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Przed tygodniem na Jamnej poznańska te-
lewizja kręciła pierwsze sceny do filmu 

o ojcu Janie Górze. Produkcja realizowana 
jest dla Teatru Telewizji TVP.
Jest to ekranizacja dramatu „Góra 
Góry”, autorstwa Marka Millera i Piotra 
Wojciechowskiego. – Sztuka opowia-
da o ojcu Górze, fenomenie, jakim są 
Hermanice, Lednica i Jamna, oraz o mło-
dych, pokoleniu JP2 – wyjaśnia Monika 
Górska, II reżyser. Dominikanin nie zagra 
w dramacie. – No nie, to przecież jest te-
atr – mówi Górska. W jego rolę wcielił się 
znany aktor Krzysztof Globisz. Ojciec Góra 
i jego duszpasterskie inicjatywy nie raz – 

by użyć biblijnych odnie-
sień – stawały się wido-
wiskiem światu, ludziom 
i aniołom (por. 1 Kor 4,9). 
Ale tym razem może dzi-
wowiskiem? 
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A Krzysztof 
Globisz, 
jako o. Góra, 
nie skąpił 
autografów

W niedzielę każda pa-
rafia obchodzi rocz-

nicę poświęcenia własnego 
kościoła. Uroczystość ta 
prowokuje, aby zapytać, jak 
wygląda nasza parafia. Czy 
jest wspólnotą, czy jedy-
nie miejscem korzystania z 
sakramentalnych „usług”? 
Odpowiedzialność jest 
obustronna: parafii i para-
fian. O tych wzajemnych 
więziach i o tym, jak one 
się teraz zmieniają pisze-
my na str. IV–V. 

Ogólnopolskie sympozjum mariologiczno-maryjne

Matce rozum i serce

ZA TYDZIEŃ
  Hospicjum – ATRIUM WIECZNOŚCI
  TARNOWSKIE WILKI MORSKIE – 

szkoła z marynarskimi tra-
dycjami 

  BŁ. KAROLINA inspiruje mala-
rzy i zachęca do świętości

  KRÓLOWA KORONY POLSKIEJ w 
progach tarnowskiego WSD

  PANORAMA PARAFII: kardynalska 
parafia w Starej Jastrząbce

Relacja do Maryi nie może 
opierać się na wiązce tkliwych 
sentymentów ani na zespole czysto 
intelektualnych dywagacji.

W pasierbieckim sanktu-
arium Matki Bożej Pociesze-
nia 21 i 22 października odby-
wało się ogólnopolskie sym-
pozjum mariologiczno-maryj-
ne pod hasłem: „Na polskiej 
drodze maryjnej”. Jak wyja-
śnia ks. prof. Janusz Królikow-
ski z zarządu Polskiego Towa-
rzystwa Mariologicznego, ce-
lem sympozjum było ukaza-
nie jedności rozumu i serca we 
właściwie pojętym kulcie Ma-
ryi: – To jest pewna specyfi-
ka, bogactwo i wyzwanie pol-
skiej drogi maryjnej. Jan Paweł 
II apelował, abyśmy o tej na-
szej drodze zawsze pamięta-
li. Ks. prał. Józef Waśniowski, 
kustosz pasierbieckiego sank-
tuarium i gospodarz wydarze-
nia, dodaje, iż naukowe docie-
kania, czynione w cieniu miej-
sca pulsującego żywą maryjną 
pobożnością, to niejako kom-

plementarne dopeł-
nienie tego, czym żyją 
modlący się tu ludzie, 
czym biją serca piel-
grzymów. – Moja wia-
ra i wiedza wiele zy-
skały – wyznaje Alicja 
Banat, germanista z 
pasierbieckiej szkoły. 
– Wzruszające było poświęce-
nie przez abp. Alojzego Orszu-
lika XIII stacji plenerowej Dro-
gi Krzyżowej, a wykłady, choć 
bywało, iż niełatwe w odbio-
rze, znacznie poszerzały inte-
lektualne horyzonty. Napraw-

dę wiele się dowie-
działam. Sympozjum 
zgromadziło śmietan-
kę polskich mariolo-
gów z ks. dr. Teofi-
lem Siudym, przewod-
niczącym PTM, na cze-
le. Obecni byli m.in. 
uczeni z Częstocho-

wy, Krakowa, Kielc, Lublina. 
Jest nadzieja, że zdrowa ma-
ryjność będzie się w całej Pol-
sce rozwijać. Obradom z zain-
teresowaniem przysłuchiwali 
się klerycy przybyli z Rzeszo-
wa, Przemyśla i Stadnik. XAT

BEATA 
MALEC-SUWARA

redaktor wydania

Uczestnicy 
sympozjum 
rozważali polską 
maryjność, 
pragnącą łączyć 
zaangażowanie 
rozumu i serca
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Kościół i kultura
DIECEZJA. 22 października za-
kończyły się Tygodnie Kultury 
Chrześcijańskiej w Tarnowie, No-
wym Sączu i Mielcu. Było modli-
tewnie, prelekcyjnie i muzycznie. 
W Nowym Sączu gościła z poezją 
ks. J. Twardowskiego Anna Seniuk, 
w Tarnowie z Brandstaetterem 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska, 

w katedrze wystąpił prawo-
sławny chór IRMOS (na zdjęciu). 
Tygodnie, z jednej strony, ukaza-
ły wielkie zaangażowanie organi-
zatorów i lokalnych centrów kul-
tury, a z drugiej jakby postępują-
cy zanik apetytu na posługę my-
ślenia u potencjalnych odbiorców 
religijno-kulturowej oferty.

