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Harcerze z mieleckiej Grupy Wędro-
wników „Szekle” pomagali w upo-

rządkowaniu grobów na uroczystość 
Wszystkich Świętych. – Wiele osób nie 
jest w stanie poradzić sobie z przygoto-
waniem grobu. To przecież ogrom prac. 
Trzeba nosić ciężkie rzeczy, sprzątać z re-
guły bardzo duże grobowce. A niesienie 
pomocy to cel harcerskiej służby – mówi 
Mirosław Pietrzak, drużynowy „Szekli” i 
pomysłodawca akcji. Ewentualne datki 
od korzystających z harcerskiej pomo-
cy zasilą fundusz na wyjazd „Szekli” 
na obóz do Niemiec, który planowany 

jest w przyszłe waka-
cje. Harcerska Grupa 
Wędrowników „Szekle”, 
licząca 21 członków, 
jest jedną z 30 drużyn 
działających w Hufcu 
ZHP Mielec.  BS
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W sobotę 
harcerki Asia, 
Ania i Kaja 
uporządkowały 
kilkanaście 
grobów

GRZEGORZ BROŻEK
redaktor wydania

Narzucające się w kon-
tekście uroczystości 

Wszystkich Świętych i od-
wiedzania grobów bliskich 
rozmyślanie o śmierci, trze-
ba by wymienić raczej na 
refleksję o życiu. O życiu i 
umieraniu. Bo też jedną z 
ważniejszych trosk winno 
być przygotowanie się na 
przejście na drugą stronę. 
O „chwili tranzytu” pisze-
my na stronach IV i V.

  

Trwa zbiórka darów dla seminarium

Chleb dla serca

ZA TYDZIEŃ
  Polegaj jak na Zawiszy, o 

TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ 
WSD, które obchodzi 10-le-
cie istnienia

  EKOLOGIA POPŁACA, czy-
li sukcesy dzieci z Poręby 
Spytkowskiej

  GŁÓD SŁOWA, o rozwijają-
cym się w diecezji Studium 
Biblijnym 

  Idzie wiosna, czyli WADOWICE 
GÓRNE w cyklu „Panorama 
parafii”

Seminarium może funkcjonować 
także dzięki ofiarowanym 
przez diecezję płodom rolnym. 
Tych zaś ubywa.

 – Jak na razie do końca 
października objechaliśmy oko-
ło 100 parafii – informuje Jerzy 
Tkacz, kierownik gospodarstwa 
seminaryjnego w Błoniu, gdzie 
składuje się dary diecezji. Darów 
z roku na rok jest coraz mniej. – 
Wynika to z tego, że ludzie co-
raz mniej uprawiają, więc co-
raz mniej są w stanie nam ofia-
rować. Za wszystko jednak dzię-
kujemy, to dla nas wielka pomoc 
– dodaje ks. Janusz Majda, dy-
rektor administracyjny WSD. W 
ostatnich latach udaje się zgro-
madzić z darów dość stałą wiel-
kość: około 160 ton produktów. 
– To przede wszystkim zboże i 
ziemniaki. Także kapusta i jabł-
ka. W mniejszym zakresie in-
ne warzywa czy owoce – doda-
je ks. Majda. W ostatnim czasie 
dwa rekordowo duże transporty 
przyjechały z parafii Bolesław na 
Powiślu i z podsądeckiego Pode-

grodzia. Bolesław przy-
wiózł łącznie prawie 
10,5 tony darów, a Po-
degrodzie 15 ton. Dzię-
ki darom i własnej pro-
dukcji kilkudziesięcio-
hektarowego semina-
ryjnego gospodarstwa, 
wszystkie podstawowe 
produkty seminarium ma zabez-
pieczone na cały rok. A warto 
wspomnieć, że seminarium wy-
daje codziennie dla kleryków, 

profesorów, i pracow-
ników około 400 obia-
dów. – Ważne jest też 
to, że nic się nie mar-
nuje. „Wszelkie reszt-
ki” trafiają na paszę do 
naszego gospodarstwa 
– zauważa ks. Wiesław 
Czaja, zawiadujący go-

spodarstwem w Błoniu. Semi-
narium nazywane bywa sercem 
diecezji. Dobrze, że diecezjanie 
nie szczędzą mu chleba. GB

Worki 
ze zbożem 
trafiają 
pod wiatę, 
a potem 
do stojących 
obok silosów
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HARCERZ POMOCNY W ŻYCIU I PO ŚMIERCI
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Światło miłosierdzia
STRASZĘCIN. Od trzech lat 
kilka dni przed uroczystością 
Wszystkich Świętych i kilka 
dni po niej wolontariusze pa-
rafialnej Caritas ze Straszęci-
na sprzedają znicze. – Cały, 
dość duży, dochód z tej ak-
cji przeznaczamy na dożywia-
nie w szkołach dzieci oraz na 
ich wypoczynek – mówi Danu-
ta Krawiec, szefowa miejsco-

wej Caritas. Dwa razy do ro-
ku ta charytatywna organiza-
cja prowadzi w parafii także 
akcję „Kilo” (zbiórkę żywno-
ści). Regularnie odbywa się ak-
cja „Ołówek”, czyli zbiórka po-
mocy szkolnych dla dzieci. Na 
zdjęciu Danuta Krawiec (z le-
wej) i Maria Pękala przy carita-
sowym stoisku ze zniczami w 
Straszęcinie.

