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O bchody rocznicy odbyły się 
21 czerwca przy papieskim 
ołtarzu w Starym Sączu. 

Liturgicznemu spotkaniu przewod-
niczył abp Piero Marini, były mistrz 
papieskich ceremonii liturgicznych. 

Jeden taki dzień
Mimo chłodu i ciągle padającego 

deszczu w spotkaniu wzięło udział 
ponad 5 tys. wiernych z całej diecezji, 
przede wszystkim rodzin. – Wyda-
rzeniami sprzed 10 lat Sądecczyzna 
żyje cały rok. Dzisiejszy dzień, każda 
trzecia niedziela czerwca jest wspól-
notowym dziękczynieniem za to, 
co nam się wydarzyło – mówił ks. Ta-
deusz Sajdak, dyrektor Diecezjalnego 
Centrum Pielgrzymowania w Starym 
Sączu. – A ten 16. dzień czerwca 1999 
roku był najwspanialszym dniem 

w historii sądeckich Lachów i Górali 
– podkreślił gospodarz Starego Sącza, 
burmistrz Marian Cycoń. 

Czas rodziny
– Ojciec Święty Jan Paweł II wska-

zał w Starym Sączu, że środowiskiem 
wzrastania w świętości jest rodzina 
chrześcijańska. Od 10 lat na tych 
błoniach gromadzą się rodziny, aby 
przeżywać swoje diecezjalne święto. 
Pragniemy – we współpracy z samo-
rządem – świętować odtąd 3. niedzielę 
czerwca jako Małopolskie Święto Ro-
dziny – powiedział w swoim słowie 
biskup tarnowski Wiktor Skworc. 
Ludzie od lat chętnie przybywają 
pod papieski ołtarz. Ponad 100-oso-
bowa grupa pątników od kilku lat 
przychodzi z parafii Podegrodzie. 
– Brak pogody nam nie przeszkadza. 

Najważniejsza jest pogoda w sercu. 
Przychodzimy, by razem się modlić 
i tworzyć tu z innymi dużą, diece-
zjalną wspólnotę – mówi Irena Plata 
z Podegrodzia. – Jesteśmy tu, by dzię-
kować za św. Kingę, za Jana Pawła II 
i pobyć ze sobą razem jako rodzina, 
a także we wspólnocie z innymi ro-
dzinami – mówią Wanda i Józef Ciu-
rowie z Jasienia Brzeskiego, którzy 
przyjechali ze swymi dziećmi: Fili-
pem, Kingą, Mateuszem i siedzącym 
jeszcze w wózku Maćkiem.

Nie bać się świętości
Abp Piero Marini w homilii przy-

pomniał, że Jan Paweł II wzywał za-
wsze współczesne rodziny, by docho-
wały wiary Chrystusowi i nie bały się 
być świętymi. – Dla nas wszystkich 
tutaj zebranych rozbrzmiewa nadal 
jak testament posłanie sługi Bożego 
Jana Pawła II: „Nie lękajcie się być 
świętymi!” – powiedział w homilii 
abp P. Marini.  gb

D la rodzin Stary 
Sącz jest miejscem 

umocnienia i modlitwy. 
Kościół stale troszczy się 
 o rodziny. 
Ich wspieranie jest też 
obowiązkiem rządzących, 
a tu nie jest najlepiej. 
Złożone w listopadzie 
2008 r.  przez rząd 
zobowiązania nie są 
wypełniane. Przypomniał 
o tym w swoim słowie 
w Starym Sączu 
bp Wiktor Skworc. 
– Tymczasem wspieranie 
rodzin przyczynia się 
do wzrostu dobrobytu 
i stabilności w państwie 
– zdrowe rodziny 
są filarem gospodarki. 
Warto o tym pamiętać 
w okresie kryzysu. Trzeba 
inwestować w kapitał 
ludzki! – dodał hieracha.

