
Czas maryjny, czas ka-
płański. Tegoroczny 

maj był również miesiącem 
papieskim – wspomnienie 
śmierci Jana Pawła II, dzień 
jego urodzin, rozpoczęcie 
procesu beatyfikacyjne-
go Misjonarza świata. W 
diecezji tarnowskiej piel-
grzymowała w relikwiach 
klauzurowa misjonarka św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus. 
Doktor Kościoła uczy nas 
wypowiadać słowa „Panem 
jest Jezus” i przypomina 
papieską wizję ewangeli-
zacji: „Jesteście posłani do 
świata”.

 



ZA TYDZIEŃ
 NADZIEJA przyjechała do 
Tarnowa – pomóżmy dzieciom
 PĘDZLEM I WIARĄ – jedyny w 
Polsce katolicki plastyk
 Panorama parafii: WINNICE W 
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Święcenia kapłańskie 2005

Posłani w świat, aby służyć

Już po raz kolejny dzieci pierwszokomu-
nijne z diecezji tarnowskiej włączyły się 

w misyjną pomoc swoim rówieśnikom. W 
ramach misyjnego dnia w Białym Tygodniu, 
podczas Mszy św. ofiarowały specjalne ko-
perty. Zawierały one modlitwę za rówieś-
ników z krajów misyjnych ułożoną przez 
dzieci oraz ofiarę finansową. Dar symbo-
lizowały narysowane przez najmłodszych 
bochenki chleba. – Jeśli trudno nam dzisiaj 
zmienić zwyczaj drogich prezentów ofiaro-
wanych dzieciom, to na pewno nie wolno 
nam milczeć i nie zachęcać ich, aby się 
tymi prezentami podzieliły – mówi s. Kinga 
Kozdrój z Wydziału Misyjnego kurii diece-
zjalnej. Dar dzieci pierwszokomunijnych to 

też radość dla ich mam, 
które widzą, że trud, ja-
ki włożyły w wychowa-
nie swych dzieci, już dziś 
przynosi owoce.        JS

CZYM SERCE BOGATE
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Nikt nie może 
być obojętny 
na los drugiego 
człowieka

W tarnowskiej katedrze 21 maja 
biskup tarnowski Wiktor Skworc 
wyświęcił 47 nowych kapłanów.

„Ksiądz żyje przede wszyst-
kim po to, by codziennie wypo-
wiadać słowa konsekracji: »To 
jest ciało moje; To jest kielich 
krwi mojej...«” – powiedział Pa-
sterz Kościoła tarnowskiego w 
homilii, przypominając nowym 
kapłanom, że ich życie będzie 
miało sens jeśli w Kościele bę-
dzie ponawianiem Chrystusowej 
służby, a wobec świata ofiarnym 
świadczeniem o Bożej obecno-
ści. „Proszę Boga, aby wziął z 
ducha Jana Pawła II i przeka-
zał wam cząstkę jego ducho-
wości i świętości, jako dar i wy-
posażenie na kapłańską drogę” 
– dodał ks. bp W. Skworc. No-
wo wyświęcony prezbiter, ks. 
Waldemar Jachymczak, postrze-
ga kapłaństwo jako dar i zada-
nie. „Dar, bo ta Boża łaska zosta-
ła mi dana, choć na nią nie zasłu-
żyłem. Zadanie, bo aby ten dar 
uszanować, aby go nie zmarno-
wać, trzeba troszczyć się o swe 

kapłaństwo i rozwijać 
je” – mówi ks. W. Ja-
chymczak. Jak dodaje, 
chce z ducha Jana Pa-
wła II czerpać wzór co-
dziennego realizowania 
świętości oraz kapłań-
skiej służby. Kilka go-
dzin po święceniach nowi księ-
ża witani byli w swych rodzin-
nych parafiach, a dzień później 
odprawili Msze św. prymicyjne. 
Do swej rodzinnej Moszczenicy 

ks. Dominik Niemiec 
przyjechał od strony 
granicy: Łużna-Zagó-
rzany. „Bardzo się cie-
szę z nowego kapłana 
rodaka. Jestem 23 lata 
tu proboszczem, a ks. 
Dominik jest szóstym 

księdzem w tym czasie wywo-
dzącym się z naszej wspólno-
ty” – mówi ks. Czesław Mu-
szyński, proboszcz z Moszcze-
nicy.