Z miłości lepsze jutro

TARNÓW. 17 października ofi-
cjalnie został otwarty w Tarnowie 
Warsztat Terapii Zajęciowej im. 
Jana Pawła II. Placówka dyspo-
nuje 36 miejscami. Ośrodek 
prowadzi Stowarzyszenie „Ich 
Lepsze Jutro”, a utworzono go 
ze środków miasta Tarnowa. 
Celem funkcjonowania warszta-
tu jest nabycie przez osoby z ob-
niżonym stopniem rozwoju in-

telektualnego umiejętności nie-
zbędnych do podjęcia aktywno-
ści zawodowej. – Pamiętamy cią-
gle o słowach Jana Pawła II, któ-
ry mówiąc o niepełnosprawnych 
podkreślał, że te osoby potrze-
bują nie tylko opieki, ale też mi-
łości – mówił Tomasz Wardzała, 
kierownik warsztatu (na zdję-
ciu z lewej, obok opiekunowie 
z ośrodka). 
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Mój duński przyjaciel
RZEZAWA. Dzieci i młodzież z 
katolickiej szkoły św. Albana oraz 
Klubu Młodzieży Katolickiej DUK 
z Odense w Danii gościły w pod-
bocheńskiej Rzezawie. Inicjatorką 
wyjazdu była s. Teresa Piękoś, słu-
żebniczka dębicka od 1973 roku 
pracująca w Odense. Duńczycy 
odwiedzili Częstochowę, Kra-

ków, Wieliczkę. W Rzezawie 
wraz z gospodarzami uczestni-
czyli m.in. w nabożeństwach i 
rozgrywkach sportowych. Wizyta 
była elementem programu reali-
zującego przyjaźń między szkoła-
mi i ośrodkiem w Odense a para-
fią w Rzezawie (na zdjęciu polska 
i duńska grupa).

NOWY SĄCZ. 21 paździer-
nika w Małopolskim Centrum 
Kultury „Sokół” odbył się kon-
cert „W górach jest wszystko, 
co kocham”. Piosenki 
inspirowane twórczo-
ścią Harasymowicza, 
Bellona, a może nade 
wszystko górami za-
śpiewali i zagrali: ze-
spół Dom o Zielonych 

Progach, Grupa Pelton, Robert 
Marcinkowski, Apolinary Polek 
z zespołem oraz duet Andrzej 
Koczewski i Marek Górski. Wraz 

z nowosądeckim kon-
certem rozpoczęła się 
jesienna edycja tej po-
etycko-muzycznej im-
prezy odbywającej się 
w dwunastu miastach 
w całej Polsce. AR
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Tytoniowa walka
TARNÓW. W październiku 
miasto włączyło się w kampa-
nię antynikotynową „Miesiąc 
odpowiedzialnej sprzedaży – 
Małopolska 2006”. Jak infor-
muje tarnowska koordynatorka 
akcji Małgorzata Król (na zdję-
ciu), już odbyły się dwa szkole-
nia „Jak uchronić dziecko przed 
tytoniem”, skierowane do pe-
dagogów i psychologów szkol-
nych. Zorganizowane zostały 
też zajęcia dla uczniów tarnow-
skich szkół handlowych, czy-
li potencjalnych sprzedawców. 
Zaplanowano również spotka-
nia z rodzicami, tzw. wywia-
dówki profilaktyczne, w czasie 
których rodzice otrzymają bro-
szury i konkretne rady, jak roz-
mawiać z dziećmi o uzależnie-
niu od wyrobów tytoniowych. BE
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Sępie menu?
REGION. Jedna z podsąde-
ckich ubojni, w Żeleźnikowej 
Wielkiej, skupowała mar-
twe zwierzęta, a mięso z nich 
sprzedawała jako pełnowar-
tościowy produkt spożywczy. 
Padlina mogła trafiać do kilku 
masarni w regionie, a wyko-
nane z niej wyroby mięsne na 

talerze nawet kilkuset osób. 
Tarnowska policja na gorącym 
uczynku zatrzymała mężczy-
znę, który dostarczał do uboj-
ni zdechłą krowę z podtarnow-
skiego Siemiechowa. Z policyj-
nych ustaleń wynika, że pro-
ceder trwał już od kilku mie-
sięcy. 
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Piosenki z górskich szlaków
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Stypendia „Sapere Auso”

Odważni mądrością

Przyznano stypendia tym, którzy 
mają odwagę stawać się mądrymi. 
Z nadzieją, że ze swą odważną 
mądrością nie wyjadą za granicę. 

