – mówi Paweł Janowski z Koła Na-
ukowego Studentów AGH „Bozon” prezentujący 
doświadczenia z ciekłym azotem. Piknik zorga-
nizowała gmina Łużna, a odwiedziły go setki 
ludzi. – Dużo mamy zabaw, ale za mało takich 
jak te dziś, które uczą – mówi 11-letni Jeremiasz 
Karpiński z Woli Łużańskiej. Chłopcu najbar-
dziej podobały się roboty i bezpieczne zabawy 
elektrycznością. gb

Diecezjanie pytają o obowiązek Mszy św. niedzielnej

Człowiek w dniu Pańskim
Diecezjalne Studium Rodziny 

w Tarnowie 

Szkoła żon i mężów 
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Piknik naukowy w Łużnej

Zabawa, ale na poważnie

– Fajerwerki z ciekłym azotem 
bardzo podobają się dzieciom 
– mówi Paweł Janowski

Studenci zdobytą wiedzę mogą 
spożytkować nie tylko dla swego dobra

jo
An

n
A 

sA
d

o
w

sk
A 

Z ks. dr. Adamem 
Kokoszką, teologiem 
moralistą, rozmawia 
ks. Zbigniew Wielgosz.
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R ozpoczynamy nowy cykl: 
panoramę zakonów i  zgro-

madzeń w diecezji tarnowskiej. 
Choć co prawda siostry mają 
pierwszeństwo, najpierw chcemy 
zaprezentować braci. Także dla-
tego, że kobiety są z natury cier-
pliwsze, więc nie powinny mieć 
kłopotu z czekaniem.   

Gdy spotykasz filipina... 
Zgromadzenie jest w Tarnowie 

od ponad 100 lat, ale nie zdradza 
objawów starości. Wita mnie 
roześmiana grupa 13 księży i  2 
nowicjuszy. – Gdy spotykasz fili-
pina, widzisz radość – podkreśla 
ks. Mateusz Kiwior. – Tak jest od 
czasów naszego założyciela, św. 
Filipa Neri, który był nazywany 
ogniem radości dzięki stygmatowi 
daru Ducha Świętego – wyjaśnia 
senior tarnowskiej wspólnoty ks. 
Mieczysław Stebart. – Radość wia-
ry staramy się ukazywać nie tylko 
życiem, ale też głoszeniem Ewan-
gelii. Nie krzyczymy z ambony na 
ludzi, tylko uświadamiamy, że z ła-
ską Bożą mogą stawać się coraz lep-
si – tłumaczy ks. Mateusz. Filipini 
Ewangelię rozważają też osobiście 
codzienne w czasie porannego roz-
myślania. Pogłębiają znajomość 
Chrystusa przez wspólną modli-
twę brewiarzową, a w każdy piątek 

na kolanach przed Najświętszym 
Sakramentem.

Księża z ognia i wichru
Duchowość św. Filipa formuje 

silne osobowości. – Przykładami 
są m.in. sługa Boży ks. Ferdynand 
Machaj, męczennik XX w., roz-
strzelany przez Niemców; artysta 
malarz ks. Bernard Preibisz; ini-
cjator założenia Tatrzańskiego 
Parku Narodowego i  Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego ks. 
Bogusław Królikowski; znany ka-
znodzieja i spowiednik ks. Olgierd 
Kokociński – wylicza ks. Stebart, 
sam należący do filipińskich zna-
mienitości. – Jest prekursorem 
rekolekcji dla maturzystów, które 
organizował w latach 60. XX w. – 

podkreśla superior, ks. Maciej Mi-
tera. – Trzeba też wspomnieć ks. 
Tadeusza Bańkowskiego, wielolet-
niego rekolekcjonistę, duszpasterza 
niewidomych i organizatora życia 
parafialnego – dodaje ks. Mateusz.

Przyszłość tarnowskich filipi-
nów jest związana ze stolicą die-
cezji. – Św. Filip nigdy nie opuścił 
Rzymu, podobnie i  my trwamy 
w  Tarnowie, choć zmieniają się 
ludzie i realia życia – wyjaśnia ks. 
Maciej.    Ks. Zbigniew Wielgosz

Panorama wspólnot zakonnych: Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie

Arystokraci ducha

Budowana sala duszpasterska pomieści 250 osób 
powyżej: Tarnowska wspólnota filipinów i znak rozpoznawczy 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri

Filipiński 
charyzmat 
Filipini to stowarzyszenie 
życia apostolskiego, założone 
przez św. Filipa neri. istnieje 
od XVi w. w Tarnowie 
filipini są obecni od 1878 r. 
członkowie wspólnoty nie 
składają ślubów zakonnych, 
żyją jednak według rad 
ewangelicznych. obowiązuje 
ich ślub miejsca. strój filipina 
to czarna sutanna bez ozdób, 
biały kołnierzyk i czarny pas.

Mozaika działań
Ks. Maciej Mitera, 
superior
– nasza główna 
działalność 
duszpasterska 
opiera się 

na katechizacji, głoszeniu 
słowa Bożego i sprawowaniu 
sakramentów świętych 
jesteśmy nazywani 
„konfesjonałem 
Tarnowa”. ludziom, którzy 
odwiedzają nasz kościół, 
proponujemy bogatą ofertę 
ewangelizacyjną. 
od 40 lat działa grupa 
pomocy misjom – w trudnych 
dla Polski latach wysłała 
do Afryki wiele paczek 
z lekami. od 30 lat grupa 
„różaniec wokół Tarnowa” 
wspiera modlitwą kościół 
w mieście i diecezji. warto 
też wspomnieć o spotkaniach 
z Tarnowskim chórem Gospel, 
który jest związany z naszym 
oratorium. staramy się 
również promować dobrą 
kulturę i ewangelizować przez 
kulturę, dlatego odbywają 
się u nas koncerty muzyki 
sakralnej w ramach Festiwalu 
Muzyki odnalezionej, 
i nie tylko; zapraszamy 
na spotkania z pisarzami 
i intelektualistami katolickimi 
oraz z ludźmi nauki.  
Przy naszym kościele działa 
ponadto duszpasterstwo 
środowisk twórczych.  
obok tego proponujemy, 
zwłaszcza młodym, 
uczestnictwo w Maltańskiej 
służbie Medycznej 
lub w działalności 
tarnowskiego oddziału 
Towarzystwa Tatrzańskiego 
przez modlitwę i eucharystię 
w górskiej scenerii 
czy uczestnictwo w rajdach 
po skalistych bezdrożach. 
dla promocji duchowości 
św. Filipa i działalności 
duszpasterskiej 
budujemy podziemną salę 
konferencyjną, 
która pomieści 250 osób.

Gdy przemierzamy zacienione korytarze 
tarnowskiego klasztoru przy ul. Piłsudskiego 9, 
w lśniącej posadzce odbijają się obrazy i portrety 
– zapis świetnej przeszłości. Ale, jak się 
wkrótce okazuje, teraźniejszość tego 
miejsca nie ustępuje temu, co dawne.


