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Uprzywilejowaną 
formą współpracy 
misyjnej jest modlitwa.

W   sanktuarium Matki Bożej 
w  Zawadzie k. Dębicy 23 X 

zgromadziły się róże różańcowe, 
które wspierają dzieło misyjne Ko-
ścioła modlitwą i skromną ofiarą. We 
Mszy św. celebrowanej przez wielu 
kapłanów, w tym misjonarzy z Kon-
ga i  Boliwii, uczestniczyło ponad 
tysiąc osób z całej diecezji. – W pa-
rafii św. Jadwigi w Dębicy istnieje  
26 róż i wszystkie pomagają misjom. 
W pierwsze niedziele miesiąca każdy 
z członków składa datek, wart tyle, 
ile jedna bułka – mówi Irena Maciu-
ba. To zdawałoby się niewiele, ale 
w zeszłym roku 141 róż zebrało dla 
Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary 117 tys. zł. Eucharystią w Za-
wadzie zainaugurowano tarnowskie 
obchody Tygodnia Misyjnego. – Na 
tę okazję zostały wydane materia-
ły duszpasterskie, które otrzymała 
każda parafia – mówi ks. dr Krzysz-

tof Czermak, wikariusz biskupi ds. 
misji. Zostały w nich zamieszczone 
m.in.: propozycje homilii, modlitw 
powszechnych, a także rozważania 

różańcowe. Nie zapomniano o dzie-
ciach, dla których przygotowano 
płytę DVD z filmami o misjach. 
 Ks. Zbigniew Wielgosz

Lepiej widać sercem

T o nie jest nasz pomysł, bo włączy-
liśmy się w akcję, którą prowa-

dzi sądecka bazylika. Efekt jednak 
jest znaczący – mówi ks. Łukasz 
Kicka, opiekun Caritas w parafii pw. 
MB Niepokalanej w Nowym Sączu. 
W połowie października rozpoczęła 
się tu zbiórka okularów dla krajów 
misyjnych. – Zebrane i  ocenione 
przez okulistów okulary posłużą 
jeszcze tym, którzy nie mają do- 
stępu do opieki zdrowotnej, a pro- 
blemy mają takie same, jak my – tłu-
maczy Marianna Zapart z parafial- 
nej Caritas. W  ciągu niespełna 
dwóch tygodni wierni podarowali 
ponad 300 sztuk okularów. – Nie- 
które prawie zupełnie nowe.Tu lu-
dzie przy każdej okazji otwierają się 
na potrzeby innych, także tych, któ-
rych nie znamy i nie widzimy – pod-
kreśla ofiarność sądeczan Henryk 
Makulak. •G
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Zawadzkie sanktuarium wypełniła rzesza pomocników misjonarzy

Tydzień Misyjny

Róże ewangelizacji
krótko

Czuwanie 
u Ducha Świętego
Mielec włączy się 
w ogólnopolską Litanię 
Miast. Modlitewne 
czuwanie rozpocznie się 
1 listopada, w kościele 
pw. Ducha Świętego 
o 19.45. w litanii 
będą uczestniczyć 
mieszkańcy 13 miast, 
których połączy 
przekaz radiowo- 
-telewizyjny. 
Celem tej inicjatywy 
jest dzielenie się 
świadectwem 
wiary i pamięcią 
o męczennikach XX w. 
Do udziału w czuwaniu 
są zaproszeni wszyscy, 
a zwłaszcza młodzież. 
– zabierzcie ze sobą 
świece. niech ich płomień 
przypomina wam, 
że i wy możecie z odwagą 
wnosić światło wiary 
w każde środowisko 
– apeluje w specjalnym 
komunikacie biskup 
wiktor skworc.

– Posegrego-
wane i spako-
wane okulary 

trafią 
do misyjnych 

krajów Afryki 
– mówią 

M. Zapart 
i H. Makulak
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Pod patronatem Wydziału Teologicznego 
w Tarnowie UPJPII rozpoczęła działalność 
Mościcka Akademia Trzeciego Wieku.

T o już trzecia tego typu uczelnia w Tarno-
wie. Jej działalność zainaugurowano 20 

października w IV LO. Spotkania mają się od-

bywać w każdą środę. – Poruszane będą tematy 
humanistyczne, politechniczne, przyrodnicze, 
będą też porady medyczno-prawne, zajęcia fa-
kultatywne z języków obcych i technologii infor-
matycznych – mówi Marek Smoła, dyrektor IV 
LO. Spotkania prowadzić będą pracownicy na-
ukowi z UPJPII w Tarnowie, a także z UJ w Kra-
kowie i UKSW w Warszawie. – W kolejnych 
latach będziemy zabiegać o środki grantowe na 
działalności uniwersytetu, tak aby rozbudować 
ofertę dydaktyczną – dodaje dyrektor IV LO. 
Na zajęcia zapisało się ponad 70 osób, ale lista 
wciąż jest otwarta. Zgłoszenia przyjmowane 
są w sekretariacie szkoły, tel. (14) 633 03 46. js„

Nie można się modlić 
w domu tak, jak w kościele, 
gdzie wołanie do Boga unosi 
się z jednego serca – uczył 
o niedzieli św. Jan Chryzostom.