Na chwałę Maryi
Ciężkowice. Ponad 
100 osób – członków 
rycerstwa Niepokalanej, 
animatorów oraz 
młodych zaangażowanych 
w Młodzieżowy ruch 
rycerstwa uczestniczyło 
w rekolekcjach formacyj- 
nych, które odbyły się 
od 19 do 21 czerwca. 
Modlitewne spotkanie 
prowadzili: o. ryszard 
Maria żuber, prezes 
narodowy rycerstwa 
z Niepokalanowa, 
i ks. Stanisław Śliwa, 
asystent diecezjalny. 
Uczestnicy wybrali też 
zarząd stowarzyszenia. 
kolejny raz prezesem został 
Janusz Tadel z Poręby 
radlnej. kadencja zarządu 
trwa 4 lata.

Abp P. Marini przekazał 
w darze bp. Wiktorowi 
Skorcowi mitrę Jana Pawła II

Minęło już 10 lat od pielgrzymki Jana Pawła II 
do Starego Sącza i kanonizacji bł. Kingi. Mimo 
upływającego czasu ta pielgrzymka ciągle trwa. 
W sercach ludzi.

10. rocznica papieskiej pielgrzymki

Nie lękajcie się 
świętości
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Adres redakcji: 33-100 Tarnów, 
ul. Katedralna 1
telefon/faks 014 626 15 50
Redagują: ks. Andrzej Turek 
– dyrektor oddziału, 
Grzegorz Brożek, Joanna Sadowska

tarnow@goscniedzielny.plTylmanowa. Już po raz VIII zapraszamy na Podhalański Festyn Misyjny, który 
odbędzie się 5 lipca. Rozpocznie go Msza św. o godz. 14.00. W programie m.in. loteria 
fantowa z 5 tys. losów, aukcje i kiermasz, ściana wspinaczkowa, występy zespołów: 
„Siostry Jeremiasza i Zachariasza”, „Siklawa” i „Bethesda”. Dochód przeznaczony 
zostanie na projekt edukacyjny dla szkół na misjach w Czadzie. „Gość Niedzielny” 
patronuje wydarzeniu.  ak

Tarnów. 20 czerwca abp Piero 
Marini odwiedził tarnowskie 
seminarium, gdzie spotkał się 
z profesorami i alumnami (na zdję-
ciu). – Bardzo się cieszymy z jego 
wizyty, bo jest dla nas świadkiem 
życia i świętości Jana Pawła II. 
Przybywa do nas na początku roku 
kapłaństwa, a to właśnie w semina-
rium alumni przygotowują się, by 
godnie, pokornie i pobożnie cele-
brować wszystkie sakramenty, 
a zwłaszcza Mszę św. – zauważa 

ks. Jacek Nowak, rektor WSD. Pod-
czas spotkania abp Marini mówił 
na temat celebracji liturgicznej. – 
Do zadań przewodniczącego cele-
bracji należy koordynowanie i sty-
mulowanie uczestnictwa wiernych 
w celebracji tak, aby tworzyli oni 
prawdziwą wspólnotę – podkreślał 
arcybiskup. Przypominał również, 
iż animowanie modlitwy liturgicz-
nej ma prowadzić do uczestnicze-
nia w misterium śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa. – W tej 
perspektywie istotne jest omijanie 
nadmiaru słów, gestów i muzyki, 
a eksponowanie raczej skupie-
nia. W świątyni ważny jest rów-
nież porządek, czystość, jasność 
przestrzeni, dobre nagłośnienie. 
To wszystko mile wita wiernych 
i zaprasza ich ponownie – dodał. 
Tego dnia abp Marini zwiedził rów-
nież katedrę, Muzeum Diecezjalne, 
kościół pw. bł. Karoliny w Tarnowie 
oraz kościół w Zabawie. js

Porąbka Uszewska. Ponad 100 
pielgrzymów z diecezji wyjecha-
ło rano 21 czerwca na III Diece-
zjalną Pielgrzymkę do Lourdes. 
Odbywa się ona w 130. rocznicę 
śmierci św. Bernadetty Soubi- 
rous. Pielgrzymi jadący autokara-
mi nawiedzili po drodze Ars, Lyon 

i La Salette oraz sanktuarium 
w Einsiedel w Szwajcarii. Kilku-
nastoosobowa grupa pielgrzymów 
udała się do Lourdes także samo-
lotem. Pielgrzymkę organizuje 
Diecezjalne Duszpasterstwo Piel-
grzymkowe z Porąbki Uszewskiej.
 gb