Zakonnica o głębokich kieszeniach

TARNÓW. Siostra Marcjan-
na (na zdjęciu) ze Zgromadzenia 
Sióstr św. Józefa niedawno obcho-
dziła swoje setne urodziny. Okrą-
gły wiek życia zbiegł się z równie 
pięknym, bo diamentowym jubi-
leuszem złożenia przez nią ślu-
bów zakonnych. Jubilatka Helena 
Warzecha pochodzi ze Stróżnej k. 
Bobowej. W wieku 33 lat wstąpiła 
do Zgromadzenia we Lwowie. Ca-

łe swoje życie poświęciła chorym. 
– Ci, którymi się opiekowała, nie-
jednokrotnie dawali świadectwo 
jej dobroduszności i zatroskania 
o chorych – opowiada s. Romu-
alda. – Wspominają ją jako sio-
strę mającą głębokie kieszenie. 
Zawsze, nawet w czasach wojny 
i powszechnego głodu, wydobyła 
z nich jakieś jabłko, cukierek czy 
kromkę chleba. 
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Dom z Patronem
DĘBICA. 26 października 
Dom Pomocy Społecznej (na 
zdjęciu) mieszczący się na Wo-
licy w Dębicy otrzymał imię 
św. o. Pio. W ciągu ostatnich 
kilku lat starostwo dębickie 
zainwestowało w budynek kil-
ka milionów złotych, aby przy-
stosować dom do obowiązu-

jących w Europie standardów. 
Obecnie prace są na ukończe-
niu, a warunki opieki i pobytu 
znacznie się poprawiły. W DPS, 
który jest drugą co do wielko-
ści placówką tego typu na Pod-
karpaciu, przebywa ponad 200 
mężczyzn przewlekle chorych 
psychicznie.

TARNÓW–BUDAPESZT. 
Sześciu tarnowian zostało uho-
norowanych węgierskim meda-
lem „Bohater Wolności”, który 
ustanowiono z okazji 50. rocz-
nicy Rewolucji Węgierskiej. Na-
grodzeni to: Józefa Karpińska, Je-
rzy Pertkiewicz, oraz członkowie 
Zarządu Tarnowskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Węgier: Wiesła-
wa Kozaka-Jaworska, Zofia Hosa-
ja, Maria Pulnik i Andrzej Szpu-
nar (na zdjęciu). Wyróżnienia 
wręczono podczas uroczystości 
rocznicowych 23 października w 
Teatrze im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. Z terenu Małopol-

ski i Podkarpacia medalami uho-
norowano 12 osób, aż połowa z 
nich to wymienieni wyżej miesz-
kańcy Tarnowa, rodzinnego mia-
sta bohatera obu narodów – ge-
nerała Józefa Bema. 

Z kamerą na Tratwie
TARNÓW–WAR-
SZAWA. Trójka tar-
nowian związanych 
z Duszpasterstwem 
Akademickim „Tra-
twa” wzięła udział 
w emitowanym na 
żywo 25 paździer-
nika programie 
TVP1 „Kawa czy 
herbata?”. Ks. Ar-
tur Ważny, die-
cezjalny duszpasterz mło-
dzieży, Jerzy Świtek, filmoznaw-

ca, oraz Zuzanna 
Szafrańska-Krawiec, 
prezes Stowarzysze-
nia Akademickiego 
„Tratwa”, opowiada-
li o swej działalności 
i planach. Zapraszali 
również wszystkich na 
Przegląd Filmów Nor-
weskich i Festiwal Fil-
mowy Vitae Walor. Ten 
pierwszy odbędzie się  
od 5 do 9 listopada w ki-

nie „Millenium”. 
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Bohaterowie wolności
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TARNÓW–WAR-
 Trójka tar-

nowian związanych 
z Duszpasterstwem 
Akademickim „Tra-

cezjalny duszpasterz mło-

prezes Stowarzysze-
nia Akademickiego 
„Tratwa”, opowiada-
li o swej działalności 
i planach. Zapraszali 
również wszystkich na 
Przegląd Filmów Nor-
weskich i Festiwal Fil-
mowy Vitae Walor. Ten 
pierwszy odbędzie się  
od 5 do 9 listopada w ki-
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Najnowsza sztuka najstarszego 
tarnowskiego teatru okazuje się 
prawdziwym hitem. 

Istniejący ponad sto lat w 
tarnowskim seminarium teatr 
w bieżącym sezonie artystycz-
nym podjął się inscenizacji ślu-
bów króla Jana Kazimierza. In-
spiracją stała się przypadająca 
w tym roku 350. rocznica tego 
wydarzenia. Scenariusz został 

oparty na „Potopie” 
H. Sienkiewicza i na 
dramacie S. Wyspiań-
skiego „Królowa Koro-
ny Polskiej”, od któ-
rego całe przedstawie-
nie wzięło swoją na-
zwę. Tak oto  „Królowa Korony 
Polskiej” wstąpiła w progi se-
minarium, a dokładniej na de-
ski seminaryjnej sceny. – Je-
stem bardzo zadowolony z gry 
aktorów i ich zaangażowania – 

mówi ks. Jacek Nowak, reżyser 
przedstawienia i dyrektor „du-
chownego” teatru. –  Znako-
micie wczuli się w grane przez 
siebie postaci, co nie było ła-
twe z uwagi na odległość i spe-
cyfikę epoki, w której rozgrywa 
się sztuka – podkreśla. „Królo-
wa” inscenizacyjnie była wyma-
gająca. Potrzeba było sporo wy-
siłku, aby jak najwierniej oddać 
realia historyczne panujące w 

XVII wieku. Ale efek-
ty pracy widać. Przed-
stawienie było grane 
już sześć razy. Zawsze 
przy komplecie widow-
ni. Widzowie przyjeż-
dżali z całej diecezji i 
spoza jej granic. Sza-

cuje się, iż dotychczas „Królo-
wą” obejrzało ponad tysiąc wi-
dzów. – To najlepsza recenzja 
naszej sztuki – ks. Nowak nie 
kryje zadowolenia.

