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Czternastego października zakończył się 
X Ogólnopolski Festiwal Komedii „Talia”.  

Łaskotał i raczył tarnowian śmiechem zwy-
czajnym, ironicznym, refleksyjnym, gorz-
kim i mądrym przez osiem dni. Spośród 
15 konkursowych spektakli jury, któremu 
przewodniczył Edward Linde-Lubaszenko, 
za trzy najlepsze uznało „Darkroom” 
Teatru Polonia w reżyserii Przemysława 
Wojcieszka, „Wszystko o kobietach” 
Teatru Ludowego w Krakowie w reżyserii 
Pawła Szumca oraz „Filozofię po gó-

ralsku” w reżyserii Ireny 
Jun i Wiesława Komasy. 
Tegorocznemu festiwa-
lowi towarzyszyło hasło: 
„ Jutro będzie lepiej”. 
Byłoby dobrze, gdyby ta 
myśl-dewiza optymistów 
zagościła w Tarnowie i 
regionie na dłużej.  BS
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Jednym 
z wydarzeń 
artystycznych, 
jakie 
towarzyszyły 
festiwalowi, 
były warsztaty 
teatralne

Na pozór nie wygląda 
to imponująco: lęk, 

kiedy opuszcza się ciepło 
rodzinnych stron, zwyczajna 
zdrowaśka, skromny datek, 
ofiarowany nie do końca 
wiadomo komu. Ale z te-
go rodzą się wielkie rzeczy 
– kontynenty poznają Boga. 
Cieszy, że tak wielu diece-
zjan nie daje się zwieść po-
zorom i chętnie angażuje 
się w sprawy misji – o czym 
piszemy na s. IV–V.

  

Dzień Papieski

Puszki pełne miłosierdzia

ZA TYDZIEŃ
  Rocznica POŚWĘCENIA WŁASNE-

GO KOŚCIOŁA – gdzie jest pa-
rafia wędrowców?

  Wspólna POLSKO-SŁOWACKO-
-CZESKA GRANICA – Schengen 
w drodze do Babadag

  KATOLICKI PLASTYK w Nowym 
Sączu – wiarą i pędzlem

  Panorama parafii: MATCZYNE 
DŁONIE W ZDZIARCU

Dzień Papieski jest czasem 
refleksji nad pontyfikatem Jana 
Pawła II oraz okazją do zrobienia 
konkretnego dobra.

W wymiarze religijno-intelek-
tualnym dzień ten w diecezji zna-
czony był modlitwami i prelek-
cjami, w wymiarze artystycznym 
zaś wystawami i koncertami. – 
Te ostatnie rzeczy odbywają się 
głównie w większych miastach i 
nie dla wszystkich jest to dostęp-
ne. Od nas raczej mało kto sko-
rzysta z takich propozycji – mó-
wi Władysława Starma, 
szefowa Akcji Katolickiej 
w Krzeczowie pod Boch-
nią. Każdy jednak mógł 
modlić się i włączyć w 
ogólnopolską akcję zbie-
rania funduszy na rzecz 
stypendystów Fundacji 
„Dzieło Trzeciego Tysiąclecia”. – 
Ludzie chętnie dają, drobniejsze i 
większe kwoty, ze świadomością, 
że jest to konkretny gest solidar-
ności z potrzebującą młodzieżą 
i wyraz pamięci o Janie Pawle II
– dodaje Krzysztof Kołodziej z 

krzeszowskiej AK, któ-
ra organizowała zbiórkę 
pod kościołem. Salomea 
Surma jest zadowolona, 
że młodzi stypendyści 
są takim żywym pomni-
kiem Papieża Polaka. – 

Warto pomóc tym zdolnym, mło-
dym ludziom. Dokładam do te-
go, ile mogę – oznajmia, wrzu-
cając pieniądze do oznaczonej 
puszki. Jak przypomina ks. dr Bo-
gusław Połeć, diecezjalny koor-
dynator Fundacji „Dzieło Nowe-

go Tysiąclecia”, dzięki tej funda-
cji 25 naszych młodych uzdol-
nionych, ale zarazem niezamoż-
nych diecezjan  – m.in. ze Szczu-
cina, Mędrzechowa, Gródka nad 
Dunajcem, Piątkowej – otrzymu-
je stypendia na naukę. – Może to 
niewiele, ale trzeba pamiętać, że 
część środków zebranych w cza-
sie Dnia Papieskiego przeznacza-
my także na stypendia, które da-
je od dawna Fundacja abp. Jerze-
go Ablewicza – przypomina ks. B. 
Połeć.  GB

KS. ANDRZEJ TUREK
redaktor wydania

„Papieskie” 
puszki 
w Krzeczowie 
zapełniały 
się cały dzień
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Na dobrej fali
TARNÓW. 12 październi-
ka odbył się w Tarnowie III 
Festiwal Chrześcijańskiej 
Muzyki Młodzieżowej „Barka”. 
W tym roku gwiazdą festi-
walu był zespół Czterdziestu 
Synów i Trzydziestu Wnu- 
ków Jeżdżących Na Sie-
demdziesięciu Oślętach (na 
zdjęciu). Jury po wysłucha-

niu 13 zgłoszonych do kon-
kursu wykonawców posta-
nowiło przyznać 3 wyróżnie-
nia. Otrzymali je: Orkiestra 
Dnia Pańskiego z tarnowskiej 
par. pw. bł. Karoliny, grupa 
Jeden Milion Myśli z Dębna 
oraz Remedium, zespół z 
Zespołu Szkół Publicznych z 
Tarnowca.

