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tekst
Grzegorz Brożek

redaktor wydania Pokonali tysiące 
kilometrów. 
Przed Panią z Lourdes 
modlili się 
za chorych 
i cierpiących 
z całej diecezji. 

W II diecezjalnej dziękczynno-
-błagalnej pielgrzymce do 

Lourdes uczestniczyło 120 osób. 
Wśród pątników były też osoby 
niepełnosprawne z Piwnicznej. Na 
pątniczy szlak wyruszyli 6 wrze-
śnia. – Największym przeżyciem 
było dla nas uczestnictwo we Mszy 
św., której przewodniczył biskup 
Wiktor Skworc, ordynariusz die-
cezji tarnowskiej, a koncelebrowało 
prawie 100 kapłanów – wyznaje ks. 
prał. Czesław Konwent, organizator 
i uczestnik pielgrzymki. Eucharystia 
była odprawiona 11 września w cu-
downej grocie. – Tam zanieśliśmy 
w naszych sercach wszystkie inten-
cje chorych i cierpiących z naszej 

diecezji, prosząc o łaskę uzdrowienia 
za przyczyną Matki Bożej – mówi bi-
skup ordynariusz. Pielgrzymi wzięli 
również udział w procesji euchary-
stycznej, nabożeństwie światła, oraz 
przeszli tzw. drogą jubileuszową, od-
wiedzając m.in. miejsce objawienia 
Matki Bożej, narodzenia i chrztu św. 

Bernadety Soubirous. Wspólnie z bi-
skupem modlili się przy pomniku 
Jana Pawła II prosząc o beatyfikację 
Papieża Polaka. Cześć pątników wró-
ciła po dziesięciu dniach, ci, którzy 
wybrali dłuższą wersję, z nawiedze-
niem m.in. Fatimy, powrót do diece-
zji zaplanowali na 20 września.  js

Ośmiuset na jedną nutę

O d 11 do 14 września odbywał się 
w Nowym Sączu V Krajowy 

Kongres Federacji Pueri Cantores. 
Miasto nad Kamienicą gościło 20 
chórów i ponad 800 śpiewaków. – 
Pierwszą i najważniejszą wartością, 
jakiej służy Federacja Pueri Cantores, 
jest miłowanie i pielęgnowanie śpiewu 
liturgicznego – podkreśla ks. Robert 
Tyrała, ponownie wybrany na prezy-
denta Polskiej Federacji Pueri Cantores. 
Kongresy jednoczą, wytwarzają do-
brą atmosferę, rozwijają wrażliwość 
muzyczną, a także religijną zwłaszcza 
młodych. – Wspólne przygotowanie 
jednego dzieła sprawia, że tworzy się 
wspólnota, i to brzmiąca jednym gło-
sem. Tak jest na co dzień. Wszystkim 
nam zależy na wychowaniu młodych 
i kształtowaniu piękna śpiewu litur-
gicznego – mówi dr Mieczysław Tuleja, 
organmistrz z Wydziału Muzyki Koś- 
cielnej PAT. •
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Diecezjalna pielgrzymka do Lourdes
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Próba misterium „O Crux, ave”. Dyryguje sądeczanin Andrzej Citak

Szczególnym wydarzeniem było spotkanie diecezjan z biskupem 
na francuskiej ziemi pod pomnikiem Papieża Polaka 

D wudziestego 
dziewiątego 

sierpnia minęło 
15 lat od chwili, kiedy 
do rąk Czytelników 
trafił pierwszy numer 
diecezjalnego tygodnika. 
Ten prawie okrągły 
jubileusz skłonił 
niektórych z Państwa 
do złożenia nam życzeń, 
za które serdecznie 
dziękujemy. Wdzięczni 
też jesteśmy za obecność 
podczas obchodów 
rocznicy naszego 
tygodnika, które odbyły 
się 13 i 14 września 
w Pasierbcu. Na str. 6 i 7 
zdajemy krótką relację 
z rocznicowego 
spotkania 
na pasierbieckim 
wzgórzu. Chcemy 
Kościołowi 
tarnowskiemu służyć 
wiele następnych lat. 
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Procentowanie procentu

Co daje Davos?