Stypendia dostali ucznio-
wie gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Mają one też 
trafić do studentów, doktoran-
tów i chętnych do podjęcia sta-
żu. Certyfikaty potwierdzające 
otrzymanie stypendium Mało-
polskiej Fundacji Stypendialnej 
„Sapere Auso” wręczono 114 
beneficjentom. Brano pod uwa-
gę ich szczególne osiągnięcia 
na polu naukowym, artystycz-
nym bądź sportowym, średnią 
ocen powyżej 4,5 oraz sytua-
cję materialną i rodzinną. Dzie-
wiątego października, podczas 
uroczystej gali, Janusz Sepioł, 
przewodniczący Rady Fundacji, 
zwrócił się do stypendystów: 
„Wasza wiedza, wasza odwaga 
bycia mądrymi będzie wielkim 
potencjałem zmian na lepsze 
w każdym kraju świata. Bardzo 
jednak liczymy, że zostaniecie 
tutaj i budować będziecie Pol-
skę i Małopolskę”. Aby ułatwić 
absolwentom małopolskich 
uczelni znalezienie pracy, fun-

dacja podjęła w 
tym roku już II 
edycję progra-
mu „Dobry Staż 
– Dobry Start”. 
W jego ramach 
zorganizowa-
nych zostanie 
30 dziewięcio-
mies ięcznych 
płatnych staży w 
małopolskich firmach. 
Miesięczna kwota 
dodatku stażowe-
go wynosi 1635 zł 
brutto. 

Fundacja „Sape-
re Auso” została powo-
łana przez Sejmik Wo-
jewództwa Małopolskiego 
w 2003 r. Jej główny cel to 
zwiększenie szans edukacyj-
nych młodzieży oraz promo-
wanie uzdolnionej młodzie-
ży. W ciągu niespełna czte-
rech lat działalności do funda-
cji wpłynęło 2695 wniosków; 
przyznano 882 stypendia na 
łączną wartość 2,5 miliona zł. 
Więcej informacji o realizo-
wanych przez „Sapere Auso” 
programach stypendialnych: 
www.sapereauso.org/progra-
my.html BS

Pomoc rodakom na Ukrainie

Na wagę złota
Polskie Towarzystwo Kultu-
ralno-Oświatowe z Obwodu 
Tarnopolskiego na Ukrainie 
prosi tarnowian o polskie pod-
ręczniki. Czy uda się pomóc?

Zbiórkę koordynuje tarnow-
skie Gimnazjum nr 1. Potrzeb-
ne są podręczniki do nauki języ-
ka polskiego, geografii i historii, 
także materiały edukacyjne na 
temat Unii Europejskiej. – Zbie-
ramy je w naszej szkolnej rodzi-
nie, ale też prosiliśmy o ogłosze-
nie tej akcji z ambon. O zbiórce 
wiedzą też inne szkoły w mieście 
– informuje Joanna Jasiak, dyrek-
tor gimnazjum. Mimo to po ty-
godniu akcji jej efekt był dość 
skromny. – Często jest tak, że 
młodzież nie ma podręczników 
z lat poprzednich, bo koniecz-
ność zakupu książek na nowy rok 
zmusza rodziny do zostawiania 
ich w antykwariacie czy sprze-
daży – dodaje Bernadetta Ryn-
kar ze szkolnej biblioteki. Jed-
nak młodym nie brakuje wrażli-
wości. Natalia Foszcz jest w trze-
ciej klasie gimnazjum. – Przynio-
słam książki z dwóch poprzed-

nich klas i jeszcze ze szkoły pod-
stawowej. Były u mnie, bo bar-
dzo lubiłam do nich zaglądać. 
Innym będą jednak bardziej po-
trzebne – przyznaje. Dyrektor Ja-
siak zna Obwód Tarnopolski, bo 
jej szkoła ma tam partnerskie 
gimnazjum klasyczne. – Wielu 
z tamtejszych naszych rodaków 
nie mówi już po polsku. Skoro 
jednak chcą uczyć dzieci, to trze-
ba im pomóc – dodaje. GB

XVII Polonia Semper Fidelis

Zagrają Bogu i Ojczyźnie
Już dziewiątego listopada 

w Dębicy rozpocznie 
się festiwal z piosen-
ką śpiewaną Bogu i 
Ojczyźnie. Jego pro-
gram zapowiada się 

bardzo atrakcyjnie. 