Przyjaciele seminarium
DIECEZJA. 14 października 
odbył się III Zjazd Towarzystwa 
Przyjaciół Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie, 
które w tym roku obchodzi  
10-lecie istnienia. Sprawozdanie 
z ostatnich 5 lat złożył pre-
zes TP WSD ks. prał. Adam 
Kokoszka (na zdjęciu drugi z le-
wej). – Niesienie pomocy semi-
narium, zarówno duchowej, jak 
i materialnej, troska o nowe po-
wołania do kapłaństwa, tworze-
nie w lokalnych środowiskach 
dobrego klimatu do rodzenia 
się powołań to nasze główne 
zadania – mówi ks. A. Kokoszka. 
Obecnie Towarzystwo ma w die-
cezji 54 parafialne oddziały, w 

których skupionych jest ponad 
1900 członków. W ciągu minio-
nych 5 lat przybyło jednak tylko 
6 oddziałów.

Pola nadziei
TARNÓW. 12 październi-
ka w akcję promocji i pomocy 
hospicjom włączyły się dzieci z 
Przedszkola nr 31 w Tarnowie. 
Najpierw zaprezentowały przygo-
towany spektakl teatralny, a póź-
niej, wraz z koordynatorką tar-
nowskiego hospicjum domowe-
go s. Lidią Lupą, posadziły 500 
sadzonek żonkili (na zdjęciu) – 
Drugi rok z rzędu włączamy się 
w tę akcję, aby uczyć dzieci wza-
jemnej życzliwości i wrażliwości 
na potrzeby drugiego człowie-

ka – mówi Kinga Witek, dyrektor 
przedszkola. 

Chór, chór, hurra!
TARNÓW–WARSZAWA. 
Sukcesem dla dwóch tarnow-
skich chórów zakończył się 
udział w VI Ogólnopolskim 
Konkursie Chórów Kościelnych, 
który odbył się 7 i 8 paździer-
nika w Warszawie. Konkurs 
składał się z trzech etapów. 
Po przesłuchaniach finałowych 
jurorzy przyznali I miejsce i 
Puchar Festiwalu ufundowany 

przez Marszałka Sejmu RP chło-
pięcemu chórowi katedralnemu 
Pueri Cantores Tarnovienses (na 
zdjęciu), którym dyrygował ks. 
Grzegorz Piekarz (II dyrygent 
chóru, I dyrygentem jest ks. 
prof. Andrzej Zając). I wyróż-
nienie otrzymał mieszany chór 
Cantores Sanctae Familiae z pa-
rafii Świętej Rodziny, prowadzo-
ny przez Mariusza Łabędzia.

Edukacja na medal
TARNÓW. 132 medale Komisji 
Edukacji Narodowej za całokształt 
pracy, 9 nagród od ministra i 20 
od kuratora oświaty (po 3 tysiące 
złotych) otrzymali tarnowscy na-

uczyciele. Odznaczenia wręczył 
Józef Rostworowski, małopolski 
kurator oświaty (na zdjęciu), któ-
ry w liście z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej napisał: „Państwa za-
angażowanie, cierpliwość i wy-
rozumiałość, przyczyniają się 
do wysokiej lokaty małopolskiej 
oświaty w skali kraju, stanowią 
również bardzo cenny wkład w 
osiągane przez uczniów wyni-
ki”. 11 października 72 najlep-
szych uczniów odebrało stypen-
dia Rady Ministrów.

Ksiądz w sieci
DIECEZJA. 11 października 
w kurii diecezjalnej odbyło się 
spotkanie Rady Kapłańskiej, po-
święcone roli Internetu w życiu 
i posłudze księdza. Ks. Michał 
Drożdż przedstawił zagroże-
nia, jakie niesie Internet, zaś 
ks. Piotr Lisowski mówił, jak po-
żytecznie wykorzystywać go w 
duszpasterstwie. W dyskusji za-
uważano, iż Internet może być 
wielką pomocą w pracy księ-
dza, ale trzeba zeń korzystać z 

pokorą. Nie może on być trak-
towany jako remedium na fru-
stracje, ucieczka przed rzeczy-
wistością ani środek, który za-
stępuje posługę sakramentalną 
lub uczy lenistwa (np. ściąganie 
gotowych kazań z sieci).  Biskup 
Wiktor Skworc, przewodniczą-
cy obradom, podkreślił, iż po-
trzebne są rozwiązanie syste-
mowe, dzięki którym duchow-
ni mogliby owocnie ewangeli-
zować przez Internet.
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Z pomocą dzieciom

Rodzinne granty
Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich, jako jedyne z Tarnowa, 
otrzymało dotację z budżetu 
Województwa Małopolskiego, 
na realizację zadań z pomocy 
społecznej. I to na dwa projekty.

W ramach jesiennej edycji 
konkursu zarekomendowano do 
dofinansowania 13 ofert. Dwie z 
nich zostały przygotowane przez 
tarnowskie SRK. – Bardzo się cie-
szymy, bo te środki usprawnią 
naszą statutową działalność, czy-
li pomoc rodzinie – mówi Stani-
sław Klimek, prezes SKR 
Diecezji Tarnowskiej. Je-
den z projektów zakłada 
wsparcie środowiskowe 
dla dzieci i młodzieży za-
grożonych demoraliza-
cją. Dla 45 dzieci SRK za-
planowało na 28 i 29.10 
wycieczkę Szla-

kiem Architektury Drewnianej, 
konkursy z nagrodami i ognisko. 
Drugi projekt dotyczy promowa-
nia rodziny zastępczej jako formy 
opieki będącej szansą dla osiero-
conych dzieci. – Ten problem trze-
ba wciąż nagłaśniać. Dziecko ma 
prawo wychowywania się w ro-
dzinie, jeśli nie w naturalnej, to 
w zastępczej – podkreśla Urszula 
Kalafarska, kierownik Ośrodka Ad-
opcyjno-Opiekuńczego w Tarno-
wie. W ramach pozyskanych środ-
ków zostaną m.in. zorganizowane 
4 szkolenia pt. „Zrozumieć dziec-

ko w rodzinie zastęp-
czej”. Pierwsze odbędzie 
się w Starostwie Powia-
tu Tarnowskiego 31 paź-
dziernika o 9.00. Chętni 
do wzięcia w nim udzia-
łu proszeni są o zgło-
szenie swojej obecności 
telefonicznie pod nume-
rem 014 621 