P onieważ nie dla wszystkich czytelników 
wyjaśnienia „kiedy wypełnia się obowią-

zek uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej 
Mszy św.”, były wystarczająco jasne – choć 
ta kwestia została naświetlona w poprzed-
nich numerach (TGN nr 37; TGN nr 39) – 
krótko przypominamy obowiązujące normy 
kościelne.

Wynika z nich, że „nakazowi uczestniczenia 
we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze w niej 
udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrząd-
ku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, 
bądź też wieczorem dnia poprzedzającego” (KPK 
kan.1248 § 1; KKK 1280), czyli sprawowanej po 
„pierwszych nieszporach” („Sacramentum Ca-
ritatis” 73). Pierwsze nieszpory to modlitwa bre-
wiarzowa, którą kapłan odmawia w sobotę lub 
w wigilię uroczystości wieczorem. Rozpoczyna 
ona świętowanie Dnia Pańskiego, zgodnie ze 
starożytną praktyką Kościoła. Porę wieczorną 
precyzuje IV Synod Diecezji Tarnowskiej, poda-
jąc czas po godz. 16. Ks. Zbigniew Wielgosz

W poszukiwaniu norm

Dzień dla Pana 
i człowieka

Studia dla seniorów 

Dozwolone 
od lat 55

Jak nawodnić Suchy Grunt 
przedsiębiorczością?

Tchnienie życia

„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy 
się w nim i weselmy” Ps 118

Aby zmienić coś na plus w swym życiu, pozwolić 
dojść do głosu aspiracjom, trzeba uwierzyć 
w siebie, przekonują panie z małej wioski koło 
Szczucina.

T rzy lata temu w położonym 10 km od Szczu-
cina i liczącym 500 mieszkańców Suchym 

Gruncie zawiązało się z inicjatywy Barbary Gie-
larowskiej Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi. 
– Przygotowujemy spotkania okolicznościowe, 
drobne projekty, małe wydarzenia wiejskie, żeby 
coś się tu działo – mówi Renata Kupiec, człon-
kini stowarzyszenia. Rolnictwo we wsi się nie 
udaje, bo Suchy Grunt jest permanentnie mo-
kry. Kto emigracji liźnie, a wyjeżdża wielu, ten 
często nie wraca. – Stąd projekt dla kobiet „Jak 
nawodnić Suchy Grunt przedsiębiorczością”, by 
tchnąć w mieszkańców więcej energii, chęci do 
życia, do poszukiwania szansy, także tu, na miej-
scu, w okolicy, gminie – dodaje Elżbieta Kupiec, 
wiceprezes stowarzyszenia. Dwadzieścia pań 
odbywa spotkania z doradcami zawodowymi, 
wizażystami, bierze udział w warsztatach ręko-
dzielniczych. – Sam projekt pracy nie da, ale może 
pozwoli uwierzyć we własne siły – uważa Barba-
ra Gielarowska. – Po pierwsze, fajnie, że jest, bo 
to okazja, by spotkać się, porozmawiać. Niektóre 
panie mają szansę w ogóle wyjść z domu. Może coś 
z tych babskich spotkań wyjdzie? – zastanawia 
się jedna z uczestniczek. Projekt realizowany jest 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. gb

Zajęcia rozpoczęły się od wykładu 
ks. prof. Józefa Stali

W święto św. Łukasza, który patronuje wszyst-
kim pracownikom ochrony zdrowia, biskup 
tarnowski Wiktor Skworc odwiedził Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy Caritas w Grybowie.