– Festiwal jest doskonałą for-
mą budzenia wrażliwości reli-
gijnej oraz uczulania na patrio-
tyzm, którego dziś brakuje – 
stwierdza ks. Jacek Miszczak, 
dyrektor Ogólnopolskiego Festi-
walu Piosenki Religijnej i Patrio-
tycznej „Polonia Semper Fide-
lis”. Parafia Miłosierdzia Bożego 
w Dębicy przygotowuje festiwal 
już po raz siedemnasty. Będzie 

on trwał od 9 do 12 listopada. 
Wystąpi na nim 25 wykonaw-
ców, wyłonionych spośród po-
nad 200 zgłoszeń nadesłanych 
z całej Polski. Uczestnicy zapre-
zentują przygotowane przez sie-
bie utwory oraz wezmą udział 
w warsztatach wokalno-instru-
mentalnych i literackich. Najbar-
dziej utalentowana grupa bądź 
solista otrzyma nagrodę finan-
sową oraz roczną opiekę arty-
styczną Agaty i Pawła Steczkow-
skich. Na festiwalu pojawią się 
znani artyści: Anastasis, Full Po-
wer Spirit, Tomek Budzyński, Pa-
weł Steczkowski z przyjaciółmi 
oraz Skaldowie. „Gość Niedziel-
ny” patronuje wydarzeniu. BS

Bernadetta Rynkar (z prawej) 
podarowane książki gromadzi  
w szkolnej bibliotece
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Stypendia 
otrzymali  

(od lewej)  
Karolina, 
Przemek  

i Agnieszka  
z I LO  

w Starym  
Sączu
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Zgłobice położone są ja-
kieś 5 km od Tarnowa. 
Rozwój budownictwa 
na obrzeżach miasta 

sprawił, że liczba mieszkań-
ców zaczęła tutaj szybko wzra-
stać. Zakup domu bądź dział-
ki budowlanej przyciągnął do 
Zgłobic ludzi z różnych para-
fii. – Nie tak dawno przyszła do 
mnie para narzeczonych z proś-
bą, żebym im pomógł w kwe-
stii ślubu, który chcieli zawrzeć 
w katedrze – opowiada ks. 
Andrzej Mikulski, zgłobicki pro-
boszcz. – Chłopak urodził się w 
innej parafii, niż był chrzczo-
ny. Potem przeprowadził się 
do Zgłobic, ale na stałe za-
meldowany jest w Warszawie. 
Historia tego młodego czło-
wieka obrazuje nie tylko boga-
ctwo życiowych dróg, ale też 
sygnalizuje, że zmienia się mo-
del tradycyjnie pojętej więzi z 
parafią. Dawniej wierny przy-
należał do jednego miejsca od 
kołyski aż po grób.

Objazdowi 
parafianie

Z rozeznania ks. Mi-
kulskiego wynika, że jed-
na czwarta „jego” wier-
nych uczestniczy w nie-
dzielnej Mszy św. poza 
własnym kościołem parafialnym: 
– Do nas z kolei przychodzą inni. 
W ostatnią niedzielę na Różaniec 
i popołudniową Mszę św. przy-
jechał autokar ludzi z Tarnowa. 
Chcieli zobaczyć kościół – mówi. 
Powody takiego przemieszczania 
się ludzi są różne, czasem bardzo 

prozaiczne, na przykład 
kwestia przykościelne-
go parkingu, jakość ka-
zania, długość ogłoszeń. 
Niekiedy ludzie szukają 
kontaktu z jakąś grupą, 
której nie ma w ich para-
fialnym kościele. Są tacy, 

którzy uczestnictwo w niedziel-
nej Mszy św. łączą z obiadem u 
mamy, odwiedzinami znajomych. 
– Zdecydowana większość wier-
nych to jednak osoby o silnym po-
czuciu wspólnotowości, przyna-
leżności do swojej parafii. U nas 
elementem bardzo integrującym 

Każdy wierzący 
odpowiedzialny 
jest za więź  
z parafią, w którą 
wprowadził  
go chrzest św.

Dawniej wierny 
przynależał  

do jednej parafii od kołyski  
aż po grób. Odkąd 

wynaleziono 
przeprowadzki,  

a zwłaszcza tanie 
linie, zaczyna się 

zmieniać tradycyjna 
więź z parafią.

tekst i zdjęcia  
BEATA MALEC-SUWARA 

I KS. ANDRZEJ TUREK

PARAFIALNA ZMIANA 
MARIA BŁACHUT Z OCHOTNICY 
GÓRNEJ, OD 25 LAT PRZEBYWA W 
LONDYNIE

– Dzieciństwo i 
lata młodzień-
cze, które spę-
dziłam w ro-
dzinnej parafii, 
są dla mnie fun-

damentem życia. Wszystko 
się zmieniło: parafia, kościół 
i ludzie. Skarb wiary, który 
otrzymałam od mojej parafii 
w Polsce, od rodziców i ro-
dziny, jest oparciem dla życia 
w Anglii. Moją rodzinną para-
fię, z którą nigdy nie zerwa-
łam kontaktu, darzę zawsze 
żywą i wyjątkową miłością.

WIESŁAW ŻUROWSKI, PRZEPRO-
WADZIŁ SIĘ Z TARNOWSKIEJ PARAFII  
MISJONARZY DO ŚW. STANISŁAWA 
KOSTKI 

– Zmienić ro-
dzinną parafię 
na nową nie by-
ło łatwo. Na po-
czątku porów-
nywało się je. 