 MICHAŁ DĄBRÓWKA

Nowa płyta 
„Puellae Orantes”

Uwielbiają, 
wysławiają

Duchowny teatr 

Królowa w seminarium 

Także obcowanie 
ze sztuką może 
przyuczać 
do przyszłej 
roli duchownego

Ile kosztuje święty spokój?

Abonament na wieczność
Niektórzy miejsce swojego 
pochówku wybierają jeszcze za 
życia.

Starsza pani Halina oprócz te-
go, że porządkuje mogiłę, w któ-
rej pochowani są jej rodzice, od 
wielu lat pielęgnuje również są-
siedni grób. – Nie wiem, kto tu-
taj leży. Nie ma tabliczki z nazwi-
skiem zmarłego i nigdy nie wi-
działam, żeby ktoś tu przycho-
dził – opowiada. – Chciałabym 
być pochowana obok moich ro-
dziców i pomyślałam, że jak bę-
dę o ten grób dbać, to zarząd-
ca cmentarza go nie zlikwiduje 
i nikomu do czasu mojej śmier-
ci tego miejsca nie sprzeda. Jani-
na Dygdoń, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Cmentarzy w Tarnowie 
uważa taki tok myślenia za dosyć 
dziwny i w zasadzie bezsensow-
ny: – Możliwy jest ponowny po-
chówek do grobu ziemnego, ale, 
w myśl ustawy, dopiero po 20 la-
tach od ostatniego pogrzebu w 

tym miejscu. Gwarantuje to rów-
nież opłata uiszczona za plac, 
wynosząca na cmentarzu komu-
nalnym około 440 zł. Nawet je-
żeli rodzina zmarłego po 20 la-
tach nie wniesie opłaty na kolej-
ny okres, a dba o mogiłę, nie wi-
dzimy podstaw, by w jakikolwiek 
sposób ingerować – tłumaczy. 
Sytuacja wgląda inaczej, jeżeli 
grób jest zaniedbany. Umiesz-
cza się wtedy na nim kartkę z in-
formacją, że poszukiwa-
ny jest właściciel. Jeże-
li nikt się nie zgłasza, 
możliwy jest 

ponowny pochówek. W przypad-
ku cmentarzy parafialnych, obok 
rozporządzeń państwowych ich 
zarządcy muszą też respektować 
postanowienia „Statutu cmentar-
nego diecezji tarnowskiej”. Do-
kument, choć wydany prawie 20 
lat temu, wciąż pozostaje w mo-
cy. Warto zaznaczyć, iż dziś ist-
nieją specjalne programy kom-
puterowe wspomagające zarzą-
dzanie zasobami cmentarnymi, a 

zwłaszcza prowadzenie 
ewidencji gro-

bów. BS
ny jest właściciel. Jeże-
li nikt się nie zgłasza, 
możliwy jest 

ewidencji gro-
bów. BS

Dziękczynnym „Te Deum” 
i radosnym „Magnificat” Dziew-
częcy Chór Katedralny „Puellae 
Orantes” zamyka obchody 
20-lecia istnienia zespołu.

Tylko dwa utwory znalazły 
się na nowej płycie chóru, zaty-
tułowanej „Magnificate et Glori-
ficate Dominum” („Uwielbiajcie 
i wysławiajcie Pana”). „Te Deum” 
Josepha Haydna zostało specjal-
nie opracowane na głosy i orga-
ny, zaś „Magnificat” Mariana Sa-
wy (najwybitniejszego po Nowo-
wiejskim polskiego kompozytora 
muzyki organowej) powstał spe-
cjalnie na zamówienie katedral-
nego zespołu. Utwór i jego wy-
konanie przez tarnowskie dziew-
częta zrobiły ogromne wraże-
nie na chórowych festiwalach w 
Europie. W roku przyszłym je-
go wspólne wykonanie będzie 
wieńczyć festiwal we francuskim 
Morvan. Warto zauważyć, że tar-
nowskim chórem zachwycają się 
od lat znawcy muzyki w całej Eu-
ropie. W ciągu kilku ostatnich lat 
zespół dowiódł swej klasy, przy-
wożąc z prestiżowych, zagra-
nicznych festiwali worek nagród. 
Po słuchaczach Niemiec, Belgii i 
Francji, gdzie „Puellae Orantes” 
gościły we wrześniu, teraz – w 
ramach trasy promującej nową, 
piątą w dorobku płytę – słuchać 
i podziwiać zespół mogą miesz-
kańcy diecezji i Małopolski. Ko-
lejna okazja nadarzy się dopiero 
w kwietniu. GB

Muzycznie świetnie zrealizowane 
nagranie i piękne edytorstwo 
to walory nowego krążka „Puellae 
Orantes” 
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A gdyby tak 
zarezerwować 
sobie miejsce 
w niebie?
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Śmierć w mediach ma 
swoje pięć minut zwy-
kle w listopadzie. 
Wskrzesza się ją oko-

ło Zaduszek, a potem nastę-
puje szybki pochówek w gro-
bie zbiorowej niepamięci. Lęk 
przed umieraniem bierze się 
głównie stąd, że trzeba same-
mu mierzyć się z czymś, co 
przez całe życie pozostaje oso-
biście nieznane. Ale to pozory. 
Umieranie jest tak realne jak 
życie. I wcale nie trzeba robić 
tego samotnie. 