N asz dom to nie tylko ośrodek, ale też szcze-
gólna wspólnota chorych i tych, którzy się 

nimi opiekują – mówi ks. Paweł Bobrowski, 
dyrektor zakładu. Będąc w Grybowie, biskup 
W. Skworc nawiedził pensjonariuszy. – Dzię-
kuję, że choć biskup przyjechał do lekarzy 
i pielęgniarek, to spotkał się z nami, bo prze-
cież bez chorych nie byłoby służby zdrowia 
– zwróciła uwagę jedna z pensjonariuszek, 
pani Alfreda. Odprawiając Mszę św., pasterz 
Kościoła tarnowskiego dziękował za posługę 

68 pracowników grybowskiego domu. – Dzięki 
wam, waszemu poświęceniu, trosce, chorzy 
znajdują tu opiekę, pielęgnację, fachową pomoc, 
ale także mieszkanie i prawdziwy dom – mówił 
w homilii bp Wiktor Skworc. gb

Pensjonariusze ucieszyli się z odwiedzin 
biskupa

Dla kobiet projekt to okazja, by wspólnie 
szukać szansy na lepszą przyszłość

Dzień Służby Zdrowia

Jedni drugich 
brzemiona noszą

Błonie. Biskup tarnowski Wiktor 
Skworc konsekrował kościół para-
fialny. Uroczystość odbyła się 24 
października i zgromadziła kapła-
nów, zarówno tych, którzy przed 
laty tu posługiwali, jak i z sąsied-
nich parafii, siostry zakonne, m.in. 
z  Chin, alumnów z  seminarium, 
którzy w  Błoniu odbywają kurs 
wstępny, oraz rzesze wiernych. – 
To dla nas historyczne wydarzenie, 
szczególnie dla starszych parafian. 
Jest to ukoronowanie ich wielolet-
niej pracy– podkreśla ks. proboszcz 
Wiesław Czaja. ak

Tarnów. Relikwiarz bł. Karoli-
ny Kózki trafił do Elbląga. Zawiózł 
go tam bp Wiktor Skworc. – Reli-
kwiarz ma kształt lilii, która jest 
symbolem czystości, a w jakimś 
sensie życia i męczeńskiej śmier-
ci Karoliny – wyjaśnia ks. Łukasz 
Kostrzewa, kapelan biskupa tar-
nowskiego (na zdjęciu). Relikwiarz 
został przekazany bp. Janowi 
Styrnie, który w elbląskiej kate-
drze ufundował kaplicę poświę-
coną błogosławionej z Wał-Rudy. 
Bp Skworc poświęcił ją podczas 
Eucharystii 23 października, 
w której uczestniczyło ponad 700 
młodych ludzi. xzw

Stara Wieś. Bp Wiktor Skworc 
poświęcił nowy segment dydaktycz-
ny, salę gimnastyczną i przyszkol-
ne boiska w Zespole Szkół w Starej 
Wsi koło Limanowej. – Decyzja 
o koniecznej rozbudowie zapadła 
już w 1976 roku. Trwało to bardzo 
długo, ale nasza sytuacja pokazuje, 

że wytrwałość i konsekwencja są 
bardzo ważne w życiu i przynoszą 
efekty – mówi Halina Mąka, dyrek-
tor placówki. Poza dobudowaniem 
nowej części stary budynek szkoły 
przeszedł gruntowny remont. Bp 
W. Skworc podarował szkole gry 
edukacyjne oraz książki. gb

Karolina w Elblągu

Wytrwałość przynosi efekty
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Gródek nad Dunajcem. Od 
23 do 24 października odbywały 
się w  Centrum Rekolekcyjnym 
„Arka” warsztaty dla doradców 
życia rodzinnego z terenu diece-
zji. Dyplomy ukończenia dwulet-
niego Studium Rodziny odebrało 
w czasie spotkania 17 tegorocznych 
absolwentów. – W większości będą 

pracować w poradniach rodzin-
nych przy parafiach. W tym roku 
naukę w studium, którą prowadzi-
my w Tarnowie i Nowym Sączu, 
rozpoczęło łącznie 120 osób – 
mówi ks. dr Jan Banach, dyrektor 
Wydziału Duszpasterstwa Rodzin 
tarnowskiej kurii. W diecezji dzia-
łają 82 poradnie. gb

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

tarnow@goscniedzielny.pl

Nowe kadry dla poradni
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Biskup 
Wiktor Skworc
Dzieło misyjne Kościoła 
wciąż trwa i jest sprawą 
wiary w Jezusa Chrystusa. 
Żadna instytucja 
kościelna nie może się 
uchylać od obowiązku 
głoszenia Ewangelii. Tym 
samym jakiekolwiek 
kalkulacje – w parafiach, 
zgromadzeniach zakonnych 
i diecezjach – związane 
z logiką strat i zysków 
nie wchodzą w rachubę. 
W przeciwnym razie 
zadanie: „Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody” (por. 
Mt, 28, 19) powierzone 
Kościołowi przez Boskiego 
Misjonarza Jezusa 
Chrystusa, byłoby poddane 
ludzkiej interpretacji, 
a zaniechanie prowadzenia 
ewangelizacji miałoby 
znamiona zdrady 
absolutnie niezgodnej 
z tradycją apostolską 
i dotychczasowym 
zaangażowaniem w dzieło 
głoszenia Ewangelii.