Nigdy jednak nie kultywowa-
łem sentymentów, nie jeź-
dziłem z rodziną na Msze św. 
do poprzedniego kościoła. 
Być może dlatego, że wpro-
wadziliśmy się zaraz po mo-
im powrocie z 6-letniego po-
bytu w Niemczech, a Kościół, 
gdziekolwiek nie byłem, za-
wsze był dla mnie ważny. Z 
tutejszą parafią zintegrowa-
łem  się całkowicie. 

ELŻBIETA MOŹDZIERZ Z DĄBROWY 
TARNOWSKIEJ, MIESZKA I STUDIUJE  
W KRAKOWIE

– Człowiek przy-
zwyczaja się do 
„swojego” koś-
cioła, „swojego” 
księdza. Czasem 
na Mszy poza 

parafią czułam się obco. Nie 
jestem teraz w stanie robić 
tyle co wcześniej dla wspól-
noty. Będąc daleko, tęsknię 
nie tylko za kochanymi oso-
bami, miastem, ale także za 
swoją parafią. Pamiętam, jak 
po powrocie z USA poszłam 
na Mszę do swego kościoła. 
Tak dobrze się czułam. Tak 
chyba będzie zawsze.

Rocznica poświęcenia własnego kościoła parafialnego

Rozstaje za chrzcielnicą
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była budowa kościoła – zauważa 
ks. Kazimierz Bonarek, proboszcz 
z Koszyc Wielkich. 

Podwójna lojalność

Katarzyna z Tarnowa dwa la-
ta temu wyszła za mąż i zmieni-
ła miejsce zamieszkania. – To być 
może dziwne, ale czuję się człon-
kiem zarówno mojej rodzinnej, 
jak i nowej parafii. Za obie czu-
ję się odpowiedzialna – deklaru-
je. Podobne odczucia towarzyszą 
chyba też tym, którzy po wyjeź-
dzie za granicę starają się pamię-

tać o swoich rodzinnych parafiach 
i miejscowościach, dbają o ko-
rzenie oraz kultywują tradycje. – 
„Towarzystwo Ratunkowe Parafii 
Strzelce Wielkie” w Chicago po-
wstało już w 1922 r. Jego celem 
było organizowanie pomocy dla 
kościoła parafialnego i wsparcie 
materialne najbiedniejszych pa-
rafian. – Podobne towarzystwa 
czy kluby patronują praktycznie 
całemu Powiślu – mówi ks. Sta-
nisław Tabiś, proboszcz Strzelec 
Wielkich. – Polonia do dziś nas 
wspiera. Pomaga w wykończeniu 
i wystroju wnętrza kościoła, dzia-
ła na rzecz miejscowej szkoły. Ale 
członkowie klubu starzeją się, a 
młodzi nie bardzo garną do tego 
rodzaju inicjatyw. 

Zagraniczna 
swoja wspólnota 
Maria, londyńska policjantka, 

mówi, że kiedy przyjechała do 
Anglii, od razu zaczęła rozglądać 
się za polskojęzycznym duszpa-
sterstwem: – Przylgnęłam do nie-
go całym sercem. Kościół stał się 
moim domem i rodziną. W para-
fii zetknęłam się z rodakami z róż-
nych części Polski, również z mo-
ich rodzinnych stron. Szybko za-
dzierzgnęły się   kontakty. – Z reli-
gią za granicą bywa różnie – przy-
znaje Włodek, pracujący sezono-
wo w Niemczech. – Zdarza się, że 
pracodawca celowo tak układa ro-
botę, że człowiek nie da rady być 
na Mszy. Wielu chce zarabiać w 
niedziele i nie interesuje ich żad-
na parafia. Zdaniem Eli, studentki 
dorabiającej na wakacjach w Sta-
nach Zjednoczonych, żądza pie-
niądza często przesłania naszym 
rodakom sprawy religijne i trzeba 
wiele trudu, żeby więź z Bogiem 
nie uległa rozluźnieniu: – Z kole-
żankami znalazłyśmy kościół ka-
tolicki, choć tylko anglojęzyczny. 
Menedżer zgodził się, żebyśmy 
w niedziele mogły zaczynać póź-
niej. Było wspaniale. Ksiądz za-
uważył, że jesteśmy „nowe”, i cie-

szył się, że mamy tyle wiary, by z 
daleka przybywać do domu Boże-
go. Poczułam się, jakbym należa-
ła do tej wspólnoty. Świadomość, 
że nie jestem sama,  pomogła mi  
w trudnych chwilach.