Świat spoza reklamy 

– Oho, ksiądz, szczęść Boże, 
i Pan Jezus – jakiś staruszek wita 
mnie z mało sensowną wylew-
nością u wejścia do grybowskie-
go Zakładu Opiekuńczo-Lecz-
niczego, prowadzonego przez 
diecezjalną Caritas. Weranda 
wezbrana człowieczą biedą. Je-
sienni ludzie prześwietlają w je-
siennym słońcu swe pergamino-
we ciała, poznaczone hieroglifa-
mi boleści. Misterium cierpienia 
i starości. Wyziewy umęczonych 
ciał, golgota igieł i wenflonów, 
„weronicze” chusty opatrunków; 

choroby, których buj-
ną różnorodność pró-
buje hamować i uśmie-
rzać błogosławiona biel 
personelu. – Mamy tu-
taj dziewięćdziesiąt sie-
dem osób – mówi Wa-
leria Zaczyk, przełożo-
na pielęgniarek. – Sa-
mi starsi i mocno schorowani lu-
dzie. W salach po kilka łóżek, 
proste i już wysłużone sprzęty; 
korytarze poznaczone pręgami 
wózków i odgniatami kalekich 
kul. Tuż za oknami widok koś-
cioła, w centrum drzwi kaplicy, 
zza których sączy się zdrowaś-
kowy szmer.

To nie kostnica!
Statystycznie wyglądałoby 

to tak: 16 łóżek, przez które 

w ciągu prawie 8 lat 
przewinęło się 952 lu-
dzi. Średnio na jednym 
łóżku zmarło 10 osób. 
– Nie wolno w ten spo-
sób – oburza się Urszu-
la Mróz, dyrektor ca-
ritasowego hospicjum 
św. Brata Alberta w Dą-

browie Tarnowskiej. – Hospi-
cjum to nie umieralnia czy kost-
nica, tylko życie! Nie wypuszczę 
księdza, dopóki nie odwiedzi-
my sal – imperatyw kontrastuje 
z tą postacią, promieniującą na-
turalną łagodnością. Nie mam 
za bardzo czasu. I trochę się bo-
ję, ale wstyd się przyznać. 

Trzymam się życia 

– Mama już lepiej się czu-
je – mówi kobieta siedząca 

Ponoć coraz gorzej idzie 
nam umieranie. Może 

dlatego, że coraz gorzej 
radzimy sobie z życiem, 

a przy tym zapominamy, 
iż także w umieraniu 

trzeba sobie 
pomagać.

tekst i zdjęcia  
KS. ANDRZEJ TUREK

Sonda

SIOSTRA ŚMIERĆ
JANINA KOŚCISZ,ZELATORKA NO-
WOSĄDECKIEGO ARCYBRACTWA

– Na myśl o 
śmierci boję się, 
ale mam nadzie-
ję, że nie będę 
sama, bo inni 
będą mi poma-

gać modlitwami. Kiedyś by-
łam na pogrzebie samobójcy. 
Jakżesz on musiał być samot-
ny! Od tamtego czasu jesz-
cze gorliwiej modlę się za ko-
nających.

WALERIA ZACZYK
PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK  
W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO- 
-LECZNICZYM W GRYBOWIE

– Spanikowałam 
na pierwszy w ży-
ciu widok śmier-
ci. Nie przygoto-
wywano nas do 
tego. Program 

kształcenia nie uwzględniał 
umierania ani tego, że pa-
cjent to człowiek, z psychiką 
i duszą, a nie problem choro-
bowy. Mogę ładnie teorety-
zować o własnej śmierci, ale 
nie wiem, czy będę potrafiła 
ładnie umrzeć.

HALINA KYBOLSKA
CZŁONKINI NOWOSĄDECKIEGO 
ARCYBRACTWA

– Nie boję się 
umierania – bo-
ję się tego, co po 
tym. Choć sta-
ram się żyć uczci-
wie, jak to będzie 

stanąć przed Najświętszym 
Bogiem? Liczę na miłosier-
dzie. Mam odłożone fundusze 
na Msze św. gregoriańskie.

STANISŁAW SZYPUŁA, PENSJONA-
RIUSZ GRYBOWSKIEGO ZOK 

– Chyba naj-
szczęśliwsi są ci, 
którzy odchodzą 
nie wiadomo 
kiedy; szybko i 
bezboleśnie. Nie 

boję się śmierci, dużo razy ją 
widziałem. Boję się konania. 
I tego, żeby nie być komuś 
ciężarem. Codziennie modlę 
się o spokojne skonanie. 

I w życiu, i w śmierci należymy do Pana

Tranzyt do wieczności

Chorzy i starsi 
z grybowskiego 
ośrodka 
przez cały rok 
aplikują sobie 
„różańcową 
terapię”
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przy łóżku starszej pani. – Że-
by jeszcze te nogi wróciły – 
wzdycha pacjentka. – Oj, no-
gi to chyba jeszcze długo nie 
wrócą – uśmiecha się pani dy-
rektor. Czystość i porządek w 
wydaniu jakby domowym, bez 
tej szpitalnej zimnej sterylno-
ści. W salach po dwa łóżka z 
medycznym osprzętem. Cisza 
nakrapiana pogodną intymnoś-
cią. – Nie można się poddawać 
– deklaruje Adam. – Trzymam 
się życia, a wielu już przesko-
czyło na tamtą stronę. Niech 
sobie skaczą, mnie się nie śpie-
szy – na poduszce rozkwita 
błogi uśmiech. Ryszarda zasta-
jemy przy kolacji, pochylonego 
nad kanapkami z serem i pomi-
dorem. – Bardzo, bardzo do-
bre – słychać zadowolone mla-
skanie. – Mam też „Żywca”, ale 