 

GB

Z granicy parafii 
ks. Dominik 
Niemiec drogę 
do kościoła 
przebył 
tradycyjnie, 
bryczką
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JOANNA SADOWSKA
redaktor wydania
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Srebrny jubileusz kapłaństwa

GRÓDEK NAD DUNAJCEM. 
33 kapłanów obchodzących 
XXV-lecie kapłaństwa wzięło 
udział w rekolekcjach jubile-
uszowych, które trwały od 15 
do 18 maja. Rekolekcje prowa-
dził ks. Władysław Szewczyk. 
– Świętowanie kapłańskiego 
jubileuszu, zwłaszcza w Roku 
Eucharystii, to nade wszystko 
motyw do wyrażania rados-

nej wdzięczności i dziękowa-
nia Bogu za wszystko – mówił 
bp tarnowski Wiktor Skworc, 
który spotkał się z jubilata-
mi (na zdjęciu). – Zaufaliście 
Chrystusowi,  Wiecznemu 
Kapłanowi. Najlepsze zawsze 
jeszcze przed Wami – dodał.
W czasie rekolekcji modlono się 
też za zmarłych trzech współ-
braci z rocznika święceń. 
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Odnowione ołtarze
CZACZÓW. 18 maja bp 
Wiktor Skworc poświęcił w 
kaplicy w Czaczowie (parafia 
Nawojowa) odnowione ołta-
rze: główny i boczny. W ostat-
nim czasie wnętrze kościo-
ła zostało zupełnie odrestau-
rowane, a w głównym ołta-
rzu umieszczono liczącą 200 
lat figurę Matki Bożej pod 
Krzyżem oraz figury św. Jana, 

św. Antoniego i św. Franciszka 
z  d a w n e g o  ko ś c i o ł a  w 
Nawojowej. W Czaczowie, mu-
rowny kościół wzniesiono w 
latach 80. XX wieku, przeno-
sząc starą, drewnianą kaplicz-
kę do pobliskiego Barnowca. 
Wykonawcą większości prac 
przy czaczowskim kościółku 
był mieszkaniec miejscowo-
ści, Zbigniew Szarek.

Ożywieni tchnieniem Ducha
KROŚCIENKO. Około 800 
osób z Ruchu Światło–Życie 
wzięło udział w Centralnej Oazie 
Matce, która odbyła się  od 
13 do 16 maja. Najważniejszym 
punktem była Msza św. w wigilię 
Zesłania Ducha Świętego, któ-
rej przewodniczył bp Stanisław 

Budzik, delegat Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Ruchu 
Światło-Życie (na zdjęciu). 
Spotkania członków Ruchu w 
uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego rozpoczynają zawsze 
kolejny rok formacji i mają po-
nad 30-letnią tradycję.

Bilet do Kolonii
DIECEZJA. 17 maja roz-
strzygnięty został diecezjalny 
Konkurs Wiedzy o Światowych 
Dniach Młodzieży. W elimina-
cjach, które odbywały się na 
szczeblu parafii i dekanatów, 
wystartowało około 100 osób. 
Finał odbył się w siedzibie 
Duszpasterstwa Akademickiego 
„Tratwa” w Tarnowie i zgro-
madził 10 uczestników. Musieli 
oni wykazać się rozległą wiedzą 
nt. ŚDM: znajomością przemó-
wień, orędzi Ojca Świętego, itd. 
Najlepsza okazała się Monika 
Mendel z Dębna (na zdjęciu), 
która w nagrodę wygrała wy- 
jazd na Światowy Dzień Mło-

dzieży do Kolonii. Nagrodę 
ufundował Wydział Duszpaster-
stwa Młodzieży tarnowskiej 
Kurii.

Muzyka w żaglach
BEZAN 2005. Od 19 do 21 maja 
trwał w Tarnowie jubileuszowy, 
XX Festiwal Piosenki Żeglarskiej 
„Bezan 2005”. Impreza rozpo-
częła się Biesiadą Żeglarską 
w piwnicach Tarnowskiego 
Centrum Kultury, a pierwszym 

zespołem, który wystąpił przed 
publicznością była grupa wokal-
na „North Cape” z Pszczyny (na 
zdjęciu). W czasie trzydniowe-
go festiwalu zaprezentowała się 
czołówka polskich szantowych 
wykonawców.
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Serce z niezapominajek oraz 
postanowienia poprawy to dary 
dla Jana Pawła II.

Żywy pomnik dla Papieża 
Polaka „postawili” Młodzi Eko-
lodzy z Bochni. Serce z nie-
zapominajek ze stokrotką w 
środku ułożone zostało przy 
bazylice św. Mikołaja w Bochni. 
W akcję włączyła się młodzież 
z Gimnazjum nr 1 w Bochni 
oraz z Zespołu Szkół w Nie-
szkowicach Wielkich. Sadze-
niu niezapominajek towarzy-

szyła modlitwa o rychłą kano-
nizację Papieża Polaka. 