95 67.  BS

Krynicki klub seniora

Apteka na samotność
Działający od połowy września 
przy krynickiej parafii zdrojowej 
klub seniora, ma spore grono 
stałych bywalców. Dla wielu  
to jedyna  motywacja, żeby iść  
do ludzi.

– Klub powstał dla seniorów, 
którzy nie chcą zamykać się w 
czterech ścianach. Zakładając 
go, chcieliśmy też wpisać się 
w hasło bieżącego roku dusz-
pasterskiego: przywracajmy 
nadzieję ubogim – informuje 
ks. Bogusław Skotarek, probo-
szcz parafii. Spotkania w klubie 
odbywają się na razie dwa razy 
w tygodniu. Program dopiero się 
tworzy. – Będziemy kształtować 

go, opierając się na naszych zain-
teresowaniach i potrzebach – 
uważa Stanisław Śliwa, jeden z 
krynickich seniorów. Uczestnicy 
nie tylko rozmawiają przy kawie i 
ciastku. Ostatnio w klubie odbyły 

się wewnętrzne samorządowe 
prawybory. Władysława Jachymc-
zyk z radością powitałaby 
wspólne pielgrzymki. Dla ludzi 
starszych samo istnienie takiego 
miejsca spotkań ma wielką wagę. 

– Po stracie 
męża jestem 
od 4 lat sa-
motna. Dzięki 
klubowi mam 
motywację do 
wyjścia z domu 
– dodaje Ma-
ria Cieślewska. 
– Większość z 

przychodzących do klubu należy 
do różnych grup w parafii. Ale po-
za wspólną modlitwą dla naszych 
seniorów ważne są same te spot-
kania w luźnej, miłej atmosferze 
– zauważa ks. Skotarek. To dla 
nich odskocznia od szarej cza-
sem codzienności. – Lekarstwem 
na samotność jest spotkanie z 
drugim człowiekiem – mówią 
klubowicze. GB

Biskup do studentów

By wiedza była mądra
Najpierw w Nowym Sączu, a 
kilka dni później w Tarnowie 
studenci uroczyście zainaugu-
rowali nowy rok akademicki. 

Inauguracyjnym Mszom św. 
przewodniczył biskup tarnowski 
Wiktor Skworc. W czasie homi-
lii wygłoszonej w katedrze zwró-
cił się do studentów, aby wzboga-
cając swoją wiedzę o świecie, nie 
rezygnowali z poszukiwań praw-
dy o człowieku, o sobie, z od-
krywania samego Boga. – Wie-
dza o świecie, zamknię-
ta w dziedzictwie my-
śli i dokonań minionych 
pokoleń, niezliczonych 
rozprawach, w strumie-
niu informacji napływa-

jących z całego świata, jeśli nie 
uwzględnia pytań zasadniczych, 
pytań o sens, o prawdę, pozostaje 
wiedzą jedynie połowiczną – mó-
wił hierarcha. Studentów z roku 
na rok przybywa. O tym, jak waż-
ne jest wykształcenie, wie nie tyl-
ko Agnieszka Szwalec z I roku fi-
lologii polskiej. – Wiedza, podob-
nie jak wiara, jest czymś, czego 
nikt nie jest w stanie nikomu ode-
brać – dodaje Joanna Rzepa. W 
samej Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej, największej uczel-

ni w mieście, studiuje 
ponad 5600 osób. Na-
tomiast na tarnowskim 
Wydziale Teologicznym 
PAT-u jest około 200 stu-
dentów.  BS

Bywalcy lubią 
toczące się  
w miłej 
atmosferze 
spotkania 
klubowe.  
W środku  
ks. B. Skotarek

Indeks 
paszportem  
do wiedzy  
i odkrywania 
Boga
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Każde dziecko 
ma prawo do 
wychowywania 
się w rodzinie, 
jeśli nie 
naturalnej,  
to zastępczej
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IV

Kościół ze swej natury 
jest misyjny. Ma być 
taki także w świado-
mości każdego wier-

nego. Każdy katolik wezwany 
jest do tego, aby partycypo-
wać w dziele misji. Na miarę 
swych możliwości. A tych jest 
naprawdę mnóstwo.