Dziesięć młodych lat

Caritas. Od stycznia 
do lipca z tytułu odpi-
su 1 proc. podatku na 
konto diecezjalnej 
Caritas wpłynęło 835 
tys. 667 zł i 47 groszy. 
To prawie dwa razy 
więcej, niż w latach 
poprzednich. Zdaniem 
dyrektora tarnowskiej Caritas 
ks. Ryszarda Podstołowicza to 
świadectwo wielkiej wrażliwości 

i ofiarności diece-
zjan, ale i wynik 
uproszczenia proce-
dur przekazywania 
odpisów. – Dzięki tym 
pieniądzom przewle-
kle chorzy, niepeł-
nosprawne dzieci, 
rodziny w trudnych 

sytuacjach i starsi mogą otrzymać 
konieczne wsparcie – dodaje ks. 
Podstołowicz. gb

G
rz

eG
o

rz
 b

ro
że

k
G

rz
eG

o
rz

 b
ro

że
k

Smaki i koniki
Klikowa. Kulki Syzyfa o smaku 
ziołowym, rogaliki hetmańskie, 
krem chrzanowy radgoski to 
tylko niektóre lokalne przysma-
ki wyróżnione podczas tarnow-
skiego półfinału Małopolskiego 
Festiwalu Smaku. Odbył się on 
7 września podczas XXI Parady 

Konnej w Klikowej. Na festiwalu 
zaprezentowało się 19 wystaw-
ców z okolicznych powiatów, 
prezentujących 20 małopolskich 
przysmaków. W ramach festiwa-
lu można się też było zaopatrzyć 
w różne koniarskie akcesoria (na 
zdjęciu). js

Łęg Tarnowski.  6 wrze-
śnia 10-lecie istnienia świę-
tował oddział Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży, jeden 
z najdłużej działających w diecezji. 
Jubileuszowej Mszy św. przewod-
niczył bp Władysław Bobowski. 
– Większość z naszej dwudziestki 
to licealiści, ale dzięki opiekunowi 

ks. Pawłowi Rysiowi pojawiają się 
też gimnazjaliści. W dawnych 
zabudowaniach gospodarskich 
w dużej mierze własnymi ręka-
mi, przygotowujemy teraz salę 
spotkań – mamy nadzieję – dla 
wszystkich młodych z parafii – 
opowiada Daniel Panek, prezes 
KSM w Łęgu.
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Wieś w promocji
Nawojowa. Po raz osiemna-
sty od 6 do 7 września odbywała 
się Międzynarodowa Wystawa 
Rolnicza „Agropromocja”, naj-
większa tego typu impreza 
w Małopolsce. Swoje wyroby 
i usługi zaprezentowało 300 firm 
z branży rolniczej. Stoiska odwie-
dziło blisko 30 tys. zwiedzających. 
– Naszym celem jest promocja ziem 
górskich, przedstawienie proble-
matyki wsi oraz dorobku gospodar-
czego i kulturowego Małopolski, 
a zwłaszcza Sądecczyzny – mówi 
Marek Kwiatkowski, dyrektor 

Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach, orga-
nizator wystawy. gb

Pielgrzymka nauczycieli
Diecezja. 27 września w bocheń-
skiej parafii pw. św. Mikołaja spo-
tkają się nauczyciele w ramach 
swej siódmej pielgrzymki. 
Rozpocznie się ona o godz. 9.30 
przedstawieniem przygotowanym 
przez miejscową KSM. O godz. 
10.00 pedagodzy wysłuchają 
wykładu ks. dr. Jacka Nowaka, 
o roli literatury w wychowaniu 

młodego pokolenia; o godz. 
11.00 Msza św., a potem agapa. 
– Serdecznie zapraszam wszyst-
kich pracujących w szkole. To 
okazja do integracji oraz nabrania 
głębszego oddechu na nowy rok 
szkolny – mówi ks. dr Bogusław 
Połeć, diecezjalny duszpasterz 
nauczycieli, organizator piel-
grzymki. tgn

Region. 10 września w Tarnowie 
odbyło się I Forum Inwestycyjne 
(na zdjęciu). Przedstawiciele rzą-
dów i parlamentów europejskich, 
inwestorzy oraz prezesi spółek 
debatowali m.in. o bezpieczeństwie 
energetycznym. Tarnowskie forum 
było prologiem do odbywającego 
się 10–13 września XVIII Forum 
Ekonomicznego w Krynicy. Warto 
by zapytać, co właściwie daje to 
forum określane szumnie pol-
skim Davos? Nie słychać o żadnych 
konkretach, projektach, umowach, 
które byłyby jego pokłosiem. Z tej 

perspektywy przypomina ono 
bicie medialnej piany i przelewa-
nie wody (zdrojowej), którą chętnie 
spijają tam amatorzy mniej lub bar-
dziej godziwej rozrywki. ak
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O wyborze zawodu warto pomy-
śleć jeszcze w szkole gimnazjalnej. 
Zachęca do tego tarnowski Pałac 
Młodzieży. 