Z komunikatu biskupa tarnowskiego 
W. Skworca na rozpoczęcie Tygodnia 

Misyjnego, 24 X 2010

Bliżej do pracy
Dąbrowa Tarnowska. 21 X odbył 
się Dąbrowski Festiwal Kariery – 
Targi Pracy. Wzięła w nim udział 
młodzież z terenu Powiśla. Jej orga-
nizatorami byli: Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie, 
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbro-
wie Tarnowskiej oraz Urząd Miejski 
w Dąbrowie Tarnowskiej. – Celem 
projektu jest m.in. ułatwienie dostę-
pu do poradnictwa, informacji zawo-
dowej oraz do usług pośrednictwa 
pracy – mówi Stanisław Początek, 
burmistrz miasta. Swoje stoiska 
w ramach targów wystawili przed-
siębiorcy, uczelnie oraz instytucje 
wspierające rynek pracy. gb

Religijnie 
i patriotycznie
Dębica. GN patronował XXI Festi-
walowi Piosenki Religijnej i Patrio-
tycznej „Polonia Semper Fidelis”, 
który odbywał się od 22 do 24 paź-
dziernika. Komisja Artystyczna, po 
wysłuchaniu 44 propozycji, w kate-
gorii soliści – grupa dziecięca pierw-
sze miejsca przyznała Alicji Rega 
i Agacie Łabno (obie z Pałacu Mło-
dzieży w Tarnowie). Soliści z grup 
młodzieżowych otrzymali tylko 
wyróżnienia, natomiast w kategorii 
zespoły I miejsca nie przyznano, a II 
wywalczył „Minima Brevis”. ak

Boża dedykacja
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G orlice, 2 maja 1915 r. 
We  wczesnych godzi-
nach porannych ponad 
tysiąc dział niemiec-

kich i austriackich otwiera ogień 
na  nieprzyjaciela. Tak rozpo-
czyna  się jedno z  decydujących 
starć I wojny światowej. Tak też 
wyglądał początek końca armii ro-
syjskiej, a bitwa gorlicka na stałe 
weszła do podręczników historii.

Kilometry historii
Jesienią ubiegłego roku mar-

szałkowie ośmiu województw: 
łódzkiego, warmińsko-mazurskie-
go, podlaskiego, mazowieckiego, 
świętokrzyskiego, lubelskiego, 
małopolskiego i podkarpackiego 
podpisali list intencyjny w sprawie 
utworzenia turystycznego Szla-
ku Frontu Wschodniego I Wojny 
Światowej. Jako pierwsza działa-

nia w tym zakresie podjęła Mało-
polska. O efektach pracy można 
było usłyszeć w Tarnowie podczas 
międzynarodowej konferencji, 
która odbyła się w październiku. 
– Nasz małopolski szlak jest  li-
niowy. Zaczyna się w Gorlicach, 
wsławiony bitwą gorlicką, następ-
nie biegnie przez Tarnów, Nowy 
Sącz, Limanową, Wieliczkę, Kra-
ków, aż do Książa Wielkiego. Ma 
około 250 km – wylicza Andrzej 
Łabno, prezes tarnowskiego od-
działu PTTK, organizacji, której 
powierzono zarówno wytycze-
nie szlaku, jak i  jego promocję. 
– Na tych ziemiach miały miejsce 
dwie operacje: gorlicko-tarnowska 
i limanowsko-łapanowska, to rów-
nież szlak I Kampanii Legionów 
z Krakowa do Kielc – dodaje.

Niemi świadkowie
Na małopolskim szlaku Wiel-

kiej Wojny znajdą  się najcen-
niejsze obiekty i miejsca, będące 
niemymi świadkami wydarzeń 

z lat 1914–1918. To między innymi 
pola bitew, forty, cmentarze wo-
jenne, muzea. W sumie ponad 40 
obiektów. W  Gorlicach zatrzy-
mujemy  się w  muzeum PTTK, 
w  Tarnowie szlak zaprowadzi 
nas do garnizonów austriackiego 
i rosyjskiego. Zachęca też do zwie-
dzenia dawnych obiektów wojsko-
wych: koszar i  szpitala, a  także 
pomnika nieznanego żołnierza. – 
Według naszych danych, garnizon 
austriacki stacjonował prawdopo-
dobnie w budynku obecnej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej. Z kolei garnizon rosyjski miał 
siedzibę w  Pałacu Sanguszków, 
gdzie znajduje  się Zespół Szkół 

Ekonomiczno-Ogrodniczych. 
W  mieście był również szpital, 
dziś jest tam Pałac Młodzieży – 
dodaje A. Łabno.