Nie wszyscy do Konga

Dla pochodzącej z Tarnowa 
Elżbiety Wryk wyjazd na misje 
był już dziecięcym pragnieniem. 
Po ukończeniu studiów misjo-

logicznych rozpoczęła pracę 
w centrali krajowej Papieskich 
Dzieł Misyjnych. – Miałam oka-
zję i pojechałam na 3 miesiące 
do Kamerunu. Wróciłam wychu-
dzona, potwornie zmęczona, z 
głębokim przeświadczeniem, że 
nie nadaję się, bo nie podołam 
pracy na misjach. Jednak mimo 
tych doświadczeń pozostało we 
mnie to samo, dziecięce jesz-
cze, pragnienie wyjazdu na dłu-
żej – opowiada. To niezmienne 
pragnienie było dla niej wyraź-
nym znakiem, że – mimo róż-
nych przeciwieństw – Bóg chce, 
aby wyjechała na misje. Umac-
niały ją w tym kontakty z mi-
sjonarzami, którzy zawsze pod-
kreślali, jak bardzo świeccy po-
trzebni są na misjach. Wresz-
cie wyjechała. Przez siedem lat 
pracowała w Afryce, w Republi-
ce Środkowoafrykańskiej i Ka-
merunie. Podobnie jak cztery 
inne świeckie misjonarki z die-
cezji czy 51 tarnowskich ka-
płanów ewangelizujących poza 
granicami Polski. Oczywiście nie 
wszystkich wierzących Bóg chce 
„wysłać” do Konga czy Peru. Ale 
z całą pewnością pragnie, by 
wszyscy wspierali udających się 
w świat z Dobrą Nowiną. 

Paciorki kontynentów

Z natury misyjne są wszyst-
kie róże różańcowe – przez to, 
że inicjatorką PDRW, jak i założy-
cielką Żywego Różańca jest ta sa-
ma osoba, Paulina Jaricot. – Nasz 
udział w tym papieskim dziele 
polega na tym, że odmawiając 
codziennie dziesiątkę, według 
tajemniczek, które mamy, do 
modlitwy dokładamy zmieniają-
cą się co miesiąc papieską inten-
cję misyjną – mówi Zofia Warżel 
z tarnowskiej parafii katedral-
nej. Działa tu 10 dwudziestooso-
bowych róż. Zatem codziennie 
200 osób modli się na różańcu, 
także w intencji misji. – Co mie-
siąc na spotkaniu i zmianie ta-

jemniczek nasz opiekun 
omawia i przybliża nam 
istotę wyznaczanej na 
ten miesiąc papieskiej 
intencji. Wtedy też skła-
damy do puszki drob-
ną ofiarę na rzecz misji 
– dodaje Zofia Warżel, 
zelatorka I róży św. Ri-
ty. „Umisyjnione” są też 
wszystkie z dwudziestu 
róż w Gródku koło Gry-
bowa. – Modlimy się za 
naszych diecezjalnych misjona-
rzy. Staramy się czytać prasę mi-
syjną i w ogóle orientować się, 
co się dzieje na misjach – opo-
wiada Wiktoria Koszyk z Gród-
ka. W katedrze członkowie róż 
korzystają również z „misyjnego 
różańca”, w którym każda dzie-
siątka jest innego koloru, sym-
bolizującego inny kontynent. – 
Biorąc kolorowe paciorki w dło-
nie modlimy się dodatkowo za 
Afrykę czy Amerykę Południową. 
Spełnia się w ten sposób pra-
gnienie Pauliny Jaricot, która Ró-

żańcem chciała opleść 
cały świat – dodaje Zo-
fia Warżel. 

Dzielić się wiarą 
i chlebem

– Pozdrawiam ser-
decznie z dalekiego Pe-
ru. Dziękuję serdecznie 
za wszelkie znaki pa-
mięci modlitewnej, ja-
kie otrzymujemy z die-

cezji, szczególnie od dzieci na-
leżących do Papieskiego Dzie-
ła Misyjnego. Bóg zapłać. Dzię-
ki Wam jest nam łatwiej, mamy 
bowiem małych przyjaciół, któ-
rzy wspierają nas swoimi mo-
dlitwami i ofiarami – wyzna-
je w liście ks. Paweł Paździoch, 
jeden z tarnowskich misjona-
rzy. Najbardziej regularną „do-
rosłą” formą wspierania misjo-
narzy jest angażowanie się ist-
niejących w parafiach grup w 
Papieskie Dzieło Rozkrzewia-
nia Wiary. Nie zawsze są to ró-

22 X obchodzimy Światowy Dzień Misyjny

Sztafeta świętego Wojciecha

Kolorowy 
różaniec pomaga 
myśleć  
o misjach.  
Na zdjęciu 
członkinie 
tworzących 
PDRW róż 
różańcowych  
z Gródka  
koło Grybowa 

Gdyby pewien biskup  
nie opuścił przytulnej 

Pragi, dziś pewnie 
czcilibyśmy pioruny  

i modlili się do drzew. 
Tysiąc lat  

po św. Wojciechu wszyscy 
mamy kontynuować 

misyjne dzieło 
– bo wciąż nie brak ludzi, 

którzy czczą pioruny 
 i modlą się do drzew. 

tekst i zdjęcia  
GRZEGORZ BROŻEK

Jeżeli ktoś zrozumie na czym  
polega misyjność Kościoła,  
to się w to dzieło zaangażuje  
– uważa Zofia Warżel 
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że. Maria Cieślewska z Kryni-
cy Zdroju zafascynowała się mi-
sjami po dniach formacji mi-
syjnej, na które dwa lata te-
mu pojechała na Kozieniec. – 
Obejrzeliśmy filmy, wysłuchali-
śmy prelekcji i opowieści misjo-
narzy. Przejęłam się. Myślę, że 
nam, ludziom, którzy żyją we 
względnym dostatku, nie po-
winien być obojętny los tych, 
którzy z jednej strony nie zna-
ją Chrystusa, a z drugiej żyją 
w straszliwej nędzy i głodują – 
opowiada z przejęciem Maria 
Cieślewska. Jako że jest człon-
kinią parafialnej Caritas, zaagi-
towała wśród „swoich” i dziś do 
grupy PDRW należy cała Caritas 
i 20 innych osób. 