Personalna parafia

Obecnie na Wyspach Brytyj-
skich przebywa około 300 tys. Po-
laków, a w Niemczech nawet do 
1,5 miliona. Szacuje się, że spo-
śród tych skupisk polonijnych tyl-
ko (lub aż) 20 procent ludzi szu-
ka kontaktu z polskojęzycznym 
duszpasterstwem. Ks. prał. Stani-
sław Budyń, rektor Polskiej Misji 
Katolickiej w Niemczech, mówi, 
iż nieco inaczej układają się pa-
rafialne relacje emigrantów sta-
łych i czasowych. Ci ostatni iden-
tyfikują się głównie ze swą ojczy-
stą parafią, do której zamierza-
ją wrócić. Oczywiście zagranicz-
na parafia jest dla wszystkich. Nie 
ma ona charakteru terytorialne-
go, ale personalny. Troszczy się o 
sprawy religijne, ale również o ję-
zyk, tradycję, narodową kulturę. 
Wspólnota stara się też śpieszyć 
z pomocą w różnych doświad-
czeniach losowych parafian roda-
ków. – Więzią podstawową w ta-
kiej parafii jest ojczysty język, kraj 
pochodzenia – zauważa ks. Bu-
dyń. – Scala się ona przez wspól-
ne inicjatywy religijno-kulturowe: 
przygotowanie i przeżywanie na-
bożeństw, pielgrzymki oraz róż-
ne przyparafialne grupy i koła za-
interesowań. 

Wzajemna 
odpowiedzialność
– Pobyt w Anglii pozwolił mi 

się rozwinąć, dojrzeć także reli-
gijnie – stwierdza Maria. Włodek 
wyznaje, że wyjazdy lepiej uświa-
domiły mu wartość jego rodzin-
nej parafii i „smak” polskiej Mszy. 
Ale opuszczenie ojczystej para-
fii skutkuje nierzadko zerwaniem 
więzi z Kościołem. – Kiedy po-

za swym środowiskiem odcho-
dzi się od Boga, to znak, że wia-
ra jest słaba – zauważa bp Wiktor 
Skworc. – Cała nadzieja w żywot-
ności naszych wspólnot parafial-
nych. Powinny one tych, których 
zagranica poraniła czy oddaliła, 
do Kościoła przyjąć na powrót z 
miłością, zintegrować ze wspól-
notą i ukazać właściwą ścieżkę 
wiary. Ks. Budyń podkreśla, jak 
cenne są wyrazy łączności parafii 
pochodzenia z parafianinem prze-
bywającym poza jej granicami: – 
Warto zaopatrzyć takiego czło-
wieka na przykład w obrazek z ro-
dzimą świątynią czy patronem pa-
rafii i modlitwą, przywołującą pa-
mięć wspólnoty. Dobrze by było, 
aby proboszcz przesyłał życzenia 
świąteczne swym będącym da-
leko parafianom. Wspólnota po-
winna też otoczyć pomocą rodzi-
ny emigrantów.

W obliczu wyzwań, jakie nie-
sie „mobilna” współczesność, 
trzeba pamiętać, że odpowie-
dzialność jest wzajemna: parafian 
za duchową i materialną kondy-
cję parafii, oraz parafii za parafian. 
W naszej historii zjawisko wycho-
dzenia czy wyjeżdżania poza pro-
gi rodzinnej parafii nie jest no-
we. Zazwyczaj nawet wzmacnia-
ło ono więź z Bogiem. To głów-
nie kwestia obecności wiary, a nie 
braku widoku parafialnej chrzciel-
nicy. 

Opuszczenie rodzinnej 
parafii, a zwłaszcza wy-

jazd za granicę, jest zagro-
żeniem i szansą. Zmniejsza 
się potencjał ludzki w rodzi-
mej parafii, osłabia kondy-
cja rodziny, pojawiają obce, 
niekoniecznie dobre, wzor-
ce zachowań. Szansą jest 
hartowanie dojrzałej, oso-
bistej wiary i ewangelizacja 
Europy. Przy tym wszystkim 
ważna jest posługa dusz-
pasterzy. Muszą oni towa-
rzyszyć wyjeżdżającym, a 
na miejscu stale, na różne 
sposoby, animować poczu-
cie wspólnoty z będącymi 
daleko. 

MOIM 
ZDANIEM

WIKTOR SKWORC

biskup tarnowski 

Rocznica poświęcenia własnego kościoła parafialnego

Rozstaje za chrzcielnicą
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Wystawa „Pienińsko-sądecki 
powiew malarski” daje wysoką 
notę uczniom i nauczycielom 
z katolickiego liceum 
i studium plastycznego. 

Poplenerową ekspozycję pod 
takim tytułem można oglądać w 
Nowym Sączu, w galerii „Sande-
cjana” przy Rynku do 12 listo-
pada. Otwarcie kierunków pla-
stycznych przy Zespole Szkół Ka-
tolickich obarczone było niema-
łym ryzykiem. – To opatrznościo-
we, że w trzecim roku działalno-
ści rozwijamy się i z roku na rok 
mamy coraz większą rekrutację  – 
mówi ks. dr Paweł Kochaniewicz, 
dyrektor ZSK. – Jako szkoła kato-
licka staramy się łączyć doskona-
lenie warsztatu z pogłębianiem 
duchowości, wychowywaniem 

bez kultu ekstrawagan-
cji, a także z przekazy-
waniem wiedzy religij-
nej. Małgorzata Szczer-
ba do sądeckiego stu-
dium przyjeżdża aż z 
Wrocławia. – Ważne dla 
mnie jest to, że nauczyciele prze-
kazują nie tylko wiedzę i umiejęt-
ności techniczne, ale także dzie-
lą się własnym doświadczeniem, 