niestety nie tego – Ryszard po-
kazuje butelkę z wodą mine-
ralną. Stan chorych w hospi-
cjum jest różny. Niektórzy nie-
przytomni, w cierniowych ko-
ronach kabli, z aureolą rozja-
rzonych monitorów nad gło-
wą. Źródełko życia bije w nich 
zwolnionym tempem, zasila-
ne dyskretną kaskadą kropló-
wek. – Wszyscy, niezależnie od 
stopnia świadomości, potrze-
bują kontaktu z drugim czło-
wiekiem, rodziną i personelem 
– stwierdza pani Mróz. Dyrek-
torka staje przy łóżkach, roz-
mawia, czasem chwyci za rękę, 
pogłaszcze. Wojtek rozmawia 
ze światem dotykiem i uśmie-
chem. I „mówi”, że się cieszy z 
odwiedzin księdza. Żona czu-
le gładzi go po twarzy. – Obec-
ność jest najpiękniejszym prze-
jawem miłości – przypomina 
mi się cytat z mądrej książki.

Nie może być sam

Elżbieta Grybel, salowa 
z grybowskiego ośrodka z 
36-letnim stażem, wielokrot-
nie asystowała przy śmierci 
pensjonariuszy: – Pierwszy raz 
przeżyłam szok. Teraz reagu-
ję bardziej spokojnie. Modli-
my się, palimy gromnicę. Nie-
kiedy ktoś trzyma za rękę, bo 
konający potrzebuje dotyku, 
namacalnego ciepła ludzkiej 
obecności – opowiada. Urszu-
la Mróz zauważa, iż w obli-
czu śmierci nikt nie może być 
do końca pewnym swych re-
akcji: – Generalnie ludzie od-
chodzą spokojniej, kiedy mają 
uregulowane relacje z Bogiem 
i bliźnimi. Pamiętam, jak jed-
na kobieta nie mogła skonać, 
dopóki nie pożegnała się ze 
swym synem. Zachodzą tu ja-
kieś dziwne mechanizmy – za-
myśla się. To takie proste, że 
aż odkrywcze: człowiek nie po-
trafi być sam ani gdy żyje, ani 
gdy umiera.

Arcybractwo 
konania 
Ponoć coraz gorzej 

umieramy. Może dlate-
go że coraz gorzej ra-
dzimy sobie z życiem, 
a przy tym zapomi-
namy, iż w umieraniu 
trzeba sobie pomagać. 
Taką pomoc świadczy 
Arcybractwo Konające-
go Serca Pana Jezusa i Matki 
Boskiej Bolesnej, istniejące od 
1988 r. przy parafii św. Rocha w 
Nowym Sączu. – Naszym głów-
nym celem jest wypraszanie 
chrześcijańskiej pociechy dla 
cierpiących i łaski dobrej śmier-
ci dla umierających – mówi Ja-
nina Kościsz, zelatorka Arcy-
bractwa. Członkowie wspólno-
ty codziennie odmawiają spe-
cjalną modlitwę, raz w tygodniu 
adorują wspólnie Najświętszy 
Sakrament i modlą się koronkę, 
w pierwszy piątek odprawia-
ją nocne czuwanie, a co kwar-
tał mają „swoją” Mszę św. No-
wosądeckie Arcybractwo, jedy-
ne tego typu w diecezji, zrzesza 
195 członków, wśród nich wie-

lu młodych. – W całej 
Polsce do tej wspólno-
ty należy 23 250 osób 
– informuje s. Joan-
na Węgrzyn, wizytka z 
krajowej centrali Arcy-
bractwa w Jaśle. – Po-
za Polską rozwija się 
ono głównie tam, gdzie 
jest liczniejsza Polonia: 
w Niemczech, Amery-
ce Północnej i terenach 

dawnej Rzeczypospolitej.

Śpieszmy się kochać

– Hospicjum uczy pokory i 
wypłukuje ze złudzeń – zapew-
nia Urszula Mróz. – Jest się tyl-
ko kruchym człowiekiem, któ-
ry w każdej chwili może po-
trzebować obsługi bliźnich. A 
wszystkie bogactwa, to mar-
ność nad marnościami. Dla Wa-
lerii Zaczyk praca w grybow-
skim ośrodku to impuls do 
okazywania jeszcze większej 
życzliwości w codziennym ży-
ciu: – Jest dokładnie tak, jak 
pisał ks. Twardowski: „Śpiesz-
my się kochać ludzi, tak szyb-
ko odchodzą”.  

Pacjent 
potrzebuje 
kontaktu 
z drugim 
człowiekiem, 
rodziną  
i personelem 
– mów Urszula 
Mróz (pierwsza  
z lewej)

I w życiu, i w śmierci należymy do Pana

Tranzyt do wieczności

SZTUKA ODCHODZENIA
Starość i śmierć wpisane są w ludzkie życie. Po-

mimo postępu techniki człowiek wciąż odczuwa lęk 
przed umieraniem. To naturalne, sam Chrystus się 
bał. Sztuki odchodzenia trzeba się uczyć całe życie. 
Cieszę się, że tylu parafian wspiera modlitwami ko-
nających i wyprasza im łaskę dobrej śmierci. Przy 
tym ta eschatologiczna wrażliwość nie przesłania im spraw do-
czesnych – członkowie Arcybractwa należą do najaktywniej-
szych parafian.