Ludzie listy piszą

W listach misjonarzy za-
zwyczaj wybijającą się nutą jest 
wdzięczność – nie tylko za ofia-
ry – ale za wszelkie  przejawy 
pamięci płynące z diecezji. Mo-

dlitwa, to jedno, ale ważny jest 
też każdy gest pamięci. Iwo-
na Musiał z Łęgu Tarnowskie-
go ma zwyczaj wysyłania ży-
czeń świątecznych do misjona-
rzy. Wie, jakie to ma znaczenie. 
Listy do Afryki czy Ameryki Połu-
dniowej ślą też dzieci. Taki kon-
takt, dowody pamięci od niezna-
nych czasem osób dodają misjo-
narzom sił. Zdaniem Eli Wryk 
to szczególnie ważne zwłasz-
cza  przez pierwszy rok misyj-
nej pracy. – Jeszcze się nie zapu-
ściło korzeni, wszystko jest no-
we i obce. Będąc na misjach do-
stałam list od 10-letniej dziew-
czynki, która napisała, że mnie 
„wylosowała” i że codziennie 
się za mnie modli, a w pierw-
szy piątek modli się za mnie ca-
ła grupa. Bardzo się wzruszyłam 
– opowiada Elżbieta Wryk – Ta-
kie listy, wzruszające, czasem 
trochę naiwne, zawsze mobili-
zują misjonarza. Dają świado-
mość, że ktoś o nim myśli. Przy-
wracają też duchowe siły, które 
potrzebują nieustannego odna-
wiania, bo szybko się wyczerpu-
ją, w starciu z trudną rzeczywi-
stością misyjną.

Nie bądź minimalistą

Zaangażowanie misyjne 
dostępne jest dla każdego. Ba! 
Jest powinnością każdego ka-
tolika. Konieczne minimum to 
przynajmniej świadomość te-
go, że w światowy Dzień Mi-
syjny, zwany także Niedzie-
lą Misyjną, w czasie Mszy św. 
modlimy się za dzieło misji w 
ogólności i za – nie tylko na-
szych – misjonarzy. Dając wte-
dy ofiarę na tacę, wspieramy 
papieski fundusz, z którego 
korzystają wszyscy misjonarze 
na całym świecie, także „nasi”. 
To jest minimalny wyraz nasze-
go udziału w uniwersalnej mi-
sji Kościoła. Zawsze można, i 
nie jest to takie trudne, zrobić 
więcej.  

22 X obchodzimy Światowy Dzień Misyjny

Sztafeta świętego Wojciecha
NASZE ZAANGAŻOWANIE

Kościół tarnowski przoduje pod względem wielorakiego angażowania się na 
rzecz misji. Na misjach pracuje obecnie 51 naszych księży diecezjalnych, co 
stanowi 17 proc. wszystkich polskich fideidonistów. Mamy też cztery świeckie 
misjonarki. Nie sposób policzyć bogactwa duchowego i materialnego wspar-
cia, płynącego z diecezji, dla dzieła misji. Warto wspomnieć, że w ramach 
Papieskiej Unii Misyjnej tarnowscy kapłani aplikowali ponad 2200 Mszy św. 
Grupy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w postaci róż różańcowych 
(w 2005 roku istniały w 125 parafiach). W czterech  parafialnych wspólno-
tach działały grupy Papieskiego Dzieła Piotra Apostoła (dla młodzieży), zaś 
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci obecne było w 49 parafiach, jednak liczba tych 
ostatnich w ciągu roku spadła o 11. W ubiegłym roku same grupy PDRW prze-
kazały do wyłącznej dyspozycji Ojca Świętego na rzecz misji 294 tys. zł. Łącznie 
na papieski fundusz diecezja złożyła ponad 500 tys. złotych. Nie zapominali-
śmy także o naszych misjonarzach. Ofiary przekazane diecezjalnym misjona-
rzom wyniosły, w 2005 roku, 1 mln 400 tys. złotych. W tym samym roku nasza 
diecezja ufundowała misjonarzom m.in. 11 samochodów potrzebnych do ich 
ewangelizacyjnej pracy. W ciągu minionych 13 lat diecezja przekazała na mi-
sje: 73 samochody i 1 barkę rzeczną. W czasie ubiegłorocznej Niedzieli Misyjnej 
wierni w całej Polsce złożyli na papieski fundusz 2 mln 959 tys. złotych. Prawie 
10 proc. z tej sumy przekazali członkowie Kościoła tarnowskiego.



Światowy Dzień Misyjny to święto patronalne Papieskiego 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Wszyscy wierni włączają się 

w uniwersalizm współpracy misyjnej przez modlitwę i ofiary 
złożone tego właśnie dnia. Ten gest nie jest jednak formalną 
przynależnością do Dzieła. Stąd też w diecezji tarnowskiej od 
lat systematyczna współpraca misyjna wiernych przybierała 
kształt regularnych grup Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary w ramach róż Żywego Różańca. Uniwersalny wymiar 
podejmowanej przez nie współpracy polega na tym, że ich 
członkowie modlą się w wyznaczonych przez Ojca Świętego 
intencjach misyjnych i składają każdego miesiąca na papieski 
fundusz misyjny symboliczną ofiarę, będącą ekwiwalentem 
jednej bułki. Byłoby dobrze, aby współpracę w ramach 
PDRW podejmowały nie tylko róże różańcowe, ale także 
wszelkie inne parafialne grupy.