O d w rześnia w Pałacu 
Młodzieży w Tarnowie 

działa doradztwo zawodowe. 
Adresowane jest ono do uczniów 
szkół gimnazjalnych, średnich 
oraz studentów z Tarnowa i oko-
lic. – Uważamy, że w Tarnowie 
jest miejsce na działalność ko-
lejnego punktu doradztwa za-
wodowego – zauważa Wojciech 
Stelmach, doradca zawodowy 
z Pałacu Młodzieży.  – Nie dublu-
jemy pomysłów, nie tworzymy 
sal zawodu, które już istnieją. 
Ofertę kierujemy do uczniów, 
a nie do bezrobotnych jak więk-
szość punktów w mieście – dodaje 
doradca. W ramach punktu pro-
wadzone będą spotkania indy-
widualne oraz praca w grupach 
w tzw. cyklach warsztatowych. 
– Będą one ukierunkowane na 
poznanie siebie, swoich zdolności 
kontaktu z ludźmi, preferencji za-
wodowych – wymienia Stelmach. 
Ponadto młodzież będzie miała 
okazję zaplanować własną karierę 
edukacyjną i zawodową, poznać 
metody poszukiwania pracy oraz 
nauczyć się sporządzać dokumen-
ty aplikacyjne. Więcej informacji 
na temat doradztwa pod nr. tel. 
014 621 15 41. ak

P rezydent Tarnowa Ryszard 
Ścigała zadeklarował podję-

cie kroków prawnych, aby teren 
zamku był miejscem ogólnodostęp-
nym. Zdaniem magistratu, działka 
należy do miasta i to podwójnie. 
Przed 70 laty podarował ją miastu 
Roman Sanguszko, dziadek księcia 
Pawła. Niestety, nie zostało to udo-
kumentowane aktem notarialnym. 
Drugi raz przeszła na własność 

Tarnowa na podstawie reformy rol-
nej. – Sprawa jest w sądzie. Obecnie 
trwa zbieranie dokumentów doty-
czących prawa własności działki. 
Chcemy udowodnić, że to miasto 
jest prawowitym właścicielem – 
mówi Agnieszka Borzęcka, rzecz-
nik prezydenta Tarnowa. Starania 
miasta wspiera stowarzyszenie 
„Zamek Tarnowski”, które dodat-
kowo zaproponowało społeczną 

zbiórkę pieniędzy na zamek. Castle 
Development deklaruje odstąpie-
nie terenu za 1 mln zł. – Wystarczy, 
że każdy tarnowianin wpłaci 10 zł, 
a będziemy mieć potrzebną sumę 
na wykup zamku – zauważa dr 
Krzysztof Moskal ze stowarzysze-
nia. Walka o zamek trwa. A wszyst-
ko to takie nasze, rodzime, polskie. 
Biznes księcia (notabene pierwsze-
go honorowego obywatela miasta 
Tarnowa), który sprzedaje zamek 
po zaniżonej wartości rynkowej 
swojej/nie swojej spółce, brak wpi-
su o darowiźnie w księgach wieczy-
stych i pospieszna idea społecznej 
zbiórki jako lekarstwa na wszystko 
wcześniejsze… Na zamku straszy 
intrygą.  ak 

W Szczepanowie 7 września 
spotkali się dekanalni 

duszpasterze trzeźwości, oma-
wiając program pracy na naj-
bliższy rok. – Od kilku miesięcy, 
czyli od chwili powołania do 
życia wydziału, mamy większe 
możliwości działania, promocji 
trzeźwości, profilaktyki – mówi 
ks. Zbigniew Guzy, dyrektor. 
Potrzeby są ogromne. – Pracując 
w miejskiej komisji profilaktyki 
uzależnień, ciągle stykam się 

z rodzinami przeżywającymi 
z powodu alkoholu prawdziwe 
tragedie. Widzę, jak wiele pracy 
trzeba włożyć, aby zmotywować 
uzależnionych i przekonać o ko-
nieczności terapii współuzależ-
nionych – mówi ks. dr Andrzej 
Dyl, proboszcz z Buchcic. Wiele 
zaplanowanych działań wydziału 
ma bardzo praktyczny aspekt. – 
Uruchamiamy niebawem Studium 
Młodych Apostołów Trzeźwości. 