Dary serca ofiarowały Ja-
nowi Pawłowi II dzieci i mło-
dzież z Tarnowa i okolic. Naj-
pierw spotkały się na tarnow-
skim rynku i wzięły udział 
w Gwieździstym Szlaku Czy-
stych Serc. Teraz wspólnie pi-
szą Wielką Księgę Postanowień 
Dobra. – Na Księgę złożą się 
pojedyncze karty z podzięko-
waniami i postanowieniami – 
mówi Stanisław Olszówka z Pa-
łacu Młodzieży, pomysłodaw-
ca akcji. Do tej pory organi-
zatorzy otrzymali ich kilkaset. 
– Postanowienia są przeróżne. 
Dzieci obiecują częściej przy-
stępować do sakramentu po-
kuty, Komunii Świętej, nie pa-
lić, pomagać w zakupach, a na-
wet opiekować się bezpański-
mi zwierzętami – wylicza pan 
Stanisław. 

Po opracowaniu i oprawie-
niu Księga trafi do krakowskie-
go Muzeum Jana Pawła II, a jej 

kopia zostanie przekazana do 
kurii w Tarnowie. Każdy, kto 
chce uzupełnić Księgę swoimi 
postanowieniami, a jeszcze te-
go nie uczynił, ma czas do 7 

czerwca. Przygotowane karty 
należy dostarczyć do sekreta-
riatu tarnowskiego Pałacu Mło-
dzieży, ul. Piłsudskiego 24, po-
kój 27. JS

18 maja Jan Paweł II skończyłby 
85 lat. Aby upamiętnić tę datę, 
w wielu miejscach diecezji 
odbyły się nabożeństwa, kon-
certy i wieczory wspomnień. 

W Skrzyszowie już 15 maja 
Mszą św. w kościele parafialnym 
rozpoczęto koncert w hołdzie Ja-
nowi Pawłowi II. Spektakl przy-
gotowała młodzież z miejscowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Gim-
nazjum. Imprezą towarzyszącą 
była wystawa fotografii autor-
stwa Stanisława Szypowskiego, 
poświęcona pamięci Papieża.

Dzień później, 16 maja, w 
Mościckiej Fundacji Kultury IV Li-
ceum Ogólnokształcące w Tarno-
wie przygotowało program pt. 
„Jan Paweł II – droga do święto-
ści”. Myślą przewodnią spotkania 
były słowa Ojca Świętego „Szu-
kałem Was, a teraz Wy przyszli-
ście do mnie i za to Wam dzię-

kuję”. – Cieszę się, że tylu mło-
dych ludzi przyszło. Świadczy to 
o ukochaniu Papieża Polaka – mó-
wił na początku koncertu Wła-
dysław Węgiel, dyrektor 
szkoły. W ten wyjątko-
wy dzień sala widowi-
skowa zapełniona była 
po brzegi. Młodzi, ubra-
ni odświętnie, słuchali 

m.in. wspomnień Zuzanny Sza-
frańskiej, która w Starym Sączu 
była jedną z osób wręczających 
dary Ojcu Świętemu. Mieli rów-

nież okazję poznać Józe-
fa Muchę, kierowcę Ka-
rola Wojtyły z czasów 
krakowskich. 

W dzień urodzin Pa-
pieża w kościele księ-

ży misjonarzy w Tarnowie od-
był się uroczysty koncert pt. 
„Ave Maria”. Przed publicznoś-
cią, z pieśniami, ariami i anegdo-
tami papieskimi, wystąpili: Ewa 
Warta-Śmietana, Alicja Krzemiń-
ska-Płonka, Jerzy Sypek i Renata 
Żełobowska-Orzechowska.

Tego samego dnia w Moś-
cickiej Fundacji Kultury odbył 
się kolejny koncert upamięt-
niający Namiestnika Chrystusa. 
W programie znalazły się frag-
menty homilii Papieża i wiersze 
K. Wojtyły w recytacji Olgierda 
Łukaszewicza. Publiczność wy-
słuchała ulubionych pieśni Jana 
Pawła II w wykonaniu artystów 
operowych. W ten dzień można 
było również obejrzeć wystawę 
unikatowych eksponatów po-
chodzących ze zbiorów Muze-
um im. Jana Pawła II w Starym 
Sączu. 