Zakliczy ńskim obiektem 
na  szlaku jest  cmentarz żydow-
ski, w Marcinkowicach – dwór, 
a w Nowym Sączu m.in. dąb wolno-
ści na Plantach. Limanowa to dom, 
gdzie mieszkał J. Piłsudski. Jadąc 
dalej w  kierunku zachodnim – 
przez Łapanów, Gdów, Wieliczkę 
– docieramy do Wzgórza Kaim. – 
To jest miejsce na terenie Galicji, 
gdzie najdalej na zachód doszły 
wojska rosyjskie. Bardzo ciekawe 
są też obiekty twierdzy Kraków, 
niestety, mocno zniszczone. Może 

ten szlak będzie przyczynkiem 
do  ich  odnowy – mówi prezes 
PTTK.

W  nowo powstającą trasę 
wpisują  się też nekropolie wo-
jenne rozsiane po całej Małopol-
sce, a  znajdujące  się na  szlaku 
cmentarzy z I wojny światowej. 
Pochowano na  nich tysiące żoł-
nierzy różnej narodowości, m.in. 
Austriaków, Niemców, Czechów, 
Słowaków, Węgrów, Rosjan, Po-
laków. – Są one wyjątkowym dzie-
dzictwem historycznym i kultu-
rowym – przypominał podczas 
konferencji Ryszard Żądło, dyrek-
tor Wydziału Kultury i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Tarno-

wie, które koordynuje prace zwią-
zane z utrzymaniem i remontami 
grobów i cmentarzy wojennych 
na swoim terenie.

Ukryty potencjał
Zaproponowana trasa szlaku 

małopolskiego nie jest wersją koń-
cową. – Obecnie trwają konsulta-
cje na  temat poszerzenia szlaku 
o  obiekty na  północny-zachód 
od  Krakowa – mówi A.  Łabno. 
– W przyszłym roku, mając wer-
sję ostateczną, będziemy chcieli 
go już oznakować. Dobrze by było, 
gdyby do tego czasu powstał też 
stosowny przewodnik – dodaje. 
Jeśli w realizację szlaku włączą się 

samorządy województw wschod-
nich, ma on szansę stać się marko-
wym produktem turystycznym 
o europejskim znaczeniu, zarówno 
pod względem długości trasy, jak 
i atrakcyjności obiektów. – Wspa-
niałe, obywatelskie inicjatywy 
zwiędną, gdy nie uzyskają wspar-
cia w postaci europejskich progra-
mów dofinansowania. Nie mogą też 
utonąć w biurokratycznej otchłani 
przygotowań aplikacyjnych. Tym 
większa jest rola samorządów jako 
„przekaźników”, a w końcu benefi-
cjentów szansy, jaką stanowią ślady 
epoki Wielkiej Wojny – podkre-
ślał podczas konferencji Krzysztof 
Wielgus z AGH w Krakowie.

Szlak frontu wschodniego 
kryje w sobie olbrzymi potencjał, 
i to nie tylko z punktu widzenia 
rozwoju turystyki. – Może być 
także formą przygotowań do ob-
chodów 100. rocznicy wybuchu 
Wielkiej Wojny. W związku z tym 
m.in. unikatowe nekropolie I woj-
ny światowej mają szansę stać się 
kolejnym zjawiskiem promującym 
Polskę w  Europie – podkreśla 
R. Żądło. – Dzięki wykorzystaniu 
nowoczesnych środków promocji 
i marketingu, uniwersalne prze-
słanie, jakie ze sobą niosą, będzie 
miało okazję być ponownie sły-
szalne na Starym Kontynencie – 
zauważa. •

tekst i zdjęcia
Joanna Sadowska

jsadowska@goscniedzielny.pl

Droga dziejów. Powstający szlak frontu 
wschodniego nie tylko przyciągnie 
turystów, ale stanie się żywą lekcją 
historii. Będzie gotowy na 100. rocznicę 
wybuchu I wojny światowej.

Bramy pamięci

Kwatera rosyjska na cmentarzu nr 193 w Lubczy Szczepanowskiej
U góry z prawej: Dla młodych ludzi, uczestników konferencji, 
szlak to żywa lekcja historii

Podczas konferencji zaprezentowała się grupa rekonstrukcyjna 
bitwy gorlickiej z 1915 r.
poniżej: Tarnów – w czasie wojennej zawieruchy był tu szpital 
wojskowy, dziś znajduje się tu Pałac Młodzieży
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Radiowo-Internetowe Studium Biblijne