W styczniu chcemy rozpocząć 
kurs dla wodzirejów zabaw 
bezalkoholowych. W maju przy-
szłego roku Diecezjalny Kongres 
Trzeźwości, a później kolejne 
„Wesele wesel” – informuje ks. 
Z. Guzy. – Modlitwą i działaniem 
będziemy wychowywać do trzeź-
wości. To jest obowiązek Kościoła, 
kapłanów, wszystkich wierzących 
– podkreśla ks. Zbigniew Guzy.
 gb

Gimnazjalisto, 
który wahasz się, 

 jak żyć…

Pałac rad

Nie pi j – będziesz wielki!

Ofensywa trzeźwości

Jo
an

n
a 

sa
d

o
w

sk
a

Jo
an

n
a 

sa
d

o
w

sk
a

G
rz

eG
o

rz
 b

ro
że

k

Przygotowaliśmy szereg propozycji do zrealizowania w diecezji 
i parafiach – mówi ks. Z. Guzy (z prawej)

Książę Paweł Sanguszko za 200 tys. zł sprzedał 
teren zamku spółce Castle Development, założonej 
na jego polecenie w przeddzień transakcji. Spółka 
wyceniła nabytek na 3 mln zł. Magistrat twierdzi, 
że zamek jest miasta. W Tarnowie wrze.    

Kogo racja jest „najmojsza”?

Na zamku straszy

Góra św. Marcina i ruiny 
historycznego zamku przyciągają 
turystów i tarnowian

Z błogosławieństwem 
św. Stanisława 
Wydział 
Duszpasterstwa 
Trzeźwości 
przystępuje 
do ofensywy. 
W teren mają 
ruszyć apostołowie 
trzeźwości. 

Po zawód wstąp do pałacu 
– zachęca W. Stelmach
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Ciesząc się bogatą przeszłością, 
zawsze warto patrzeć w przód. 
Zwłaszcza jeżeli chodzi o przy-
szłość parafii.

L eżąca koło Pilzna parafia 
Dobrków 7 września święto-

wała 650-lecie swego istnienia. 
Uroczystościom jubileuszowym 
przewodniczył biskup tarnow-
ski Wiktor Skworc. Dobrków jest 
jedną z najstarszych wsi w okolicy 
Pilzna. Parafia powstała w 1358 
roku, a uposażyli ją Borysław 
i Andrzej herbu Topor. Dziś wspól-
nota liczy niemal 2,5 tys. wiernych. 
Ich dumą jest zabytkowa świąty-
nia pochodząca w znacznej części 
z XVI wieku. – Staramy się jak 
najlepiej troszczyć o nią. Ostatnio 
odnowiliśmy główny ołtarz, poli-
chromię prezbiterium i zakupi-
liśmy nowy dzwon. Przed nami 
dalsze prace. Jednak nasze podsta-
wowe zadanie to troska o rozwój 
religijny wspólnoty – mówi ks. 
Stanisław Jędrzejczyk, proboszcz 
Dobrkowa. Bp Wiktor Skworc 
wołał w homilii, aby dziękując 
Bogu za wszystkie lata trwania 
Kościoła w Dobrkowie, patrzeć 
w przód, by nie zmarnować boga-
tego dziedzictwa. – Cieszę się, że 

pamiętacie o tym, że Kościół i pa-
rafia żyją Eucharystią. Dbajcie 
o przekazywanie Słowa Bożego, 
czytajcie Pismo Święte, a w Roku 
św. Pawła sięgajcie po jego Listy. 
Proszę też, abyście stali na stra-
ży niedzieli jako dnia Pańskiego. 
Świętujcie niedzielę i nie desa-
kralizujcie jej na targowiskach 
świata – apelował do wiernych 
pasterz tarnowskiego Kościoła.
 gb

27 września Tarnów 
stanie się stolicą 
muzyki chóralnej. 

J uż za tydzień odbędzie się 
w Tarnowie I Ogólnopolski 
Festiwal Muzyki Chóralnej 

„Sacra Ecclesiae cantio”. Muzyczne 
wydarzenie rozpoczną przesłu-
chania w kościele Matki Bożej 
Fatimskiej. Chóry wykonają trzy 
dowolne utwory religijne a cap-
pella i jeden utwór obowiązkowy. 
Jury oceniać będzie intonację, ar-
tykulację, ekspresję muzyczną, 
dobór repertuaru oraz prezen-
tacje chóru podczas występu.  
Punktem kulminacyjnym festi-
walu będzie Msza św. w katedrze 

pod przewodnictwem bp. Wiktora 
Skworca, ordynariusza diecezji 
tarnowskiej, podczas której chó-
ry wspólnie wykonają śpiewy 
liturgiczne. Po Eucharystii za-
planowano ogłoszenie wyników 
i koncert galowy. – Dla zespołu 
udział w tego typu spotkaniach 
jest wyróżnieniem i bodźcem do 
dalszej pracy w służbie liturgii 
w naszych świątyniach – podkre-
śla ks. dr Grzegorz Piekarz, dyrek-
tor Wydziału Muzyki Kościelnej 
kurii diecezjal-
nej w Tarnowie, 
organizator fe-
stiwalu. „Gość 
N i e d z i e l n y ” 
patronuje wy-
darzeniu. js