JS

Strofy płynące w niebo

Papieski maj

„P” jak pamięć

Dobro z niezapominajką w tle
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Przybycie tak 
wielu ludzi 
świadczy o ich 
miłości do  
Jana Pawła II

Wyobraźnia dzieci nie zna granic– mówi Stanisław Olszówka, prezentując 
karty przygotowane do Księgi

Dla człowieka o wielkim sercu 
bocheńskie dzieci ofiarowały małe, 
ale wymowne serce
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Różana Święta

Z ufnością i miłością

Msza św. przy ołtarzu polowym bazyliki Matki Bożej Bolesnej.  
Limanowa, 16 maja

Modlitwa przy relikwiarzu w bazylice Świętego Mikołaja.  
Bochnia, 17 maja   

Obok: Powitanie relikwii przez 
Pasterza Kościoła tarnowskiego.  

Nowy Sącz, 15 maja

Jak już dotrę do portu, 
pouczę cię, jak 
masz żeglować 

przez wzburzone 
morze świata:  

z ufnością i miłością 
dziecka, które wie,  
że Ojciec je miłuje  

i nie może zostawić go 
bez pomocy w godzinie 

niebezpieczeństwa. 

tekst i zdjęcia 
JOANNA SADOWSKA
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To przesłanie św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus 
dobrze oddaje ducho-
wą atmosferę spot-

kań wiernych z jej relikwia-
mi, pielgrzymującymi po die-
cezji tarnowskiej. Peregrynacja 
ta rozpoczęła się 15 maja Mszą 
św. w bazylice św. Małgorzaty 
w Nowym Sączu. Przez pięć 
kolejnych dni relikwiarz św. 
Teresy nawiedził m.in. ba-
zyliki w Limanowej, Bochni, 
Szczepanowie i Tarnowie, se-
minarium duchowne, a także 
klasztory Sióstr Karmelitanek w 
Barcicach, Tarnowcu i Tarnowie 
oraz kościół oo. Karmelitów w 
Pilznie.

– Dzięki relikwiarzowi po-
stać dawno zmarłej mniszki 
staje pośród nas, a wraz z 
nią całe bogactwo jej ducho-
wego świata; piękno sylwet-
ki wewnętrznej, rzeźbionej od 
początku potężnym tchnie-
niem Ducha – mówił bp Wik-
tor Skworc w homilii w No-
wym Sączu.

Wierni, podejmując trud 
pielgrzymowania, przybywali 
z wielu zakątków diecezji na 
spotkanie z Małą Wielką Świę-
tą. Licznie uczestniczyli w Eu-

charystii, nabożeństwach, czu-
waniach. – Proście o morze 
łask – zachęcał kustosz relikwii 
o. Bartłomiej Kucharski, kar-
melita. Święta Tereska zapo-
wiedziała, że będzie wypra-
szać u Boga wiele łask, zsy-
łając na ziemię deszcz róż. – 
Miejcie więc odwagę błagać 
o rzeczy wielkie – dodał. O 
spodziewanych owocach pere-
grynacji mówił do wiernych w 
Nowym Sączu bp Skworc. – 
Od jedenastu lat cicha karme-
litanka, która nigdy nie opuś-
ciła bram klauzury, przemierza 
różne zakątki świata, przycią-
ga rzesze ludzi do Chrystusa 
i sprawia cuda – przypominał 
Pasterz Kościoła tarnowskiego. 
– Oby duchowym pokłosiem 
peregrynacji relikwii Różanej 
Świętej było wzmocnienie wia-
ry w Boga, ożywienie miłości 
do bliźnich i rozpalenie zaan-
gażowania na rzecz ewangeli-
zacji świata – apelował.

Zakończenie peregrynacji 
relikwii w diecezji tarnowskiej 
nastąpiło 20 maja. W Pilznie, o 
godz. 8.00, odbyło się uroczy-
ste przekazanie relikwiarza do 
diecezji rzeszowskiej.
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Różana Święta

Z ufnością i miłością

Z dziecięcą ufnością do św. Teresy przybywali młodsi i starsi.
Bochnia, 17 maja

Procesja do domu Sióstr Terezjanek. Tarnowiec, 18 maja

Oddanie czci św. Teresce w bazylice katedralnej. Tarnów, 19 maja

Ostatni przystanek relikwii, które nazajutrz wyruszyły do diecezji 
rzeszowskiej. Pilzno, 19 maja
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WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ,
że aby wejść do nieba, nie wystarczą jedynie słow-
ne, nawet najgorliwiej składane, deklaracje przy-
należności do Chrystusa. Aby nie zawaliło się to, 
co w swoim życiu budujemy, trzeba słuchać, co 
mówi Chrystus i życie układać według Jego na-
uki. W przeciwnym bowiem razie byle podmuch 

może zniweczyć ludzki wysiłek, jeśli nie będzie on oparty 
na ewangelicznym fundamencie i nie będzie potwierdzony 
życiową praktyką. Otwórzmy więc szeroko swoje uszy, ser-
ca i do dzieła.