życiowym i duchowym 
– podkreśla. Zdaniem 
Beaty Jarek z Nowego 
Sącza, która w tym ro-
ku kończy naukę, szkoła 
ma świetną kadrę, któ-
ra indywidualnie traktu-

je każdego ucznia. Bez wątpienia 
atrakcją sądeckiej szkoły jest spe-
cjalność ikony, jedna z dwóch w 
Polsce.  GB

 R E K L A M A 

„Plastyk” w Zespole Szkół Katolickich

Duch i warsztat

Uczniowie 
sądeckiego 
plastyka 
i efekty 
ostatniego 
pleneru 
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WARTO SIĘ 
ZASTANOWIĆ,

że odpowiedź 
na pytania, któ-
re zadał Jezus 
swoim uczniom 
w okolicach 
Cezarei Filipowej:  „Za ko-
go ludzie uważają Syna 
Człowieczego?”, a zwłasz-
cza: „A wy za kogo Mnie 
uważacie?” staje się ważna 
w momencie poszukiwania 
chrześcijańskich korzeni toż-
samości europejskiej. C zy 
nasze życie jest czytelnym 
świadectwem tego przeko-
nania, któremu wyraz dał św. 
Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boga żywego”. Ta wiara zo-
stała wpisana w fundament 
Kościoła zbudowanego na 
Piotrze. Każdy z nas stano-
wi jego cegiełkę, oby wzmac-
niającą tę Bożą budowlę. 
 KS. ZBIGNIEW ADAMEK
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 R E K L A M A 

Na polsko-słowackiej działce 

Ogrodnicy przyjaźni
Zejście z poziomu „oficjałek”  
do bezpośredniego kontaktu 
między ludźmi to droga  
do dobrego, międzynarodowego 
sąsiedztwa.

Do 20 października odby-
wały się w Nowym Sączu, or-
ganizowane przez Instytut Eu-
ropa Karpat, II Dni Republi-
ki Słowackiej. W ich ramach 
pod sądeckim „Sokołem” od-
był się m.in. kiermasz „zahrad-
karow”, czyli działkowców. 
– Mam działkę i sad. Zawsze 
można czegoś nowego się tu 
nauczyć – zauważa Rozalia z 
Łącka. – Od kilku lat sprzeda-
ję w moim sklepie zwłaszcza 
polskie odmiany malin – infor-
muje Anton Golab, sekretarz 
preszowskiego Związku Dział-

kowców. Współpraca słowac-
kich i sądeckich działkowców 
ma już wieloletnią tradycję. – 
Jeździmy na Słowację kilka ra-

zy do roku. Przywozimy stam-
tąd choćby nasiona kalarepy, 
fasoli o strąkach metrowej pra-
wie długości, ale też wiele wra-

żeń z poznawa-
nia zabytków i 
kultury słowac-
kiej – dodaje 
Zofia Mróz, sze-
fowa kolegium 
prezesów są-
deckich ogród-
ków działko-
wych. Ona i An-

ton Golab najbardziej cieszą 
się z tego, że polskich i słowac-
kich działkowców spaja nie tyl-
ko interes, ale przyjaźń. Zda-
niem Leszka Zegzdy, dyrekto-
ra Instytutu Europa Karpat, o 
to właśnie w sąsiedztwie cho-
dzi: –Jednoczenie Europy win-
no mieć charakter nie tyle poli-
tycznych spotkań, ale wymiany 
między zwykłymi ludźmi, po-
znawania kultur, wspólnych in-
teresów.  GB

Sporym 
zaintereso-
waniem 
cieszyło się 
szkolenie 
dr. Eduarda 
Jakubka, 
słowackiego 
ogrodnika 
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Ludzie są przekonani, 
że dzięki Maryi doznają tu 
małych cudów. Cudowne 
jest także to, że wielu 
z nich regularnie czyści 
czyściec. 

Świat już na dobre je-
sienią się trudni. Każde 
drzewo chce mieć biblij-
ny rodowód i przypomi-
nać płonący krzew Jah-
we. W powietrzu czuć 
wzbierający przypływ 
melancholii. Zwalniam, 
bo przede mną orszak 
ślubny. Cofa się mały fiat 
udający wielką bramę. 
Kawałek dalej jakiś wiej-
ski kawalerzysta szyku-
je następną. Nowożeńcy 
spokojnie jadą naprzeciw 
„jeźdźcowi Apokalipsy”. 
Cóż może zatrzymać ka-
walkadę szczęścia?