P ooazowy dzień wspólnoty od-
był się w bocheńskiej parafii pw. 

św. Pawła 6 września. Wzięło w nim 
udział ponad tysiąc osób: dzieci, 
młodzież i rodziny z Domowego 
Kościoła. – W sumie w młodzie-
żowej i rodzinnej gałęzi Ruchu 
w oazach uczestniczyło w tym roku 
blisko półtora tysiąca osób – infor-
muje ks. Paweł Płatek, moderator 
diecezjalny Ruchu. Coraz więcej 
rodzin wchodzi w ten nurt formacji 
katolickiej. – Zwiększa się powo-
li nie tylko liczba korzystających 
z wakacyjnych rekolekcji rodzin, 

ale i kręgów Domowego Kościoła. 
Cieszy mnie to, że do tej gałęzi Ruchu 
przychodzą coraz częściej młode 
małżeństwa – mówi ks. Bogdan 
Kwiecień, moderator Domowego 
Kościoła w diecezji. Ruch zapla-
nował bogaty program działań 
na ten rok. – Jest on przeżywany 
pod hasłem „Czyńcie uczniów”. Ten 
czas powinien nas mobilizować do 
działań ewangelizacyjnych – doda-
je ks. Płatek. O to oazowiczów prosił 
bp Wiktor Skworc w wygłoszonej 
homilii. – Jestem przekonany, że 
podczas wakacyjnej formacji 

doznaliście umocnienia, aby 
w waszym mikro- i makroświecie 
z odwagą podjąć dzieło ewange-
lizacji. Czyńcie innych uczniami 
Chrystusa; bądźcie zawsze blisko 
Nauczyciela i Mistrza – apelował 
pasterz Kościoła tarnowskiego. 
Choć nie zawsze jest łatwo. – Oaza 

umacnia moją wiarę, zbliża do Boga, 
uczy się modlić. Nie są to może ty-
powe potrzeby moich rówieśników. 
W klasie czasem traktują mnie jak 
kogoś obcego. To krępuje, ale mam 
świadomość, że warto iść pod prąd 
– uważa Sebastian Piech, uczeń 
z Bochni. gb
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W Tarnowie 
chóry 

wyśpiewają 
swe 

najpiękniejsze 
utwory

Barbara i Tadeusz Kędziorowie z Dębicy (z lewej) stali się nową 
parą diecezjalną Domowego Kościoła

Przedstawiciele parafii 
serdecznie witali 
biskupa tarnowskiego 
w odnowionym kościele

Pooazowy dzień wspólnoty

Czyńcie uczniów
Po wakacyjnych oazach Ruch Światło–Życie 
w diecezji jeszcze się umocnił. To dobrze, 
bo plany działania ma ambitne.

650-lecie parafii Dobrków

Pomnażać dziedzictwo wiary
Festiwal muzyki chóralnej

Święty śpiew Kościoła
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

W królestwie niebieskim nie ma miejsca na bezczynność, 
bowiem jego Gospodarz powołuje do pracy o każdej 

godzinie i obiecuje zapłatę każdemu, kto wykonuje powierzoną 
pracę. Nigdy więc nie jest zbyt późno, by stanąć i oddać się 
do dyspozycji Gospodarza winnicy. On sam szuka każdego 
z nas, by dać nam szansę zapracowania na udział w Jego 
królestwie. Nie liczy się tu kolejność na starcie, bowiem 
wszyscy mają równe szanse na otrzymanie obiecanej zapłaty. 
W tej sytuacji dalsza bezczynność byłaby niegodziwością 
wobec dobrego Gospodarza.  •

W Roku św. Pawła trzeba częściej 
sięgać po pisma mędrca z Tarsu.

N akładem wydawnictwa „Biblos” ukazały 
się zebrane w jednym tomiku „Listy św. 