MOIM 
ZDANIEM

KS. DR KRZYSZTOF CZERMAK

wikariusz biskupi ds. misji
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WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ,
że w królestwie Bożym miarą wielkości jest zdol-
ność do służby bliźniemu. Tę zasadę wyraź-
nie sformułował Chrystus, gdy tłumaczył swoim 
uczniom, próbującym ustalać hierarchię wielkości: 
„kto by chciał być pierwszym między wami, niech 

będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje ży-
cie na okup za wielu”. To ewangeliczne „prawo wielkości” 
nadal wśród przyznających się do jedności z Chrystusem 
obowiązuje
 KS. ZBIGNIEW ADAMEK

Św. Michała Archanioła, który 
trzyma w prawej dłoni miecz pło-
mienisty, a w lewej wagę, mają za 
swego patrona policjanci.

Z reprezentantami policjan-
tów z całej diecezji spotkał się 
8 października w tarnowskim 
kościele pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa biskup tarnowski 
Wiktor Skworc. Hierarcha po-
dziękował policji za to, że dzię-
ki jej służbie możemy się czuć 
w polskim domu co-
raz bezpieczniej. – Na-
zywa się was stróża-
mi prawa, ale przede 
wszystkim jesteście 

stróżami człowieka, który, bez 
względu na to, jak postępuje, w 
pierwszym rzędzie jest waszym 
bliźnim – przypomniał ks. bp W. 
Skworc. Policjanci cenią sobie 
te spotkania i duchową opiekę, 
którą są otaczani. – To dla nas 
bardzo ważne. Chciałbym po-
dziękować za to, że nasi dusz-
pasterze zawsze gotowi są nas 
wspierać i nam pomagać – mówi 
inspektor Zbigniew Ostrowski, 
komendant miejski policji w Tar-

nowie. Spotkanie zor-
ganizował diecezjalny 
duszpasterz i kapelan 
policji ks. prał. Stani-
sław Sojka.  GB

Święto patronalne policji

Stróż i bliźni

Kilka lat temu troje pracowników 
bocheńskich świetlic 
środowiskowych uznało, że mogą 
skuteczniej pomóc dzieciom. 
Napisali projekt, dzięki któremu 
powstała ochronka. 

– Ochronka, bo naszą misją 
jest ochrona i wsparcie w roz-
woju młodego człowieka. Chce-
my dać mu możliwość bezpiecz-
nego spędzenia czasu wolnego, 
w towarzystwie „dobrego do-
rosłego”, twórczego działania. 
Ochronka to alternatywa dla nu-
dy, nicnierobienia, ulicy – wyjaś-
nia Monika Grabarz, kierownik 
bocheńskiej placówki. Pod swo-
ją opieką mają osiemdziesięcio-
ro wychowanków w wieku od 
7 do 20 lat. Dla każdego z nich 
opiekun opracowuje indywidual-
ny plan pracy. Tzw. dobry dorosły 
odpowiedzialny jest za czworo 
do pięciorga dzieci. W ochronce 

funkcjonują 
pracownie, 
m.in. hu-
manistycz-
na, przed-
miotów ścisłych, informatyczna 
(oblegana przez młodzież), arty-
styczna, językowa, socjoterapeu-
tyczna, siłownia oraz kółko mu-
zyczne. Pewna część zajęć jest 
obowiązkowa, inne do wyboru. 
O skuteczności i potrzebie po-
dejmowanych przez placówkę 
działań przekonany jest nie tyl-
ko miejscowy policyjny Zespół 
ds. Nieletnich, ale i sami rodzice. 
– Dzieci kierowane są tutaj przez 
pedagogów szkolnych. Czasem 
zdarza się, że sami rodzice chcą 
zapisać do nas dziecko – mówi 
Monika Grabarz. Podopieczni za 
swoją aktywność, wyniki w na-
uce czy wzorowe zachowanie są 
nagradzani wakacyjnymi i zimo-
wymi wyjazdami. Główną nagro-
dą jest jednak przywrócenie mło-
dzieży wiary we własne siły. BS

Alternatywna szansa 

Ochronić 
dzieciństwo

Po Mszy św. 
policjanci i ich 
rodziny spotkali się 
z duszpasterzami
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 Najpierw 
obowiązki, 

a potem 
przyjemność 
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O tym, czy dzieci są bezpiecz-
ne, poruszając się po drodze, 
w znacznym stopniu decydują 
rodzice. 

Niedawno w Tarnowie od-
była się konferencja dla na-
uczycieli o edukacji komunika-
cyjnej dzieci. W szkołach ma-
ją ją przedszkolaki, uczniowie 
podstawówek i gimnazjów. Jó-
zef Czarnowski z Małopolskie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego, 
organizator konferencji, uwa-
ża, że edukacja to najistotniej-
szy oręż w walce o bezpieczeń-
stwo dzieci na drogach. – Dla-
tego ważne, aby nauczyciele 
potrafili przekazać na ten te-
mat wiedzę i nauczyć właś-
ciwego zachowania – dodaje. 
Tymczasem szkoła nie znajduje 
czasem wsparcia w rodzinach. 
Mniejsze dzieci uczą się zacho-

wań dorosłych często przez na-
śladowanie, nie potrafiąc sa-
modzielnie ocenić np. zagroże-
nia. – Jeżeli zatem nauczyciel 
w szkole uczy i demonstruje 
właściwe przechodzenie przez 
drogę na pasach, a na co dzień 
dziecko z rodzicami przecho-
dzi dosłownie wszędzie, gdzie 
się da, to kogo dziecko będzie 
naśladować? – pyta Ferdynand 
Gawron, z tarnowskiego kura-
torium. W policyjnych statysty-
kach piesi – w tym dzieci – byli 
sprawcami 15 proc. wypadków 
na polskich drogach. Ich przy-
czyną były: nieostrożne wej-
ście na jezdnię, nieprawidłowe 
przekraczanie jezdni oraz prze-
kraczanie jezdni w miejscu nie-
dozwolonym. W zderzeniu z 
pojazdem pieszy, a zwłaszcza 
dziecko, nie ma prawie żad-
nych szans. GB

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dziecko na pasach
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Seniorzy idą na uniwersytet

Trzeci wiek, druga młodość
Studenci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku będą poszerzać swą wiedzę. 
A współpracując z młodymi 
– pomagać innym. 