Diecezjalne 
Ain-Karim 
Żeby trafić do Zdziar-

ca, trzeba na trasie 
Tarnów–Mielec, przed 
Radomyślem, skręcić na 
Dębice. Parę kilometrów 
i mamy Ain-Karim w wy-

daniu diecezjalnym. Pa-
rafia powstała w XIV 
wieku. Zadbane domy, 
sklep, poczta, dom kul-
tury, szkoła, plac uda-
jący rynek, plebania i 
kościół. Ludzi za bardzo 
nie widać, choć jest ich 
tutaj około 1900. Wie-
lu mieszkańców parafii, 
której patronuje Mary-
ja w tajemnicy nawie-
dzenia, nawiedza zagra-
nicę za chlebem. Miej-
scowym utrzymanie da-
ją gospodarstwa, cztery 
zakłady przetwórstwa 
mięsnego, przedsiębior-
stwa w Mielcu i Dębicy.

Opukują czyściec 

Szata parafialnego 
kościoła nie zachwyca. – 
Elewacja będzie nowa – 
zapewnia ks. Eugeniusz 
Habura, zdziarzecki pro-
boszcz. – Niedawno ukoń-
czyliśmy renowację wnę-
trza świątyni, wiele pracy 
włożyliśmy też w kaplicę 
dojazdową w Żarówce. A 
troskę o zewnętrzne dzie-
ła trzeba zawsze łączyć z 
pielęgnacją dzieł ducho-
wych. Tych ostatnich w pa-
rafii nie brak. Działają tu: 

Caritas, DSM, grupy mło-
dzieżowe, duchowa adop-
cja; jedna z grup „specjali-
zuje się” w modlitwie za 
zmarłych i regularnie wy-
ludnia czyściec. 

Cudowna Matka 

Rdzeniem religijności 
ludzi jest kult Matki Bożej. 
W parafii modli się 26 róż 
różańcowych, odpusty ku 
czci Maryi ściągają wier-
nych z okolicy. Gorzej by-
wa z naśladowaniem Jej 
cnót. Zdarza się więc leni-
stwo religijne, zbytnia za-
żyłość z alkoholem, omi-
janie kościoła, życie „na 
wiarę”, czy ciągnące się 
niekiedy latami między-
sąsiedzkie, a nawet we-
wnątrzrodzinne waśnie. – 
Nasze sprawy, zarówno ra-
dosne, jak i trudne, powie-
rzamy naszej Patronce z 
ufnością i nadzieją – mó-
wi proboszcz. – Wszyscy 
mamy poczucie, że żyje-
my tu w ramionach Matki. 
Ona zawsze działa, niekie-
dy wręcz cudownie.

XAT

 

PANORAMA PARAFII 
Zdziarzec. Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

W ramionach Matki

Adres redakcji: ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów
tel./faks 014 626 15 50
Redagują: ks. Andrzej Turek – dyrektor oddziału, 
Grzegorz Brożek, Beata Malec-Suwaratarnow@goscniedzielny.pl
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Pochodzącą z przełomu 
XVIII/XIX świątynię 

trzy razy 
rozbudowywano. 
Ogromnej pracy 

wymagała naprawa 
zniszczeń po II wojnie 

światowej

ZDANIEM PROBOSZCZA
Punktem wyjścia duszpasterstwa jest bycie 
człowiekiem, szanowanie człowieczeństwa 
u innych, bezpośredni kontakt. Odwiedzamy 
chorych parafian w szpitalach. Gdy pojawia 
się jakiś problem, zwykle jadę i przez dyskret-
ną rozmowę staram się na miejscu pomóc go 
rozwiązać. Trosk nie brakuje. Stwarza je choć-
by emigracja zarobkowa, która sprowadza na 
dzieci czasowe sieroctwo oraz wystawia na 
próbę małżeńską wierność. Cieszy, że parafia-
nie są wierni Maryi, a przy tym ofiarni i przed-
siębiorczy. Dzięki temu wiele udało nam się 
zrobić, zarówno na polu materialnym, jak i du-
chowym. Owocuje angażowanie świeckich w 
życie Kościoła. Wiele spodziewamy się po za-
kładanej właśnie Akcji Katolickiej.

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele – kościół parafialny: 7.00, 10.30, 15.00; 

kaplica w Żarówce: 9.00, 14.00.
  Codziennie – kościół parafialny: 17.00; Żarówka: 

17.00 (środa–piątek).
  Odpusty – kościół parafialny: lipiec ku czci NMP w 

tajemnicy nawiedzenia i październik ku czci NMP 
Różańcowej. Żarówka: maj ku czci NMP Królowej 
Polski.

KS. EUGENIUSZ 
HABURA

Ur. 9 IX 1951 r. w Rylowej 
(par. Szczurowa). Świę-
cenia przyjął w roku 
1975. Pracował w Chełmie, 
Gumniskach, Mościcach i 
Bochni. Od 1990 r. pro-
boszczuje w Zdziarcu. W 
duszpasterstwie pomaga 
mu wikariusz  ks. Piotr 
Gwiżdż.
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Gruntowna renowacja wnętrza kościoła trwała dwa lata.
Efekty widać