Świadek świętości

W drodze do Lourdes

Górale dla misji
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Dębica. 13 czerwca w Państwowej 
Szkole Muzycznej odbyło się IX 
Sympozjum „Arki”. Zorganizowane 
przez miejscowy oddział Poradni 
Specjalistycznej „Arka” spotkanie 
odbywało się pod hasłem: „Sekrety 
mocnych rodzin”. Uczestnicy kon-
ferencji, wolontariusze z 5 poradni 
„Arka” z terenu diecezji wysłuchali 

6 referatów oraz wzięli udział w dys-
kusji. – Rozmawialiśmy o tym, jak 
wzmacniać rodziny, bo konkretnej 
pomocy potrzebują te, które popa-
dły w kłopoty, ale dobre rodziny 
także potrzebują zainteresowania 
i wsparcia – powiedział ks. Sła-
womir Korus, prezes dębickiego 
oddziału „Arki”. gb

Dziewiąty raz „Arki”

Brzesko. 13 czerwca na terenach 
i w obiektach wspólnoty pw. Miło-
sierdzia Bożego odbył się III Festyn 
Parafialny. W tym roku przypadł 
w 10. rocznicę poświęcenia kościoła. 
Na scenie zaprezentowały się dzieci 
z parafialnego przedszkola (na zdję-
ciu), zespoły Ziarenka Nadziei 

i Krakowiacy Ziemi Brzeskiej. Moż-
na też było obejrzeć sztukę teatral-
ną o św. Pawle. – Dochód z festynu 
przeznaczony został na sfinansowa-
nie i dofinansowanie wypoczynku 
wakacyjnego dzieci z terenu parafii 
– zaznaczył ks. Krzysztof Ceglarz, 
wikariusz. gb

Na wakacje dla dzieci
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Ilkowice. 10 czerwca miejsco-
wej niepublicznej szkole podsta-
wowej nadano imię bł. Karoliny 
Kózkówny. Uczniowie przyjęli 
także ufundowany przez rodzi-
ców sztandar, który poświęcił bp 
Władysław Bobowski. – Wybra-
liśmy na patronkę szkoły postać, 
której życie i zasługi zapisały się 
trwale w historii pobliskich wsi 
i Kościoła tarnowskiego – powie-
działa Halina Giebułtowska, 
prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Ilkowice. – To bardzo ważne, 
epokowe dla naszej szkoły, dla 
uczniów i nauczycieli, dla całej 

wsi wydarzenie – dodał Kazimierz 
Piotrowski, dyrektor placówki 
(na zdjęciu ze sztandarem). gb

Wzór na nasze czasy
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J est to spotkanie szkoleniowe dla pracowni-
ków sądów kościelnych z całej Polski – mówi 
ks. prof. Tomasz Rozkrut, wiceoficjał Sądu 

Biskupiego w Tarnowie. W tym roku tematem 
konferencji i wykładów było „Orzecznictwo ro-
talne w praktyce sądowej Kościoła”. – Trybunał 
Roty Rzymskiej to najwyższa instancja dla 
sądów diecezjalnych. Orzeczenia tego try-
bunału w oczywisty sposób mają znaczenie 
w stosowaniu prawa w sądach biskupich. 
To tak jak na gruncie cywilnym orzeczenia 
Sądu Najwyższego regulują kwestie stosowania 
przepisów prawa w sądach niższego szczebla 
– tłumaczy ks. Rozkrut. Dziś prawie 100 proc. 
spraw, którymi zajmują się sądy kościelne, 
to sprawy małżeńskie, czyli procesy o stwier-
dzenie nieważności zawartego małżeństwa. 
– Śledzimy, jaki jest w tych sprawach kierunek 
interpretacji kanonów prawa kanonicznego 
przez trybunał Roty, a także to, co mówi o tym 
papież Benedykt XVI – dodaje ks. T. Rozkrut. 
W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób. 
Z roku na rok uczestników przybywa. – To naj-
większe w Polsce i najpoważniejsze tego typu 
szkoleniowe spotkanie pracowników sądów 
kościelnych – mówi ks. dr Robert Kantor, sę-
dzia Sądu Biskupiego w Tarnowie. gb