Rodowód Chrystusa

W  diecezji działają już punkty 
przygotowań do  Europej-

skiego Spotkania Młodych w Rot-
terdamie, które będzie się odbywać 
od 28 XII 2010 do 1 I 2011. Znajdują się 
one w Bochni, Nowym Wiśniczu, 
Tarnowie, Mościcach, Lubczy, 
Nowym Sączu, Łącku, Jurkowie 

i Mielcu. – Podobnie jak w latach 
ubiegłych, udział w spotkaniach 
przygotowawczych jest obowiąz-
kowy – przypomina Joanna Solak, 
diecezjalny koordynator. Zapisy 
na wyjazd będą przyjmowane do 21 
XI. Dla Polaków koszt pobytu w Ho-
landii waha się od 330 do 380 zł. ak

Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

W spominając ewangelicznego Zacheusza i jego wysiłek, 
by koniecznie zobaczyć Jezusa, zapytajmy siebie, 

co jesteśmy gotowi uczynić, by Go spotkać. Każdy z nas 
ma szansę spotkania z Jezusem. Możemy Go spotkać 
w potrzebującym bliźnim, któremu udzielimy pomocy. Mamy 
też do dyspozycji sakramenty święte, w których jest On obecny. 
Przyjmując Eucharystię, możemy zasiąść z Jezusem do stołu, 
by zbawienie stało się udziałem naszego domu. Nie zmarnujmy 
więc żadnej nadarzającej się okazji spotkania Jezusa.  •
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a Zapytaj 
o nowe ceny

tel.: 32 608 80 42, 32 608 80 82, 664 145 145 
e-mail: reklama@goscniedzielny.pl

Dział 
reklamy: 

Pomożemy Ci 
w Twoim biznesie
•  Zaufanie Czytelników do GN

to zaufanie do reklamowanych 
produktów i usług

•  Większość z nich czyta
dokładnie cały numer

•  Prawie 70 proc.
naszych Czytelników 
czyta wyłącznie GN

* dotyczy cennika powierzchni reklamowej „Gościa Niedzielnego”

*

O Jezusie, potomku Abra-
hama i Dawida, posłucha-
ją żacy studium w eterze.

P ytanie konkursowe z 31 X 
brzmi: „Co świadczy o wy-

jątkowym miejscu Abrahama 
i Dawida w historii Izraela?”. 
Odpowiedzi należy przesyłać do 

5 XI na adres: studiumbiblij-
ne@diecezja.tarnow.pl lub 
Studium Biblijne, plac Kate-

dralny 6, 33-100 Tarnów. Wy-
kładów można słuchać w RDN 

Małopolska w każdą niedzielę o 14.30 
i w poniedziałki o 20.10. RDN Religia 
nadaje audycję studium w poniedzia- 
łek o 11.30 i we wtorek o 20.00. ak

Najpierw w Nowym Sączu, 
a później w Bochni odbyły się 
konferencje w ramach 
Małopolskich Dni Otwartych 
Przedsiębiorczości Społecznej. 
Stały się promocją zdrowego 
podejścia do wolnego rynku 
i pracy.

P rzedsiębiorstwo społeczne to każda dzia-
łalność, która generuje jakieś zyski bądź 
wymaga odpłatności, ale profit, pieniądze 

nie są w tej działalności motorem działania – 
mówi Paweł Wyszomirski, szef Diecezjalnego 

Centrum Ekonomii Społecznej, organizator 
konferencji. Wbrew pozorom, takich firm jest 
już dużo. – 5 lat temu założyliśmy Warsztat Tera-
pii Zajęciowej w Tarnowie przy ul. Hodowlanej. 
Sensem naszego istnienia nie jest zarabianie, ale 
pomaganie niepełnosprawnym intelektualnie, 
dawanie pracy, zatrudnienia i w sumie bilan-
sowanie naszej działalności – mówi Krzysztof 
Drwal, prezes Stowarzyszenia „Ich lepsze jutro” 
z Tarnowa, które prezentowało się na konferencji 
w Bochni jako przedsiębiorstwo społeczne.

Takie podejście do pracy bliskie jest naucza-
niu Kościoła. – U podstaw przedsiębiorczości 
jest zasada pierwszeństwa pracy nad kapitałem 
– przypomniał w wykładzie ks. Artur Urban, 
prezes tarnowskiej Kany. Promocja przedsię-
biorczości społecznej jest dziś bardzo potrzebna. 
– Wiele działań dotąd wolontaryjnych, podej-
mowanych przez różne środowiska, także pa-
rafie, warto czasem sformalizować i skorzystać 
z funduszy, które Unia Europejska przeznacza 
na to, by przejść od wolontariatu do firmy spo-
łecznej. To trzecia droga, praca nie dla zysku, ale 
dla człowieka, ale już nie wolontariat – zachęca 
Paweł Wyszomirski. gb

więcej informacji na www.dces.diecezja.tarnow.pl.