Pawła”. W publikacji zamieszczono również mapki przedstawiające 
podróże misyjne św. Pawła. Mały i poręczny format wydawnictwa 
zachęca do lektury i medytacji nie tylko w domu czy w świątyni, ale 
również w pielgrzymce np. śladami św. Pawła.  Publikację otrzyma od nas 
pięcioro Czytelników wylosowywanych spośród tych, którzy zadzwonią 
do redakcji 22 września, w godz. od 10.00 do 10.15; tel. 14 626 15 50. js

P o raz czwarty na rynku 
w Zakliczynie odbyła się 

7 września „Złota klamra”. – Ideą 
imprezy jest łączenie pokoleń. 
Pokazujemy, że ludzie starzy, 
także niepełnosprawni, nie mogą 
być spychani na margines życia 
społecznego, stać na jego bocznym 
pasie – mówi Ryszard Kuczyński, 

prezes Samarytańskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych. 
W spotkaniu na zakliczyńskim 
rynku wzięło udział kilkaset 
osób. – Regularnie z koleżanka-
mi chodzimy do zakliczyńskiego 
Domu Pogodnej Jesieni, pogadamy 
z mieszkańcami, staramy się umi-
lić im czas – mówi gimnazjalistka 

Ewelina Burzawa. Angelika Rosiek 
w tym roku zaczęła naukę w li-
ceum. – Pensjonariusze traktują 
mnie dziś już jak wnuczkę. Gdy 
kończę rok szkolny, to ciekawi 
są mojego świadectwa. Często 
nie mają rodzin, lub krewni ich 
nie odwiedzają, a tak bardzo 
potrzebują żywego kontaktu ze 
światem – podkreśla Angelika. 
Taki kontakt to wymiana darów. 
– Raz przygotowaliśmy insce-
nizację o Katyniu. Po spektaklu 

seniorzy opowiadali nam, jak oni 
to pamiętają, jak przeżywają – 
dodaje Anna Kuboń, licealistka. 
– Dobrze, że  uczniowie chętnie 
przebywają ze starszymi. To bar-
dzo wychowawcze – uważa Jerzy 
Gwiżdż, dyrektor zakliczyńskiego 
Zespołu Szkół. Zadowoleni są też 
seniorzy. – Trudno byłoby bez 
nich – mówi Maria z Zakliczyna, 
od 9 lat w Domu Pogodnej Jesieni. 
Jesień życia może być pogodna 
tylko z wiosną młodości.  gb
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Wydział Duszpasterstwa 
Młodzieży tarnowskiej kurii 
przygotował cykl rekolekcji dla 
maturzystów.  – Zachęcamy mło-
dzież ostatnich klas szkoły śred-
niej do wzięcia udziału w tych 
wyjątkowych dniach. Pozwolą 
one nie tylko wyciszyć się, zbliżyć 
do Boga, ale często również roze-
znać swoje powołanie – mówi ks. 
Paweł Płatek, diecezjalny dusz-
pasterz młodzieży. W tym roku 
zaplanowano cztery turnusy 
w październiku oraz jeden podczas 
ferii zimowych. Młodzi mają do 

wyboru rekolekcje w Gródku nad 
Dunajcem, Krościenku, Koszycach 
Małych, Piwnicznej, Szczawnicy 
i Ciężkowicach. Pierwsza tura 
rozpocznie się już 1 października. 
Koszt uczestnictwa, w zależności od 
miejsca pobytu, waha się od 65 do 
85 zł. Więcej informacji oraz zgło-
szenia przyjmowane są w sekreta-
riacie Wydziału Duszpasterstwa 
Młodzieży tar-
nowskiej kurii, 
ul. Legionów 30, 
33-100 Tarnów, 
tel. 014 631 17  
390 .  js
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Zakliczyńskie święto seniora

Jesień wiosną 
pogodna

Społeczeństwo we własnym interesie 
musi zadbać, by ludzie starzy nie stali 
na bocznym pasie życia. 

Rekolekcje dla maturzystów

Ważniejsze 
niż studniówka

Starsi i młodsi wzajemnie się potrzebują. Z prawej Anna Kuboń

www.biblos.pl

Święci listy piszą

Rekolekcje dla maturzystów to czas, aby wyciszyć 
się przed intensywną nauką, nabrać sił oraz 
pomyśleć o przyszłości.