KS. ZBIGNIEW ADAMEK

„Informacja a rozumienie” to 
kolejna propozycja z cyklu OBI, 
która ukazała się pod redakcją 
ks. prof. Michała Hellera i ks. 
prof. Janusza Mączki. 
Na pytanie: Czy istnie-
je współzależność mię-
dzy informacją a rozu-
mieniem świata odpo-
wiadali uczestnicy Kra-

kowskich Konferencji Metodolo-
gicznych. Ich referaty złożyły się 
na niniejszą publikację. 

„Informację a rozumienie” 
otrzyma od nas pięciu Czy-
telników wylosowanych spo-
śród tych, którzy zadzwonią 
do naszej redakcji (tel. 014 
626 15 50) 30 maja, w godz. 
od 10 do 10.15. JS

Na półce „Biblosu”

Wiedzieć i rozumieć

Rodacy Benedykta rodakom Jana Pawła II

Stypendia  
„na Kolonię”

Wszystko wskazuje na to,  
że na Światowe Dni Młodzieży 
w sierpniu do Kolonii pojedzie 
wyjątkowo duża grupa 
diecezjalnej młodzieży.

Koszt udziału młodego Po-
laka w ŚDM w Kolonii wynosi 
132 euro. Nie wszystkich jed-
nak stać na poniesienie takie-
go wydatku. Przebywając w 
Niemczech, biskup tarnowski 
Wiktor Skworc podzielił się 
tym problemem, dotykającym 
wielu młodych ludzi z naszej 
diecezji, z tamtejszymi hie-
rarchami. W odpowiedzi die-
cezja Rottenburg-Stuttgart 
zdecydowała się przeznaczyć 
po 100 euro dla 500 młodych 
członków tarnowskiego Koś-
cioła udających się do Kolo-
nii. Oznacza to, że indywi-
dualny koszt uczestnictwa w 
ŚDM spadnie prawie o poło-
wę: z około 1000 do 600 zło-
tych. Dla młodzieży ma to ol-
brzymie znaczenie. „Po in-
formacji, że dzięki niemie-
ckiej pomocy koszt uczest-
nictwa zmniejszył się o 400 
zł, nie nadążyłem z odbie-
raniem telefonów” – mówi 
organizujący kolońską grupę 

w dekanacie Lipnica Muro-
wana ks. Marek Kuzak z No-
wego Wiśnicza. W ciągu kil-
ku dni zebrana tu grupa uro-
sła z 20 do prawie 100 osób. 
Wcześniej tylko nieliczni by-

li w sytuacji Ani Stabrawy, 
której rodzice obiecali, że je-
żeli naprawdę chce, to uda 
im się sfinansować ten wy-
jazd. Jej koleżanka Ania Gre-
la pojedzie do Kolonii razem 
z siostrą. „Wcześniej pragnę-
łyśmy tego, ale zrezygnowa-
łyśmy z wyjazdu, zdając so-
bie sprawę, że to zbyt duże 
obciążenie dla rodziny” – mó-
wi A. Grela. Z podobnych po-
wodów dopiero niedawno, po 
obniżeniu kosztów, na wyjazd 
na ŚDM zgłosili się w Nowym 
Wiśniczu Natalia Bakalarz, To-
mek Górski i Ilona Polkowska. 
„W kanadyjskim Toronto było 
150 młodych ludzi z Tarnowa. 
W Rzymie, w 2000 roku, oko-
ło 300 osób. Teraz wiele wska-
zuje na to, że na ŚDM do Ko-
lonii pojedzie co najmniej 500 
przedstawicieli młodzieży” – 
mówi s. Anna Godek z Wy-
działu Duszpasterstwa Mło-
dzieży tarnowskiej kurii.

GB

Dwie Anie, Ilona, Natalia i Tomek cieszą się na spotkanie z Benedyktem XVI 
w Kolonii, co do niedawna wydawało im się nieosiągalnym marzeniem.  
Z prawej ks. Marek Kuzak. 

Słowa Jana Pawła II: „Ożywiajcie 
w sobie zapał św. Gerarda” 
stały się mottem sympozjum 
naukowego, które odbyło się  
w tuchowskim sanktuarium.