N a zakończenie roku Apostoła Narodów 
ogłosiliśmy konkurs informatyczny 
„Św. Paweł – wzór wiary i życia” – mówi 

ks. Jacek Siewiora z Wydziału Katechetycznego 
tarnowskiej kurii. – Zaadresowaliśmy go do mło-
dzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, która 
jest ciekawa świata, a wiarę stara się budować 
na podstawie własnych przemyśleń. Jest to też 
młodzież mająca świetnie opanowaną informa-
tykę – dodaje. Celem konkursu było poznanie, 
na ile życie, działalność i nauki św. Pawła są bliskie 

młodzieży, a także pogłębienie ich wiedzy reli-
gijnej. Do konkursu zgłosiły się 174 osoby, które 
przygotowały 120 prezentacji multimedialnych. 
Uczestnicy mieli do wyboru jeden z czterech te-
matów: „Najważniejsze przesłanie św. Pawła dla 
mnie”; „Czego nauczyłem się od św. Pawła”; „Wpływ 
nauczania św. Pawła na moje życie” i „Prezentacja 
wybranego listu św. Pawła”. – Młodzież najczęściej 
sięgała po Pierwszy List do Koryntian, niektó-
rzy wybitnie skupili się na Hymnie o miłości, 
jako że ten tekst bardzo do nich przemawia, 
ale były też listy do Galatów, Filipian – wylicza 
ks. Siewiora. Pierwsze miejsce zdobyła Anna 
Włudyka z Ciężkowic. – Nie spodziewałam się 
zwycięstwa, ale nie ukrywam, że bardzo się 
z niego cieszę, bo w pracy swej przekazałam to, 
co naprawdę czuję – mówiła laureatka. Zdaniem 
organizatorów zwycięska praca była interesująca, 
zawierała bardzo osobiste refleksje z wykorzy-
staniem współczesnych technik multimedial-
nych. Konkursowi, którego organizatorami byli 
Wydział Katechetyczny kurii diecezjalnej oraz 
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
o. w Tarnowie, patronował „Gość Niedzielny”. js

Dla Marianny Bukowiec udział 
w konkursie o św. Pawle to nie tyl-
ko nauka, ale przede wszystkim 
odkrywanie niezwykłej postaci 
Apostoła Narodów. 

W  ubiegłym roku zabrakło 
jej jednego punktu, aby 

znaleźć się w finale Małopolskiego 
Konkursu Biblijnego. – Porażka 
nie tylko mnie nie zniechęciła, 
ale wręcz zmobilizowała do ponow-
nego udziału – zdradza Marianna, 
uczennica III klasy Gimnazjum 
w Ujanowicach, pochodząca ze 
Żmiącej. W tegorocznym konkur-
sie biblijnym, poświęconym życiu 
i działalności Pawła z Tarsu, a or-
ganizowanym przez Małopolskie 
Kuratorium Oświaty, zajęła wy-
sokie, 3 miejsce w województwie. 
Lekturą obowiązkową były listy św. 

Pawła i Dzieje Apostolskie, także wy-
brane przemówienia Jana Pawła II 
oraz publikacje, m.in. „Rozmowy 
o Biblii” Anny Świderkównej. 
– W przygotowanie do konkursu 
Marianna włożyła wiele pracy 
i poświęciła na to naprawdę dużo 
czasu. Przychodziła na dodatkowe 
zajęcia, wspólnie też szukałyśmy 
odpowiedzi na nurtujące ją pyta-
nia, tym bardziej że obowiązkowe 
pozycje książkowe nie były łatwe, 
zawierały cytaty z łaciny i greki – 
dodaje Bożena Uryga, katechetka 
w ujanowickim gimnazjum. Dla 
gimnazjalistki nie była to jednak 
tylko nauka. – Dzięki konkursowi 
lepiej poznałam postać św. Pawła, 
odkryłam, jakim był człowiekiem, 
a najbardziej zafascynowałam się 
jego odwagą – dodaje Marianna. 
 ak
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Święty Paweł a multimedia

Wzór 
wiary 
i życia
Pierwszy List do Koryntian 
i Hymn o miłości 
cieszyły się największym 
zainteresowaniem młodzieży 
startującej w konkursie 
informatycznym o św. Pawle. 