Warto 
zatroszczyć się 

wcześniej o Boże 
światło na dzień 

matury
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O d 13 do 14 września świę-
towaliśmy 15. rocznicę 
urodzin tarnowskiego 
„Gościa”. Świętowaliś- 

my w Pasierbcu, bo tam po raz 
pierwszy pojawił się nasz „Gość”. 
Na urodzinach „Gościa” bawiło wie-
lu gości duchownych i świeckich, 
starszych i młodszych; ludzie me-
diów z ks. Markiem Gancarczykiem 
redaktorem naczelnym „Gościa 
Niedzielnego”, nasi przyjaciele, 
sympatycy i czytelnicy. Były dróż-
ki maryjne, ognisko redakcyjne, 
a zespół New Life Music zapalił 
wszystkich iście ewangelicznym 
ogniem słów i dźwięków. Biskup 
tarnowski Wiktor Skworc pod-
czas jubileuszowej Eucharystii, 
sprawowanej w pasierbieckim 
sanktuarium 14 września,  dzięko-
wał Bogu i Maryi za dzieło „Gościa 
Niedzielnego”: – Żywimy nadzieję, 

że tarnowski „Gość Niedzielny” na-
dal będzie dla wielu Czytelników, 
dla całych rodzin przyjacielem, 
towarzyszem i nauczycielem wia-
ry w Jezusa Chrystusa ukrzyżo-
wanego i zmartwychwstałego. Że 
będzie jak mądry katecheta uczący 
ewangelicznego myślenia i działa-
nia; mądrej odpowiedzialności za 
siebie, rodzinę, ojczyznę i za losy 
Ewangelii. Niech Bóg obficie bło-
gosławi tarnowskiemu i ogólnopol-
skiemu „Gościowi Niedzielnemu!”.  
Za wszystkie dobre słowa, dar 
obecności i wspólnej urodzinowej 
radości wszystkim naszym gościom 
dziękujemy. Parafii w Pasierbcu, 
z ks. prał. Józefem Waśniowskim, 
serdecznie „Bóg zapłać” za to, że tak 
gościnnie gości „Gościa” i jego go-
ści. Mamy nadzieję, że przed nami 
jeszcze wiele rocznic w diecezjalnej 
„Gościowej” rodzinie.   •

U – rodziny „Gościa”

Gości 
świętowanie. 
Modlitwa, 
muzyka, 
wspomnienia 
i marzenia 
wypełniły 
dwa dni 
urodzinowej 
radości „Gościa 
Niedzielnego”. 

zdjęcia
Joanna Sadowska

jsadowska@goscniedzielny.pl

Na urodzinach „Gościa” 
bawili się też goście 
z Machowej. 
Poniżej: New Life Music  
to wirtuozeria artyzmu 
i wiary. Być może  
anioł ogłosi Paruzję  
przy pomocy gitary…
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U – rodziny „Gościa”

Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył bp W. Skworc. Z lewej 
strony ks. Marek Gancarczyk, z prawej ks. Andrzej Turek

Dzięki zespołowi z Kamienicy kiełbasa z ogniska miała 
wyjątkowy smak. Poniżej: Choć upał wyraźnie zelżał, w czasie 
koncertu pasierbieckie wzgórze było najgorętszym miejscem 
w diecezji

Wszystko zaczęło 
się od smakowitego 
tortu upieczonego 
przez Annę Barnaś. 
Poniżej: 
Redakcyjne 
serdeczno- 
-urodzinowe 
wspominki
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J adę co prawda asfaltem, ale 
drogą wąskotorową. Jakiś cią-

gnik przepuszcza mnie uprzejmie. 
Gdy go mijam, pytając traktorzystę 
o kościół, ten nie potrafi ukryć zdzi-
wienia, że ktoś autem „tu, tędy”. Po 
sporej porcji błądzenia staje się dla 
mnie jasne to, czemu w sumie już 
nie powinienem się dziwić jako za-
awansowany użytkownik dróg pol-
skich: nie można ufać naszym kar-
tograficznym oznaczeniom. Aby 
trafić do Przyszowej, trzeba z drogi 
Nowy Sącz–Limanowa skręcić na… 
Łukowicę. To taka oczywista oczy-
wistość, że byłoby drogowym nie-
taktem zaciemniać ów skręt jakimś 
znakiem informacyjnym.

To najpiękniejsze 
– Chodźmy od razu do kościo-

ła – zaprasza ks. Jan Gajda, przy-
szowski proboszcz. – Wszystko, co 
u nas najpiękniejsze, jest właśnie 
tam – dodaje. Świątynia rzeczy-
wiście robi wrażenie już w pierw-
szym oglądzie. Zadbana, widać 
że niedawno odnowiona. Słońce 
z lubością przegląda się w lśniących 
ołtarzach i witrażach. Podziw dla 
kościoła zwielokrotnia się, gdy zaj-
rzymy do kroniki parafii. Wyczy-
tamy z niej, że świątynię budowano 
i wyposażano z wielką ofiarnością 
przez cały wiek dwudziesty. Tej 
idącej w pokolenia eksplozji wiary 
nie potrafili zatrzymać ani zaborcy, 
ani hitlerowcy, ani komuniści.