Oficjalne otwarcie UTW 
w Tarnowie, organizowanego 
przez Fundację „Kromka Chle-
ba” i Duszpasterstwo Młodzie-
ży diecezji tarnowskiej, zapla-
nowano na 20 października w 
Tarnowskim Teatrze. Jednakże 
pierwsze zajęcia ruszą dopie-
ro od listopada. Powodem jest 
przede wszystkim wydłużający 
się remont lokalu przy pl. Ka-
zimierza, gdzie mieścić się bę-
dzie placówka. – Nasza oferta 
skierowana jest do osób, któ-
re po przejściu na rentę bądź 
emeryturę nie mogą się w tej 
sytuacji odnaleźć. Proponuje-
my im, żeby przyszli do nas 

i wspólnie zrobili coś 
dobrego dla siebie i in-
nych – wyjaśnia Anna 
Czech, prezes Fundacji. 
Seniorzy będą bezpłat-
nie uczestniczyć w za-
jęciach odbywających 

się w ramach czterech 
bloków tematycznych: 
zdrowie, historia i filo-
zofia, sztuka oraz infor-
matyka. – Ale nie cho-
dzi przede wszystkim 
o edukację. To, co jest 

ważniejsze, to tworzenie pew-
nej wspólnoty – mówi ks. Artur 
Ważny, diecezjalny duszpaster-
stwa młodych. W Uniwersytet 
zaangażowana jest także mło-
dzież, która wolontaryjnie bę-
dzie służyć w tzw. Caritas Ac-
cademica. Planuje się również 
otwarcie miniklubu, kawiaren-
ki internetowej, „banku czasu”, 
do którego mogą zgłaszać się 
osoby chętne, aby część swoje-
go „wolnego” poświęcić na po-
moc innym, mają też być roz-
noszone obiady. Działać rów-
nież będzie poradnia rodzinna 
oraz kolokwia dla osób uzależ-
nionych i ich rodziców, przygo-
towujące do wstąpienia do tar-
nowskiej Wspólnoty Cenacolo 
(Wieczernika). Chętni seniorzy 
mogą się zgłaszać, dzwoniąc 
do Duszpasterstwa Młodzieży 
(014 6317390). BS

Konkurs dla dzieci z Męciny

Mój własnoręczny 
różaniec
Różaniec zbliża do Boga, przy-
pominają dzieci z Męciny. Także 
ten z jabłek czy orzechów. 

W gablocie koło kościoła 
parafialnego w Męcinie oglą-
dać można różańce, które wła-
snoręcznie wykonały dzieci z  
podstawówki i gimnazjum cho-
dzące do Zespołu Szkół nr 1 
im. Jana Pawła II. – We wrze-
śniu ogłosiliśmy konkurs na 
najbardziej oryginalny róża-
niec, który zachowując struk-
turę, wykonany zostanie przy 
użyciu ciekawych materiałów – 
mówi organizator, ks. Piotr Wi-
tecki. Pomysłowość dzieci, a 
także rodziców, którzy poma-
gali czasem swym pociechom, 
mogła zaskakiwać. Pojawiły się 
różańce z grochu, kasztanów, 
słonecznika, jarzębiny, dzikiej 
róży, kwiatów, orzechów czy 
szyszek. Były i bardziej ory-
ginalne, wykonane choćby z 

nakrętek. – Zależało nam na 
tym, aby pobudzając wyobraź-
nię dzieci, zarazem umacniać 
ich wiarę, przywiązanie do Je-
zusa i Jego Matki – dodaje ks. 
Witecki.  GB

Na solidnym 
fundamencie 
można dużo 
dobrego 
zbudować
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Edyta i Maciek Jabłońscy ze swym 
różańcem z jabłek

Brama Pilzneńska

Szkolna rewitalizacja
Niektórzy mieszkańcy Tarno-

wa nawet nie kojarzą tego 
miejsca w centrum miasta, głów-
nie dlatego, że było za-
mknięte i zniszczone. 
Po połowie października 
uczniowie z trzech tar-
nowskich szkół (Zespołu 
Szkół Technicznych w 
Tarnowie Mościcach, 
Zespołu Szkół Budo-

wlanych oraz Zespołu Szkół 
Plastycznych) podejmą się reno-
wacji Pilzneńskiej Bramy. W ra-

mach szkolnych praktyk 
naprawią mury, wymie-
nią dachówkę i progi, 
uporządkują cały teren. 
Wszystko odbywa się w 
ramach drugiej już edy-
cji projektu „Szkoła w 
dobrym stylu”.  BS
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Po rewitalizacji 
miejsca, 
powstanie tutaj 
tzw. galeria 
młodych 
– kulturalne 
miejsce spotkań



Z dawnej parafii 
zasowskiej, która kiedyś 
liczyła blisko 9 tysięcy 
ludzi, powstało już kilka 
nowych, m.in. Czarna 
Tarnowska, Borowa i Stara 
Jastrząbka. Dziś do parafii 
należy i pod jej skrzydłami 
kroczy do zbawienia dwa  
i pół tysiąca wiernych. 