Ta innowacyjna metoda 
poszukiwania pracy znana 
jest od dawna w Europie 
Zachodniej. U nas dopiero 
odkrywana.

P owiatowy Urząd Pracy w Tarnowie jako 
jeden z  nielicznych w  kraju obsługuje 

system Video CV. To specjalne urządzenie, 
tzw. interaktywny kiosk z kamerą, za pomocą 
którego można przygotować multimedialną 
autoprezentację. – Zamiast wysyłać swoje CV 
do wielu pracodawców, osoba poszukująca pra-
cy nagrywa się na kamerę – mówi Barbara 
Borowicz, naczelnik Wydziału Poradnictwa 
Zawodowego i Promocji PUP w Tarnowie. – 
Mówi o swoim wykształceniu, doświadczeniu, 
mocnych stronach, a także zainteresowaniach 
– wylicza naczelnik.

Maksymalny czas prezentacji to 5 minut. 
Podczas nagrania osoba widzi siebie na ekra-
nie, ma więc możliwość kontrolowania mimiki 
i gestów. Na ekranie ma również podpowiedzi, 
dotyczące kolejności etapów nagrania. – Video 
CV jest atutem bezrobotnego. Pokazuje, że dana 
osoba potrafi przełamać lęk przed nagraniem 
i wystąpieniem publicznym. Na filmie widać 
też jej zaangażowanie, mimikę, sposób wypo-
wiadanych słów, a także uśmiech. To wszyst-
ko może przekonać pracodawcę – dodaje. 
B. Borowicz. Na nagranie zdecydowała się pani 
Monika z Koszyc Wielkich. – Mam nadzieję, 
że dzięki temu szybciej znajdę pracę – mówi. 
Nagranie trafia do specjalnej bazy, do której 
po zalogowaniu się mają dostęp pracodawcy 
z całego kraju. js

Silne rodziny to także mocna dobrymi relacjami 
parafia i środowisko lokalne. W Ptaszkowej to 
się sprawdza.

W Ptaszkowej 17 X odbyło się XIII Parafialne 
Forum Rodziny. – Jak zawsze, robimy je 

po to, by ciągle podkreślać rolę rodziny, często 
wielopokoleniowej, w społeczeństwie i życiu każ-
dego człowieka, zwłaszcza dzieci, dla których 
jest środowiskiem wzrastania – mówią Barbara 
i Henryk Siedlarzowie, organizatorzy spotkania. 
Dzieci, jak co roku, zaprezentowały swoje talenty 

literackie, plastyczne i aktorskie. Tym razem na 
scenę weszli również rodzice (na zdjęciu), by dać 
koncert muzyczny w zespole utworzonym ad hoc 
przez ks. Stanisław Kitę, wikariusza.

– Ale to nie o to chodzi, bo okazji do różnych 
prezentacji w Ptaszkowej jest mnóstwo. Gramy 
i śpiewamy, by cieszyć się wspólnie z dziećmi, 
z naszymi rodzicami, by celebrować święto rodzi-
ny – dodaje Iwona Konior, jedna z wykonawczyń 
koncertu. Mam nadzieję, że ten zapał, ogień się 
nie wypali i rozgrzewał będzie zawsze naszą 
parafię – mówi ks. Stanisław Kita. gb

Załóż firmę społeczną

Trzecia 
droga

W Bochni konferencji przysłuchiwało się 
ponad 100 uczestników

Pani Monika chętnie skorzystała 
z Video CV

Nowoczesne technologie

Kiosk 
z kamerą

Parafialne Forum Rodziny

Razem gramy i śpiewamy
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Taizé w Rotterdamie

W mieście Erazma
To wyjątkowy wyjazd zagraniczny – przeżycia 
duchowe i nowe znajomości gwarantowane, 
czyli... zapraszamy na sylwestra do Holandii.
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B raterska Wspólnota Skupie-
nia i Kontemplacji w Zagórzu 

powstała w  2003  r. Krakowscy 
kapucyni od dawna poszukiwali 
miejsca, gdzie mogliby naślado-
wać św. Franciszka, który więk-
szość czasu spędzał na modlitwie 
w odosobnieniu.