Uprawa wiary 
Przyszowska parafia zawiązała 

się w XIV w. Liczy 3300 wiernych. 
– Ale z pół tysiąca ludzi przebywa 
na emigracji zarobkowej – mówi 
proboszcz. Ci na miejscu pracę 
znajdują w Limanowej i Nowym 
Sączu; niektórzy uprawiają ziemię. 
Przyszowianie gorliwie uprawia-
ją wiarę. Widać to choćby po licz-
bie grup religijnych. Mamy tam 
m. in.: PDMD, DSM, ponad pół 
setki ministrantów i lektorów, 28 

róż różańcowych, chór parafialny, 
nawet grupę teatralną, prowadzo-
ną przez s. Teofilę, jedną z czterech 
służebniczek dębickich posługują-
cych w parafii.

Jezus i Maryja 
Wybijającą się cechą religij-

ności wiernych jest kult Jezusa 
Przemienionego oraz pasyjność, 
w której widać promieniowanie 
limanowskiej Piety i Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Ożywia się też 
kult Przyszowskiej Maryi, Wspo-
możycielki wiernych. Warto zaj-
rzeć do Przyszowa, by pomodlić 
się przed Jej, czczonym od XVI 
w.,  wizerunkiem z tajemniczym 
uśmiechem. O tamtejszej Maryi 
pisał Jerzy Harasymowicz:  „Czy 
wie Przyszowa, że się w niej Sło-
wian Gioconda chowa”. •

Zdaniem 
proboszcza

nasi wierni 
są rozmodleni. 
Cenią sobie 
i eucharystię 
i kapłaństwo, 
co widać 

po wielkiej życzliwości, 
z jaką spotykamy się 
na co dzień. Głęboka 
wiara zdrowych moralnie 
rodzin zabezpiecza 
przed potencjalnymi 
negatywnymi skutkami 
zarobkowej emigracji, 
stanowi też podatny grunt 
pod rozwój powołań 
do służby bożej. 
dziękujemy bogu 
za 15 księży i 20 sióstr 
zakonnych pochodzących 
z naszej parafii. dziękujemy 
bogu za wiele dzieł, 
które choćby ostatnio 
udało się nam 
przeprowadzić w parafii. 
w kontekście jubileuszu 
stulecia poświęcenia 
kościoła poddaliśmy 
świątynię gruntownej 
renowacji. Przed nami 
jeszcze rozbudowa 
placu przykościelnego, 
akomodacja zabudowań 
plebańskich do celów 
duszpasterskich, budowa 
kaplicy na cmentarzu. 
Myślę, że temu wszystkiemu 
podołamy. nasi parafianie 
są ofiarni i zaradni, 
a przyszowska Matka 
nie skąpi łaski.

Ks. Jan Gajda

Ur. 28 lipca 1957 r. w bieczu. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
w roku 1985. Posługiwał 
w kamionce wielkiej, 
Grybowie, Tarnowie, Mielcu, 
dębicy, Ciężkowicach 
i Gorzejowej, gdzie przez 5 lat 
był proboszczem. od 2006 r. 
proboszczuje w Przyszowej. 
w duszpasterstwie pomaga 
mu ks. Janusz Pabian, 
wikariusz.       

Zapraszamy 
na Msze św.
Niedziela: 7.00, 8.30, 11.00, 15.00; 
kaplica w stroniu: 10.00, 14.00.
Codziennie: 6.30 i 18.00 (środy).
Odpusty: 6 XII ku czci św. Mikołaja 
biskupa oraz 6 VIII ku czci 
Przemienienia Pańskiego. 

Panorama parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Przyszowej   

Słowian Gioconda
W parafialnej kronice pod datą 18 sierpnia 1906 r. 
istnieje wymowny zapis: „Ku niezmiernej radości 
parafian dokonano poświęcenia świątyni, 
najpiękniejszej w całej okolicy”. 

Kościół konsekrował w 1913 r. bp Leon Wałęga 

Wnętrze parafialnej świątyni po niedawnej renowacji lśni. 
Poniżej: Łaskami słynąca Przyszowska Maryja, Słowian Gioconda
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