KS. PRAŁ. JÓZEF JANAS
proboszcz parafii św. Rocha w Nowym Sączu
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Sądecka załoga żeglarska 
pokonała jeden 
z najniebezpieczniejszych szlaków 
morskich na świecie. I to statkiem 
zrobionym przez siebie 
w przydomowym ogródku. 

Przepłynęli Przejście Pół-
nocno-Zachodnie – żeglarskie 
K2. Jest to droga morska z Eu-
ropy do wschodniej Azji, pro-
wadząca przez Morze Arktycz-
ne wzdłuż północnych wybrze-
ży Kanady, położona za kołem 
podbiegunowym, łącząca Atlan-
tyk z Pacyfikiem. Trasa uważa-
na jest za najtrudniejszy szlak 
żeglarski na świecie, gdyż prze-
biega przez wciąż mało pozna-
ne, skute wiecznym lodem i nie-
mal bezludne tereny. Do wrześ-
nia br. żadnemu polskie-
mu jachtowi nie udało 
się przepłynąć Przejścia 
Północno-Zachodnie-
go. Dokonał tego sąde-
cki „Nekton” oraz płyną-

cy z nim, burta w burtę, inny pol-
ski jacht, „Stary”. Tym samym oba 
są pierwszymi polskimi jachtami, 
które pokonały tę legendarną tra-
sę. W arcytrudny rejs siedmiooso-
bowa załoga z Nowego Sącza wy-
ruszyła latem. Zmagała się z wie-
loma trudnościami, największych 
nastręczał ruch lodów, układają-
cych się często w niełatwy do po-
konania labirynt. W czasie wypra-
wy kapitan załogi Tadeusz „Ka-
zik” Natanek zdawał prawie co-
dzienne relacje, w których opisy-
wał spotkania z Eskimosami, wie-
lorybnikami z letniej bazy czy za-
łogami lodołamaczy. „Nektona” 
pod nadzorem inspektora Urzędu 
Budowy Statków żeglarze zbudo-
wali własnymi rękami w przydo-
mowym ogródku w Nowym Są-
czu. Pokonanie Przejścia Północ-
no-Zachodniego to nie pierwszy 

i pewnie nie ostatni suk-
ces jachtu i jego załogi. 
Morskie opowieści „Ka-
zika” są na stronie in-
ternetowej www.ancho-
rsat.com. BS

Morskie opowieści

Sądeckie wilki

,
WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ,

czy nasze postępowanie zgadza się z „ustawą 
zasadniczą” obowiązującą w królestwie Bożym. 
Objawił ją wyraźnie Jezus, mówiąc: „Będziesz mi-
łował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, ca-
łą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swo-

ją mocą. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie same-
go”. Sprawdźmy więc zgodność z tym wszystkich zasad, któ-
rymi kierujemy się, podejmując wszelkie decyzje w życiu. 
Wówczas i do każdego z nas Jezus powie: „Niedaleko jesteś 
od królestwa Bożego”.
 KS. ZBIGNIEW ADAMEK

Wojnicki przemysł

Już nie ściernisko, 
a San Francisco
J eszcze kilka lat temu na obrze-

żach Wojnicza rozciągały się 
szczere pola. Najpierw hale pro-
dukcyjne wybudowali tutaj lo-
kalni przedsiębiorcy oraz ame-
rykański producent drukarek i 
podzespołów komputerowych. 
Teraz przy nowo budu-
jącej się wojnickiej ob-
wodnicy powstała jed-
na z największych hal 
magazynowych w po-
łudniowo-wschodniej 

Polsce. W centrum dystrybu-
cyjnym o powierzchni 23 tysię-
cy metrów kwadratowych prze-
chowywane są produkty spo-
żywcze, przemysłowe oraz che-
mia gospodarcza. Produktami 
tymi zaopatrywanych jest po-

nad 150 sklepów, m.in. 
w rejonie Krakowa, 
Zakopanego, Kielc i 
Nowego Sącza. Pracę 
znalazło tu już 250 
osób. BS

Już ruszyły przygotowania 
do Europejskiego Spotkania 
Młodych, które odbędzie się na 
przełomie roku w Zagrzebiu.

Brat Marek i brat Wojciech 
ze wspólnoty Taizé gościli 20 i 
21 października w diecezji tar-
nowskiej. Spotkali się z młodzie-
żą z Mielca, Brzeska i Tarnowa, 
zachęcając ją do wzięcia udziału 
w XXIX Europejskim Spotkaniu 
Młodych, które odbywać się bę-
dzie od 28 grudnia do 1 stycznia 
w Zagrzebiu. W diecezji jest 10 
punktów przygotowujących wy-
jazd: DA „Tratwa” przy ul Dwer-
nickiego 1, kościół filipinów i pa-
rafia św. Miłosierdzia w Tarno-
wie, jak również par. NMP Wnie-
bowziętej w Nowym Wiśniczu, 
par. Miłosierdzia w Brzesku, św. 
Kazimierza w Nowym Sączu, św. 
Jana w Łącku, św. Mikołaja w Tyl-
manowej, par. MB Bolesnej w Li-
manowej oraz MB Nieustającej 
Pomocy w Mielcu. Wszyscy za-
interesowani wyjazdem powinni 

jak najwcześniej nawiązać kon-
takt z najbliższym punktem. Za-
pisy na Europejskie Spotkanie 
Młodych trwają do 17 listopada. 
Szczegółowe informacje na stro-
nie: www.mlodziez.diecezja.tar-
now.pl.  BS

Spotkanie Młodych w Zagrzebiu

Młodzieńcze, jedź!