Matka z brodą
Reguła dla franciszkańskiej 

pustelni czerpie natchnienie 
z  ewangelicznego obrazu wizy-
ty Jezusa w domu Marty i Marii. 
Biedaczyna z Asyżu nakazywał, 
aby dwóch braci było matkami, 
a dwóch synami. Matki niech na-
śladują Martę, synowie zaś Ma-
rię. – Matka zewnętrzna wypełnia 
duszpasterskie obowiązki w pobli-
skiej kaplicy rektoralnej, otwiera 
furtę, odbiera telefony, załatwia 
sprawy poza domem, opiekuje się 
gośćmi, robi pranie – mówi brat 
Marcin Świąder OFMCap, przeło-
żony wspólnoty. Matka wewnętrz-
na gotuje posiłki, zmywa naczy-
nia, pomaga matce zewnętrznej 
w pracy duszpasterskiej. A syno-
wie? – Ci są wolni od obowiązków, 
lecz jeśli zechcą, mogą pracować 
w  domu – wyjaśnia gwardian. 
Powołaniem wszystkich braci 

w  pustelni, niezależnie od  roli, 
którą pełnią, jest poszukiwanie 
Boga. „Jeśli nie masz ważnej spra-
wy, nie  przeszkadzaj braciom, 
którzy się modlą w godzinach...” 
głosi napis na klasztornej bramie.

Dom piękna
Kapucyński dom jest gościn-

nym miejscem. Ci, którzy w nim 
przebywają, choćby na  chwilę, 
są katechizowani estetyką wnętrz. 

Ich dominantą jest surowe drew-
no, a przede wszystkim ikony na-
pisane przez brata Marcina. Inte-
resujące wyposażenie ma kaplica. 
Obraz św. Franciszka, Serafickie-
go Anioła Pustyni, wpatruje się 
w krucyfiks przy tabernakulum, 
do którego przytula się drzewko 
oliwne z ziemi świętego. Na ołta-
rzu – menora, siedmioramienny 
świecznik, symbol Starego i No-
wego Testamentu, Kościoła oraz 
nowego nieba z  Apokalipsy św. 
Jana. Przed ołtarzem – stół słowa 
Bożego, na którym umieszczana 
jest ikona obrazująca wydarzenia 
roku liturgicznego. Jej  złote tło 
kontrastuje z  surowością i  pro-
stotą najważniejszej przestrzeni 
pustelni. Wieczność przygląda się 
codzienności. Chciałoby się tu zo-
stać dłużej. To pragnienie towarzy-
szy odwiedzającym, a zwłaszcza 
kapłanom, którzy mogą tu odpra-
wiać rekolekcje zamknięte i dni 

skupienia. Odchodząc, warto 
zajrzeć do franciszkańskiej celi, 
w której nie ma radia, telewizora, 
internetu... albo do  refektarza. 
Przed stołem – pulpit, a na nim – 
figura Matki Bożej Brzemiennej 
zasłuchanej w Słowo. W zagórzań-
skiej pustelni można doświadczyć 
prawdy, że  nie  samym chlebem 
żyje człowiek.

Ks. Zbigniew Wielgosz

Panorama wspólnot zakonnych: bracia kapucyni z Zagórza

Skała wśród osuwisk

Ujmująca radość zagórzańskiej wspólnoty kapucynów

Odlukrowujemy Franciszka
br. Marcin Świąder OFMCap, gwardian
– współczesna popkultura spłaszczyła obraz naszego 
założyciela. My przybliżamy go ludziom. ukazujemy 
go jako mistyka, który więcej czasu poświęcał modlitwie 
niż apostolskim działaniom. ale to właśnie dzięki 
niej mógł odbudowywać kościół. ludzie to rozumieją 

i pomagają nam w prowadzeniu pustelniczego, ukrytego sposobu 
życia. ich życzliwość jest dowodem Bożej miłości. staramy się 
wprowadzać zagórzańskich wiernych w duchowość św. Franciszka. 
w tym celu odprawiamy chociażby nabożeństwo Transitus, które 
mówi o błogosławionej śmierci założyciela. z wielkim pietyzmem 
przygotowujemy też Triduum paschalne, tak aby przez piękno 
liturgii wszyscy odczuli przejście zmartwychwstałego i Jego obecność 
w naszym życiu. Myślę, że przed naszym przyjściem ludzie nie znali 
Franciszka. Teraz każdy z zagórzan mógłby o nim wiele powiedzieć. 
To dobry znak naszej obecności.

Kapucyński charyzmat
zakon powstał w XVi w. Jest gałęzią i zakonu św. Franciszka. Bracia 
żyją według reguły św. Franciszka. ich znakami są broda, brązowy 
habit ze szpiczastym kapturem przepasany białym sznurem 
i sandały. więcej informacji na stronie www.kapucyni.pl.

Droga do Zagórza wije się wśród wzgórz, które od tegorocznych ulewnych 
deszczy spływają powoli w dół. Trzeba uważać, mijając znaki ostrzegawcze,  
aby bezpiecznie dotrzeć do celu, którym jest kapucyńska pustelnia.

Kaplica – miejsce mistyczne

Cela służy nie tylko 
odpoczynkowi 
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