Laureatom gratulował bp W. Lechowicz. 
Na zdjęciu zwyciężczyni A. Włudyka

IV Ogólnopolskie 
Forum Sądowe

Jak stosować 
prawo

Małopolski Konkurs Biblijny

Nie tylko nauka

W dniach od 15 do 16 czerwca 
w Gródku nad Dunajcem 
odbyło się IV Ogólnopolskie 
Forum Sądowe.

– Forum to spotkanie szkoleniowe dla 
pracowników sądów kościelnych – mówi 
ks. prof. Tomasz Rozkrut (z prawej)
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M. Bukowiec 
– finalistka 
wojewódzkiego 
konkursu biblijnego
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Forum Ruchów i Stowarzyszeń diecezji tarnowskiej

Życie jest święte i nienaruszalne

P onad 600 osób wzięło 
udział w V Forum Ruchów 

i Stowarzyszeń Katolickich na-
szej diecezji, które odbyło się 
13 czerwca w Tarnowie. Zorgani- 
zował je Wydział Duszpasterstwa 
Ogólnego tarnowskiej kurii. 
Wykłady i dyskusje poświęcono 
tematowi „Życie ludzkie jest święte 
i nienaruszalne”. O problemie in 
vitro mówili: lek. med. Monika 
Holerek-Małecka i o. Jacek Salij 
OP. – Nie godzi się zmuszać dziecka 

do zaistnienia w procedurze in vi-
tro ze względu na dobro rodziców, 
samego dziecka i jego rodzeństwa, 
które może zginąć w wyniku tego 
zabiegu. Współczesna medycyna 
proponuje inne rozwiązania: na-
protechnologię i adopcję – przy-
pominała lekarka. Na forum 
poruszano również temat odpowie-
dzialności społecznej. – O przyszło-
ści demograficznej Polski winniśmy 

myśleć jak o życiu własnej rodziny, 
o chrześcijańskim wpływie Polski 
w Europie – jak o wykształceniu 
własnych dzieci, a cywilizację miło-
ści traktować jako osobistą potrze-
bę – zachęcał Marek Jurek. O budo-
wanie cywilizacji życia zaapelował 
też bp Wiktor Skworc. – To, co usły-
szeliście dzisiaj o Ewangelii życia, 
przekazujcie innym. Nie milczcie! 
Twórzcie atmosferę przyjazną każ-
demu życiu. Uwrażliwiajcie innych 
na niezbywalną świętą wartość 
życia – wołał hierarcha. Wzywał 
również do rozliczania tych, któ-
rych wybraliśmy w wyborach par-
lamentarnych z ich wierności zasa-
dom Dekalogu. Forum to nie tylko 
okazja do dyskusji i poruszania 
ważnych tematów, ale też integracja 
członków ruchów. – To ładowanie 
ich duchowych akumulatorów, 
aby jeszcze lepiej służyć drugiemu 
człowiekowi – dodaje ks. Wiesław 
Piotrowski, dyrektor Wydziału 
Duszpasterstwa Ogólnego. Na za-
kończenie forum jego uczestnicy 
wystosowali apel do Sejmu RP 
o podejmowanie działań na rzecz 
ochrony życia. js

Forum rozpoczęto hymnem 
do Ducha Świętego
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W literaturze filozoficznej brako-
wało całościowego opracowania 
myśli filozoficznej bp. Jana Stepy. 
Publikacja „Prawda i miłość” tę 
lukę wypełnia. 