Niewiele osób zda-
je sobie sprawę z potę-
gi, jaką szczycił się kilka 
wieków temu Zasów. – 
Kiedyś to Tarnów należał 
do zasowskiego powiatu, 
dziś cztery wsie naszej pa-
rafii: Zasów, Dąbie, Mokre 
i Przeryty Bór leżą na te-
renie trzech gmin i dwóch 
powiatów. Piętno czasu 
daje znać o sobie – mó-
wi ks. Krzysztof Pietras, 
tutejszy proboszcz. Nie-
zwykle okazały w czasach 
swej świetności zasowski 
dwór, na którym bywali 
nie tylko polscy książęta, 
od kilkudziesięciu lat jest 
już w ruinie. Dobrze, że 
o parafialny kościół, który 
niedawno został wpisany 
do rejestru zabytków, ma 
kto dbać. – Dzięki zaan-
gażowaniu parafian uda-

ło się już wyremontować 
świątynię z zewnątrz, wy-
mienić dach i instalację 
elektryczną. Przed nami 
sporo pracy w środku – 
mówi proboszcz. Obecny 
kościół jest już trzecim, 
jaki stoi na tym miejscu. 
Nic dziwnego, parafia po-
wstała tutaj około 1330 
roku. Pierwsza świątynia 
była pod wezwaniem św. 
Klemensa, drugiej, tak jak 
i trzeciej, wzniesionej w 
1885 roku, patronował już 
św. Stanisław BM. – Plan 
odnowienia wnętrza jest 
już praktycznie gotowy, a 
niektóre prace już zostały 
rozpoczęte. Problem jest 
jedynie z fachowcami – 
opowiada ks. Pietras. 

Zasowscy parafianie 
angażują się nie tylko w 
odnowienie świątyni. Nie-
raz dowiedli, że kiedy ko-
muś dzieje się krzywda, 
zachoruje albo zdarzy się 
jakieś nieszczęście, potra-
fią się zjednoczyć i wspól-
nie pomóc. Nie tylko ma-
terialnie, ale i modlitwą. – 
Wyrazem duchowego ży-
cia parafian jest wzrasta-
jąca liczba rozdawanych 
Komunii św., coraz więk-
sza frekwencja w reko-
lekcjach wielkopostnych, 
Gorzkich Żalach, Drodze 

Krzyżowej czy Roratach. 
Z naszej parafii pocho-
dzi ośmiu żyjących kapła-
nów i pięć sióstr zakon-
nych – podkreśla ks. Pie-
tras. Co prawda funkcjo-
nuje tutaj kilka parafial-
nych grup, ale, jak zauwa-
ża proboszcz, nad wspól-
notami, które mogłyby 
się jeszcze tu zawiązać, 
trzeba popracować. Za-
sowianom inwencji nie 
powinno brakować. Do-
wiedli swojej zdolno-
ści gospodarowania. Za-
sów znany jest w całej 
Polsce z plantacji sadzo-
nek drzew ozdobnych i 
owocowych. Funkcjonu-
je tu około pięćdziesię-
ciu specjalistycznych go-
spodarstw zrzeszonych w 
Podkarpackim Stowarzy-
szeniu Producentów Ma-
teriału Szkółkarskiego. 
Nie znaczy to jednak, że 
nie ma tu bolączek. Są, 
jak choćby ta, że mimo 
funkcjonujących tu plan-
tacji drzewek, młodzi i 
tak za pracą wyjeżdżają 
coraz częściej za granicę. 

BEATA MALEC-SUWARA
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Zasowska świątynia  
ma już ponad 120 lat

Na dole:
Wnętrze świątyni 

czeka generalny remont

ZDANIEM PROBOSZCZA
Choć na terenie naszej parafii wszyscy dekla-
rują swoją przynależność do Kościoła, to jed-
nak więcej osób mogłoby chodzić do kościo-
ła, zwłaszcza w dzień powszedni. Chciałbym, 
żeby była większa zgodność życia z zasadami 
wiary, bo ten rozdźwięk istnieje i myślę, że nie 
tylko u nas. Z drugiej strony widać u parafian 
dużo dobrej woli, o czym świadczą kolejki do 
konfesjonałów. Wyzwaniem będzie dla nas za-
wiązanie kolejnych grup parafialnych. Poza tym 
zawsze jest coś do zrobienia czy udoskonale-
nia. Pracy mamy sporo, także tej w wymiarze 
materialnym, związanym z renowacją świątyni 
w Zasowie oraz wykończeniem i upiększeniem 
kościoła w Dąbiu. 

Zapraszamy na Msze św.
 Niedziele i święta: Zasów – 7.30, 11.00, 15.00
      Dąbie – 9.30, 16.00
 Dni powszednie: 6.30, 18.00 (I piątki)
  Odpust: Zasów ku czci św. Stanisława BM w niedzie-

lę w okolicy 8 maja;
 Dąbie – na Podwyższenie Krzyża we wrześniu

KS. KRZYSZTOF 
PIETRAS

Ur. 25 V 1952 ro-
ku. Pochodzi z Nowego 
Wiśnicza. Świę-cenia ka-
płańskie przyjął w 1977 ro-
ku. Posługiwał w Tarnowie, 
Brzesku oraz Zasowie. Po 
9 miesiącach proboszczo-
wania w Łomnicy, w 1991 
roku został proboszczem 
w Zasowie. W duszpaster-
stwie pomaga mu wikary 
ks. Stanisław Majkrzak.
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