Około 150 osób, duchow-
nych i świeckich, spotkało się 
13 i 14 maja, aby rozważać ży-
cie i posługę św. Gerarda Ma-
jelli, redemptorysty. Prelegen-
ci dyskutowali nad troską za-
konnika o zbawienie człowie-
ka. Drugi dzień poświęcony zo-
stał duchowości Gerarda i sze-
rzeniu jego kultu, szczególnie 
jako patrona dobrej spowiedzi 
oraz opiekuna matek. – Rozma-
wialiśmy o ochronie ludzkiego 
życia i głoszeniu Ewangelii ży-
cia, zwłaszcza w kontekście wy-
zwań współczesnego świata, jak 
np. aborcja, eutanazja, kwestie 
aborcyjne – wyjaśniał o. Sylwe-
ster Cabała, wiceprowincjał re-
demptorystów.

Uczestnicy sympozjum oraz 
młodzież z Tuchowa i oko-

lic wzięli udział w koncercie 
ewangelizacyjnym, w wykona-
niu kleryków WSD Redemp-
torystów i zespołu NO NAME.  
Jego dopełn ien iem by ła  
pantomima pt.: „Miłosierdzie 
Boże”, przygotowana przez 
młodzież oazową, działającą 
przy parafii sanktuaryjnej.– To 
nie tylko śpiew i modlitwa, 
to niejednokrotnie okazja do 
odczytania swego powołania 
– mówili klerycy prowadzący 
koncert.  JS

Opiekun matek i patron dobrej spowiedzi

Apostolat życia

Koncert ewangelizacyjny to śpiew  
i modlitwa oraz okazja do odkrycia 
powołania

JO
AN

N
A 

SA
D

O
W

SK
A

G
RZ

EG
O

RZ
 B

RO
Z

EK



G O Ś Ć  TA R N O W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
29 m

aja 2005

VII

Kościół w Woli Lubeckiej, przy-
należącej do parafii Lubcza, sta-
nął ponad 10 lat temu. Wypala 
się tu nadal cegły, tyle że na 
budowę żywego Kościoła.

Przy miejscowej Szkole 
Podstawowej powstało 4 lata 
temu szkolne Koło im. bł. Ka-
roliny. „Na prawie 130 dzieci 
w naszej placówce należy do 
niego jedna trzecia z nich” – 
mówi dyrektor Piotr Marcinek. 
Są to dzieci od 7. do 12. roku 
życia. Grupa, której spotkania 
odbywają się w każdą sobotę, 
funkcjonuje jako pozalekcyjne 
koło zainteresowań związane 
ze szkolną nauką religii. Pro-
wadzącym zajęcia jest miej-
scowy katecheta, ks. Marek 
Kula. W ramach koła reali-
zuje on napisany przez sie-
bie, a zatwierdzony przez od-

powiednie instytucje, 
program formacji, od-
wołujący się do życia 
i postawy bł. Karoli-
ny. „Dzieci uczą się 
przede wszystkim modlitwy 
i pracy. Staramy się, aby każ-

de dziecko było – jak 
bł. Karolina – świado-
mą swej wiary cząst-
ką Kościoła” – mówi 
ks. M. Kula. Dziew-

czyny – głównie one nale-
żą do koła – na zajęcia cho-

dzą bardzo chętnie. „Uczymy 
się śpiewać, tworzymy scho-
lę w naszym kościółku, dużo 
rysujemy i staramy się dbać o 
naszą świątynię” – mówi Ag-
nieszka Niemiec z klasy V, z 
trzyletnim stażem w kole. W 
ramach zajęć dzieci mają też 
rekreację. „ Jest bardzo fajnie, 
mamy czas na modlitwę, pra-
cę i rozrywkę” – dodaje  Ela 
Czarnik. Ostatnio, jak przy-
pomina Agnieszka Chrobak, 
koło znalazło się wśród lau-
reatów konkursu palm wiel-
kanocnych w Lubczy. Grupa 
chętnie angażuje się w spra-
wy Kościoła. Gorliwy udział 
dzieci w zajęciach i ich wiel-
kie chęci, jak podkreślają dyr. 
Marcinek i ks. Kula, to zasługa 
rodziców i domowego wycho-
wania. Z tych „żywych cegieł” 
powstaje piękny Kościół. GB

Ponad 80 osób z Tarnowa, Dębicy, 
Zakliczyna i Nowego Sącza 
zdecydowało się zostać dawcą 
szpiku. 