D ążenie do prawdy i czynienie 
dobra, czerpanie z dziedzic-

twa narodowego, dojrzałe religij-
no-moralne wychowanie i zdrowe 
rodziny to wartości, jakie głosił bp 
Jan Stepa, wybitny profesor lwow-
ski i biskup tarnowski w latach 
1946–1959 . W publikacji „Prawda 
i miłość. Poglądy filozoficzne Jana 
Stepy na tle epoki”, autorstwa ks. 
dr. Jerzego Krzanowskiego, znaj-
dziemy filozoficzną biografię 
biskupa, tło historyczne czasów, 
w których żył oraz dzieje lwow-
skiej szkoły filozofii chrześci-
janskiej. – Myśl filozoficzna bp. 
Stepy jest tak samo aktualna dziś, 
jak i kilkadziesiąt lat temu. Może 
też być przyczynkiem do dalszych 
filozoficzno-społecznych poszuki-
wań – zauważa autor publikacji, 
wykładowca filozofii na tarnow-
skim Wydziale Filozoficznym 
PAT. Dla naszych czytelników 
przygotowaliśmy trzy publikacje 
o bp. Stepie. Otrzymają je osoby 
wylosowane spośród tych, które 
zadzwonią do redakcji 30 czerwca, 
w godz. od 11.00 do 11.15; tel. 014 626 
15 50. Książkę można również na-
być w „Biblosie”. ak

Łąckie Świętojańskie Dni Młodych 
są udaną próbą wyjścia Kościoła 
do młodych ludzi i po nich.

W  tym roku VII Świętojańskie 
Dni Młodych pod hasłem 

„Życie jest cudem” odbyły się od 
12 do 14 czerwca. – Te dni to po 
pierwsze podsumowanie deka-
nalnych spotkań młodzieży. Po 
drugie forma refleksji nad hasłem 
roku duszpasterskiego. Po trzecie 
zaś stworzenie młodym okazji 
przeżywania wspólnoty Kościoła, 
która nie ogranicza się tylko do mo-
dlitwy przy ołtarzu. Wiara może 
i powinna przenikać całe nasze 
życie. Nigdy i nigdzie nie przesta-
jemy być dziećmi Jezusa – mówi ks. 
Krzysztof Orzeł, organizator ŚDM. 
W programie oprócz modlitewnych 
spotkań w świątyni są także nocny 
marsz do kaplicy w Szczereżu w in-
tencji życia, koncerty muzyczne, 
zawody sportowe. – Tu jest ważna 
atmosfera i to, że jest nas tu wiele 
z różnych miejscowości, a mimo 
to czujemy, że stanowimy rodzinę 

– mówi Małgorzata Gancarczyk 
z Kamienicy. Do Łącka przyjeż-
dża autobusami młodzież m.in. 
z Czarnego Potoku, Obidzy, 
Szczawy i Jazowska. – Przyjeżdżają 
różni, ci, którzy na co dzień są bli-
żej Kościoła, ale i ci, którzy mają 
czasem do niego daleko. Korzyści 
wynoszą jedni i drudzy – uważa 

pomagająca w organizacji ŚDM 
Alicja Zasadnia z Czerńca. Jakie? 
– Ciekawe formy spotkań są oka-
zją, by pomyśleć, zastanowić się 
nad życiem. To coś jak rekolekcje 
– mówi Małgosia Gancarczyk. – Tu 
też doceniamy to, co Kościół daje 
nam codziennie: sakramenty, na-
bożeństwa – dodaje Alicja. gb

Ks. Jerzy Krzanowski w swej 
książce ukazuje bogactwo 
i aktualność filozofii bp. Stepy 
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ŚDM zaczęły się koncertem „14 stacji człowieka” w wypełnionym 
kościele w Łącku

W przededniu parlamentarnej debaty na temat 
in vitro w Tarnowie dyskutowano o świętości 
i wartości życia każdego człowieka. 