Spotkanie z braćmi z Taizé 
wypełniły rozważania Pisma 
Świętego, śpiew i modlitwa
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Wojnicki 
Zielony Park 
Przemysłowy 
stworzył wiele 
miejsc pracy
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Wilki morskie 
przybiją 
do sądeckiego 
portu za jakieś 
dwa miesiące
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Powołanie odbite w sztalugach

Artyści u Błogosławionej
Młodzi artyści pędzlem opowiadali 
o przesłaniu, które współczesnemu 
człowiekowi głosi bł. Karolina.  
Tę zaś czeka proces za cud.

W warsztatach malarskich, 
które odbyły się 20 i 21 paź-
dziernika, wzięło udział kilku-
nastu malarzy. Nad pracami 
czuwał Jacek Kucaba, rzeźbiarz, 

przedstawiciel zarządu Związ-
ku Artystów Plastyków w Polsce 
oraz członek KSM przy sanktu-
arium bł. Karoliny w Zabawie. – 
W czasie warsztatów dużo roz-
mawiamy – mówił artysta. – Te-
mat „Przyglądnijcie się powoła-
niu waszemu” w kontekście po-
staci Karoliny Kózki jest niezwy-
kle nośny. Porusza problemy, ra-
dości, smutki i dylematy współ-

czesnych młodych ludzi. Oni 
chcą o swoich przemyśleniach 
mówić językiem plastycznym, 
co nie jest łatwe, i chcą być słu-
chani. Ks. Zbigniew Szostak, 
kustosz sanktuarium, ma na-
dzieję, że plener stanie się cy-
kliczną imprezą służąca rozwo-
jowi kultu bł. Karoliny. Ów kult 
wciąż się rozszerza. Świadczy 
o tym przede wszystkim roz-
poczęcie procesu kanonizacyj-
nego Błogosławionej. 18 listo-
pada zostanie uroczyście pro-
klamowany Trybunał Kanoniza-
cyjny, powołany przez biskupa 
tarnowskiego Wiktora Skwor-
ca. W ramach trybunału, skła-
dającego się z komisji histo-
rycznej i teologicznej, toczył 
się będzie proces potwierdzają-
cy cud dokonany za wstawien-
nictwem bł. Karoliny. W intencji 
kanonizacji Błogosławionej co-

dziennie mo-
dlą się wierni 
zgromadzeni 
w zabawskim 
sanktuarium.
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Misje żywią się jedną zdrowaśką 
i jedną bułką. Tego pokarmu nie 
powinno w diecezji zabraknąć.

Dwudziestego pierwsze-
go października z pielgrzymką 
do tuchowskiego sanktuarium 
maryjnego przybyli członkowie 
róż różańcowych z całej diece-
zji. Okazją do spotkania był Ty-
dzień Misyjny oraz 180. rocz-
nica założenia przez Paulinę 
Jaricot  Żywego Różańca. Uro-
czystej Mszy św. przewodni-
czył biskup tarnowski Wiktor 
Skworc. – Jako wspólnota Ży-
wego Różańca – mówił w ho-
milii hierarcha – jesteście po-
wołani, by naśladować Mary-
ję, rozważającą w sercu sprawy 
swego Syna. Odmawiając Ró-
żaniec, stajecie się również ży-
wym znakiem pamięci Kościo-
ła. Biskup wezwał do gorliwej 
modlitwy za misjonarzy oraz w 
intencjach misyjnych Kościoła. 
Podziękował również za ofiary, 
jakie składają na misje człon-
kowie róż różańcowych. Oko-
ło 1100 „różanych” pielgrzy-
mów obejrzało film o misjach 
oraz spotkało się z ks. Toma-
szem Paluchem, pracującym w 
Ekwadorze.  BS

Pielgrzymka róż 
różańcowych

Różane 
misje

Poplenerowa 
wystawa prac 
odbędzie się  
18 i 19 listopada 
w Zabawie

Rozbudzić pasję poznawania świata

Szkoła pod żaglami
Pierwszoklasiści Szkoły Podsta-
wowej nr 19 w Tarnowie paso-
wani są na uczniów… wio-
słem. 

– W tradycję naszej szko-
ły wpisany jest chrzest mor-
ski, a zostanie uczniem maryna-
rzem nie jest proste – mówi Ali-
cja Dzięciołowska-Ciuruś, dyrek-
tor placówki. Zanim na ramie-
niu pierwszaka spocznie wiosło 
i odbędzie się pasowanie na ucz-
nia, kandydaci muszą wykazać 
się wiadomościami marynistycz-
nymi, hartem ducha i sprawnoś-
cią fizyczną. Zasób wiedzy oso-
biście sprawdza Neptun ze świ-
tą. Później odbywa się prawdzi-
wy chrzest morski, podobny do 
tego, jaki przechodzą maryna-
rze na statkach przepływających 
po raz pierwszy równik. Szkoła 

Podstawowa nr 19 od 1986 ro-
ku nosi imię Polskiej Marynarki 
Handlowej. Przed wejściem do 
budynku znajduje się ogromna 
kotwica, na korytarzach makie-
ty kontynentów. Każda klasa po-
siada swoje logo morskie i ude-
korowana jest elementami mor-
skimi: statkami, łódkami, 
wiosłami, żaglami, ryba-
mi. Szkoła ma patronat 
nad statkiem „Ziemia Tar-
nowska”, pływającym po 
Wielkich Jeziorach Ame-

rykańskich. Uczniowie i nauczy-
ciele prowadzą stałą korespon-
dencję z armatorami tego statku. 
– Nasza edukacja koncentruje się 
na tym, żeby dzieciom przybliżyć 
morze i wszystko, co jest z nim 
związane – deklaruje dyrektorka. 
– Nie mamy ambicji wychowywa-

nia przyszłych maryna-
rzy, lecz młodych ludzi 
z rozbudzonymi zain-
teresowaniami, pasją 
poznawania świata.