Bezpłatne bada-
nia dawców odbyły 
się w ramach III Tar-
nowskiej Kropli, któ-
ra trwała od 10 do 12 
maja. Zorganizowa-
ły je Stowarzyszenie 
Kropla oraz Fundacja 
Przeciwko Leukemii z 
Warszawy. Tarnowska Kropla była 
okazją do spotkań z dawcami. W 
gronie tym był ks. Piotr Sadkow-
ski, proboszcz z Żywca, który 
szesnaście lat temu oddał szpik 
dla swojej siostry. – To nic strasz-
nego. Przeżyłem i mam się do-
brze – mówi żartobliwie. – Dzi-
siaj moja siostra jest zdrowa i sa-
ma leczy ludzi.

Do Tarnowa przyjechali rów-
nież dr Monika Sankowska i doc. 
Leszek Kauc z Fundacji Przeciw-
ko Leukemii. To oni troszczą się 

o dobór odpowiedniego dawcy 
dla chorego. Spośród wszystkich 
dawców dobranych w Polsce, aż 
80 proc. wyłoniła właśnie ta war-
szawska fundacja. W ramach Kro-

pli odbyło się też spot-
kanie Jolanty Kwaśniew-
skiej i ks. Arkadiusza 
Nowaka z dyrektora-
mi i młodzieżą tarnow-
skich szkół. Była okazja 
do rozmowy z rodzica-
mi Pawła Siegerta, bo-
hatera filmu „Życie dla 
Życia”, maturzysty, który 

zachorował na białaczkę i zmarł. 
Ojciec Pawła, emerytowany na-
uczyciel, od śmierci syna zwer-
bował do banku szpiku kostne-
go ponad 1000 młodych ludzi. To 
wiele osób, ale wciąż za mało. W 
Niemczech w bankach dawców 
szpiku zgłoszonych jest milion 
osób, w Polsce tylko 20 tysięcy. 
Tarnowską Kroplę zakończył wer-
nisaż wystawy prac plastycznych 
pt. „Życie dla życia” (na zdjęciu 
jedna z prac), autorstwa uczniów 
tarnowskich szkół. JS

W czerwcu w parafiach pojawi 
się 64 nowych, dobrze przygo-
towanych ceremoniarzy. Będą 
pomagać w pięknym sprawo-
waniu liturgii.

W połowie maja 64 lektorów 
wydelegowanych przez swych 
proboszczów na kurs ceremo-
niarza uczestniczyło w Diece-
zjalnym Domu Rekolekcyjnym 
w Ciężkowicach w czwartej se-
sji szkoleniowo-formacyjnej. 
„10 czerwca ma zakończyć się 
nasze roczne przygotowanie do 
podjęcia tej posługi” – informu-
je Krzysiek Kutek z Bielczy. Jak 
dodaje Rajmund Królikowski z 
tarnowskiej parafii pw. Dobre-
go Pasterza, w porozumieniu 
z duszpasterzami ceremonia-
rze będą troszczyć się o przy-
gotowanie i przebieg celebra-
cji liturgicznych. Chłopcy ma-
ją świadomość tego, że ich pra-
ca jest całkowicie podporząd-
kowana liturgii. „W ten spo-
sób służymy Bogu i wspólno-
cie Kościoła” – dodaje Krzy-

siek. „To ważna służba, ale mu-
simy tak wykonywać powierzo-
ne nam przez duszpasterzy za-
dania, aby nas nie było widać” 
– tłumaczy Konrad Siuta z Łuż-
nej. „Ceremoniarz jest jak po-
wietrze, jest wszędzie, ale jest 
niewidoczny” – przypomina so-
bie potoczną definicję Krzysiek 
Kutek. GB

Szkolne Koło bł. Karoliny

Być jak Ona

Dar z siebie

Życie dla życia
Kurs ceremoniarzy

Jak powietrze

Do koła należy 
prawie jedna 
trzecia szkoły  
w Woli Lubeckiej

Na co dzień spontaniczni,  
w prezbiterium stają się skupieni 
i uważni
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Historia parafii nabrała 
przyśpieszenia o godz. 1.20, 
z 9 na 10 maja 2003 roku.

Teraz wszystko wy-
gląda zwyczajnie. Obok 
plebanii budujący się 
kościół, fronton pozna-
czony plastrami ruszto-
wań, rozgardiasz pia-
sku i żwiru, krzątanina 
robotników. Bóg, wład-
ca czasu, opatruje rany, 
nawet te najmniej spo-
dziewane i najbardziej 
dotkliwe. – To był rze-
czywiście nasz mały ko-
niec świata – wspomi-
na ks. Józef Makowski, 
miejscowy proboszcz.