Świętojańskie Dni Młodych

Coś jak rekolekcje

Prawda i miłość

Filozof  
i pasterz
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Spotkanie diecezjalnych misjonarzy

Trzeba więcej

P iętnastego czerwca biskup Wiktor 
Skworc spotkał się w Domu Formacji 
Misyjnej w Czchowie z misjonarzami 

diecezjalnymi przebywającymi na urlopach. 
– Obecnie na misjach pracuje 46 księży i świec-
kich, diecezjalnych misjonarzy. Dwóch następ-
nych wyjedzie we wrześniu, a kolejnych dwóch 
przygotowuje się do wyjazdu. Niemniej jednak 
liczba misjonarzy diecezjalnych jest najmniejsza 
od lat – mówi ks. Krzysztof Czermak, wikariusz 
biskupi ds. misji. Ks. Bronisław Kowalik od 15 
lat pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej 

na misji w Bimbo. – Mamy olbrzymią parafię 
i wielu ludzi, którzy korzystają z katechez, sa-
kramentów, którym przychodzimy z pomocą 
medyczną i edukacyjną. Na każdym polu ciągle 
jest wiele do zrobienia – mówi ks. Bronisław. 
Tymczasem powszechną bolączką krajów misyj-
nych jest brak księży. – Mamy w stolicy bardzo 
dużą diecezję, ponadmilionową, a wszystkich 
księży jest raptem 40. Na prowincji jest jeszcze 
trudniej. Bywa, że z jednej placówki duszpaster-
skiej ksiądz idzie dalej i nie ma następcy, więc 
ludzie zostają sami – mówi ks. Stanisław Worwa, 
pracujący w Czadzie. Potrzeba zatem ciągle no-
wych misjonarzy. Nie tylko w Afryce. – Tylko 
ostatnio o kapłanów prosili mnie arcybiskup 
Moskwy i biskup z Alaski. Misjonarzy ciągle po-
trzebują Afryka i Ameryka Południowa. Żniwo 
jest wielkie – podkreśla biskup W. Skworc. gb

Wesele wesel

Zabawa bez promili
Pod
patronatem
„Gościa”

Kościół tarnowski ma 
najwięcej w Polsce misjonarzy 
diecezjalnych. Potrzeby  
są znacznie większe. 

Spotkanie misjonarzy rozpoczęło się wspólną modlitwą brewiarzową
g
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

Czy jesteśmy na tyle blisko Jezusa, 
by móc się Go dotknąć, gdy 

chcemy, by zaradził naszej niemocy? 
Pamiętajmy, że to jakość naszej wiary 
ma decydujący wpływ w takich 
przypadkach. Nie ograniczajmy naszego 
przybliżania się do Jezusa do sytuacji 
ekstremalnych. On jest gotów być dla nas 
wsparciem także na co dzień. To właśnie 
dlatego tak często prosimy: „chleba 
naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. 
I ta prośba zakłada konieczność bycia 
na tyle blisko Jezusa, by mógł nas zapytać: 
„Kto się mnie dotknął?” i powiedzieć, 
spełniwszy prośbę: „Twoja wiara cię 
ocaliła”.� �•

Tegoroczny odpust tuchowski daje szansę na 
przekucie słów modlitwy w miłosierny czyn, 
czyli na pomoc niepełnosprawnym dzieciom.  

O d 1 do 9 lipca 
trwać będzie 

loteria fantowa pod 
hasłem „I ty mo-
żesz dać im szczę-
ście”. Organizuje 
ją stowarzysze-
n ie ro d ziców 
i przyjaciół osób 
niepełnospraw-
nych „Nadzieja”, 
działające przy 
klasztorze re-
demptor y stów. 
– Dzięki naszej 
akcji kilkadziesiąt 
chorych dzieci bę-

dzie mogło wyjechać na obóz rehabilitacyjny 
– wyjaśnia br. Grzegorz Lesiak, redemptorysta. 
Organizatorzy przygotowali kilka tysięcy losów, 
a każdy z nich wygrywa. Wśród uczestników, 
którzy zakupią ich najwięcej, rozlosowane będą 
atrakcyjne nagrody, m.in. sprzęt gospodarstwa 
domowego. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 43 
dzieci z niepełnosprawnością ruchową i umysło-
wą, w wieku od 4 do 44 lat. Loteria czynna będzie 
od godz. 8.00 do 20.00, obok ruchomej szopki, pod 
ołtarzem polowym. ak

Miłosierna loteria 

Modlitwa i los

Nawiedzając 
maryjne 
sanktuarium można 
również wesprzeć 
potrzebujących
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Już po raz drugi małżeństwa wraz 
ze swymi rodzinami spotkają się 
na weselu wesel.