 BS

Już pierwszaki 
rwą się  
do poznawania 
zamorskich 
światów

Bogate tradycje misyjne w diecezji 
nie zaginą
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O tym, że parafia jest 
duchową wspólnotą 
w drodze, przypominać 
mogą także niektóre jej 
materialne inwestycje, 
jak parking samochodowy 
czy dom pogrzebowy. 

Kościół usytuowa-
ny jest dość niezwyczaj-
nie, bo na samym krańcu 
(albo początku) parafii. 
Dróg do Jastrząbki jest 
co najmniej trzy. Kto się 
obawia błądzenia, powi-
nien przed Radomyślem 
wypatrywać drogowska-
zu z nazwą miejscowo-
ści. I konsekwentnie ufać 
obranej drodze, zwłasz-
cza kiedy ta wbiega w las 
i sugeruje swój kres.

Ziemniaczane 
zagłębie
Ludzi w Jastrząbce 

jest około 1500.  Nie-
które domostwa prze-
rzedza emigracja zarob-
kowa. Zwłaszcza mło-
dzi dość licznie „upra-
wiają” Zachód. Na miej-
scu zaś uprawia się głów-
nie ziemniaki. Amatorzy 

frytkowych i frytkopo-
dobnych uciech powinni 
wciągnąć Jastrząbkę na 
mapę swych kulinarnych 
przystani. Tamtejsza zie-
mia jest bowiem szcze-
gólnie łaskawa dla ame-
rykańskiej rośliny, bez 
której trudno byłoby so-
bie teraz wyobrazić tra-
dycyjne polskie menu. – 
Bogu dzięki, w tym roku 
plony są wyjątkowo do-
bre – w ziemniaczanym 
zagłębiu słychać zadowo-
lone głosy.

Kardynalska 
parafia 
Obecny, pochodzący 

z XVIII wieku kościół jest 
drugim w dziejach wspól-
noty. Przez lata rozbudo-
wywano go i restaurowa-
no. Wielkiego zaangażo-
wania wiernych wymaga-
ło podźwignięcie świąty-
ni ze zniszczeń II wojny 
światowej. Historia jesz-
cze srożej potraktowa-
ła pierwszy, drewniany 
kościół, który w 1790 r. 
strawił pożar. Im dłużej 
żyje parafia, tym więcej 
może dosięgać ją burz. A 
Stara Jastrząbka jest rze-

czywiście dość stara. Pa-
rafię erygował w 1599 r. 
kardynał Jerzy Radziwiłł.

Porzuć grzechy

Wierni otaczają kul-
tem świętych patronów 
Piotra i Pawła, czczą Ma-
ryję, Królową Różańca 
i Matkę Pocieszenia. W 
parafii działa 20 róż ró-
żańcowych, blisko setka 
osób pielgrzymuje co ro-
ku pieszo do maryjnego 
sanktuarium w Odpory-
szowie. O tym, że parafia 
jest duchową wspólnotą 
w drodze, przypomina-
ją także niektóre mate-
rialne inwestycje jastrzą-
bian. Przymierzają się 
oni do budowy parkingu 
samochodowego i otwar-
cia domu pogrzebowe-
go. W Jastrząbce pamię-
tają o zmarłych, o czym 
świadczy choćby zadba-
ny cmentarz. Eschatolo-
gią wieje już przy wej-
ściu do kościoła. Napis 
nad głównymi drzwiami 
napomina: „Zważaj na 
krok swój, gdy idziesz 
do domu Bożego. Porzuć 
grzechy, nawróć się do 
Pana”. XAT
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Kościół, 
po licznych rozbudowach 

i restauracjach, 
konsekrowano w 1970 r. 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Dopiero zaznajamiam się z parafią, więc nie mo-
gę za wiele o niej powiedzieć. Dostrzegam pew-
ne bolączki, jak na przykład problem alkoholu. 
Ale przede wszystkim rzuca się w oczy auten-
tyczna wiara i wielkie zaangażowanie parafian. 
Licznie, także w dni powszednie, przychodzą 
oni do kościoła. Są skorzy do pomocy, a przy 
tym bardzo zaradni i zorganizowani. Pokazuje 
to mnogość wykonanych w parafii dzieł. W pla-
nach mamy renowację wnętrza kościoła, budo-
wę parkingu i domu pogrzebowego, a ze spraw 
duchowych zawiązanie Koła Misyjnego. Chcę po 
prostu być z ludźmi. Pomagać im na co dzień 
tworzyć wspólnotę ducha, jedną rodzinę para-
fialnych braci i sióstr.

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziela: 7.00, 9.00, 11.00.
  Codziennie: 6.30 i 17.00 (środa).
   Odpust: czerwiec – ku czci śś. Apostołów Piotra 

i Pawła, wrzesień – ku czci NMP Pocieszenia.

KS. JAN ĆWIK
Ur. 10 VI 1957 r. w Lesku. 
Pochodzi z parafii Stara 
Wieś. Święcenia przy-
jął w 1984 r. Posługiwał 
w Brzezinach, Skrzydlnej, 
Ryglicach; w Dulczy Małej 
i Gaboniu jako proboszcz. 
Od sierpnia bieżącego ro-
ku proboszczuje w Starej 
Jastrząbce. Jest też kape-
lanem Koła Łowieckiego, 
okręg Tarnów.
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Wnętrze ma zyskać świeże kolory i nowe ogrzewanie 