– Ta straszna burza 
w nocy z 9 na 10 maja i 
piorun, który uderzył o  
1.20. Ludzie gromadnie 
rzucili się do ratowa-
nia płonącej świątyni; 
pół parafii stanęło na 
nogi. Najpierw chwyci-
łem Najświętszy Sakra-
ment, potem kilkudzie-
sięciu mężczyzn, z na-
rażeniem życia, w po-
śpiechu, między og-
niem, dymem i wodą 
burzowej ulewy, wyno-
siło sprzęt kościelny. 
Ogromna manifestacja 
wiary. Nawet dziś trud-
no mówić o tym bez 
wzruszenia – urywa ks. 
Józef. – Ale Bóg czuwał, 
nikomu nic złego się 
nie stało – dodaje. 

Po pożarze w za-
bytkowym osiemnasto-
wiecznym kościele nie 
dało się już sprawować 
kultu. Świątynia „po 
przejściach” odeszła 
na zasłużoną emerytu-
rę do sądeckiego skan-
senu. A wierni zostali 
praktycznie bez kościo-

ła. Nowy, którego bu-
dowę zaczęli w 2000 r., 
„składał się” z samych 
ścian. – Parafia nie jest 
duża, liczy 2500 ludzi – 
mówi ksiądz proboszcz 
– ale praktycznie wszy-
scy przystąpili do dzie-
ła budowy ze zdwojoną 
mocą. Dzięki Bożemu 
miłosierdziu, ogromne-
mu poświęceniu para-
fian i pomocy płyną- 
cej z różnych stron  
udało się to, co prak-
tycznie wydawało się 
niemożliwe: z koń-
cem jesieni przykry-
liśmy nowy kościół. 
Do tego czasu modli-
liśmy się między mu-
rami, co zresztą by-
ło swoistym rozwiąza-
niem problemu stoją-
cych poza kościołem, 
który nęka wiele parafii 
– u nas wszyscy byli w 
kościele, a zarazem na  
polu – uśmiecha się ks. 
Józef.

Historia parafii, ist-
niejącej od 1971 r., na-
brała przyśpieszenia o 
godzinie 1.20, w nocy 
z 9 na 10 maja 2003 ro-
ku. Patrząc z perspek-
tywy, ogień, który wte-
dy spadł z nieba, oka-
zał się błogosławień-
stwem: wyzwolił bo-
wiem w ludziach nowe 
pokłady dobra, ducho-
wej energii i zaangażo-
wania, umocnił wiarę – 
można rzec – wypalił 
parafian na nowo.

KS. ANDRZEJ TUREK

KS. JÓZEF 
MAKOWSKI

Ur. 14 marca 1957 r. w 
Bochni. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1982 
r. Posługiwał w Kamionce 
W i e l k i e j ,  Tr z c i a n i e , 
Bobowej, Ciężkowicach. Od 
roku 1998 proboszczuje w 
Świniarsku, duszpaster-
ską odpowiedzialność dzie-
li z nim tutaj ks. Ryszard 
Hebda, wikariusz.
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Moim marzeniem jest, aby kiedyś, kiedy 

budowa kościoła zostanie ukończona, oddać 
się wyłącznie posłudze duszpasterskiej. Ca-
ły czas staram się, by budowlane dzieło nie 
przesłoniło parafianom spraw duchowych, 
bo one przecież są najważniejsze. Cieszę się, 
że chyba się to udaje. Pożar i wyzwania, któ-
re on przed nami postawił, jeszcze bardziej 
zbliżyły ludzi do Boga i siebie nawzajem. Pa-
rafianie swoje rodzinno-osobiste uroczysto-
ści splatają z życiem Kościoła, wielką czcią 
otaczają Matkę Bożą, chętnie biorą udział 
w nabożeństwach pasyjnych i oktawie Boże-
go Ciała. W dniu uroczystości każdego roku 
odwiedzamy z procesją inny zakątek para-
fii. W duszpasterstwie uwrażliwiamy, zwłasz-
cza młodych, aby łączyli tradycję z nowo-
czesnością, bo postęp tylko z Bogiem przy-
nosi korzyść.

Zapraszamy na Msze św.
   Niedziela: 7. 30, 9. 00, 11. 00, 16. 00.
 Codziennie: 6. 00 i 18. 00.
  Odpusty: maj – ku czci NMP Królowej Polski i paź-

dziernik – ku czci św. Franciszka.    

Zakończenie budowy 
kościoła planowane jest  

na 2010 r. Ma on być  
pw. Bożego Miłosierdzia

tarnow@goscniedzielny.pl

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

PANORAMA PARAFII 
Świniarsko. Parafia pw. NMP Królowej Polski

Ogień z nieba

Zachęcamy do wysłucha-
nia reportażu o parafii 
w RDN Małopolska w 
niedzielę o godz. 14.10.  
Powtórka o godz. 22.05.