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, 
lecz mocy i miłości i trzeźwego 

myślenia” to hasło II Diecezjalnego  
Spotkania Małżeństw, które 
miały wesele bezalkoholowe. 
Odbędzie się ono 5 lipca, w Szczepanowie u św. 
Stanisława, patrona ładu moralnego. Będzie 
okazja do wspólnej modlitwy i Eucharystii 

oraz wysłuchania wykładu ks. Piotra 
Nalepy pt. „Trzeźwość rodziny czyn-
nikiem chroniącym przed zagroże-
niami”. Spotkanie zakończy ognisko. 
– Serdecznie zapraszamy małżeństwa 
z naszej diecezji. To okazja do wspól-
nej modlitwy i integracji – zachęca 
ks. Zbigniew Guzy, dyrektor wy-
działu Duszpasterstwa Trzeźwości 

i Uzależnień kurii diecezjalnej w Tarnowie. – 
Małżonkowie ci pokazują nam, jak wspaniale 
można bawić się bez alkoholu – dodaje.  js
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C odziennie, od ponad roku, za pośred-
nictwem bł. Celestyny Faron modlą się 
za kapłanów. Raz w miesiącu, każde-
go 24. dnia, gromadzą się na wspólnej 

modlitwie w kościele parafialnym. W intencji 
kapłanów ofiarują Mszę św., Komunię, ado-
rują Najświętszy Sakrament. – Celem nasze-
go Celestyńskiego Bractwa Modlitewnego 
jest codzienna modlitwa w intencji kapłanów 
i o nowe powołanie do służby Bożej – wyjaśnia 
ks. Krzysztof Orzeł, wikary z Łącka, inicjator 
bractwa. O kapłanach pamiętają też wierni 
z Łabowej. – Parafianie należący do apostolatu 
„Margaretka” łączą się w siedmioosobowe gru-
py. Każdy z nich modli się w wybranym dniu 
tygodnia za konkretnego księdza i jest to zobo-
wiązanie do końca życia – podkreśla ks. Andrzej 

Fik, proboszcz miejsca. Takich grup jest już w pa-
rafii kilkadziesiąt.  Diecezjanie chętnie groma-
dzą się m.in. na comiesięcznych nabożeństwach 
pierwszoczwartkowych czy w wyznaczone dni 
modlitw o świętość kapłanów. Owocem tej mo-
dlitewnej pamięci jest najwięcej powołanych 
do Bożej służby właśnie z naszych terenów.  
– Wielu parafian, szczególnie z róż różańco-
wych, zamawia też Msze św. w naszej intencji, 
dużo jest też próśb o błogosławieństwo dla nas, 
a zanoszonych za pośrednictwem Maryi pod-
czas środowej nowenny – wylicza ks. prał. Jan 
Wątroba, proboszcz z Piwnicznej Zdroju. 

Świadectwo pasterzy
Matka Teresa z Kalkuty niejednokrotnie pod-

kreślała, że kapłanom potrzeba modlitwy. Modli-
twy za nich i z nimi. To najpiękniejszy dar, jaki 
wierni mogą ofiarować swoim duszpasterzom. 
Okazją do jeszcze głębszego zaangażowania mo-
dlitewnego jest ogłoszony przez Benedykta XVI 
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Wierność 
Chrystusa, 
wierność kapłana

Czas łaski. 
Ogłoszony Rok Kapłański 
to dla prezbiterów 
czas  odnowy życia 
kapłańskiego i jego 
uświęcenia. 
Dla wiernych 
to zachęta do częstszej 
modlitwy za swych 
duszpasterzy i życia 
pełnią wiary.  
Dla wszystkich 
dar i zadanie. 

Około 100 księży 
uczestniczyło 
we Mszy św. 
inaugurującej 
Rok Kapłański 
w naszej diecezji

tekst
Joanna Sadowska

jsadowska@goscniedzielny.pl
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Rok Kapłański. Jest on związany ze 150. rocznicą 
śmierci św. Jana Marii Vianneya, patrona pro-
boszczów. Inauguracja roku odbyła się 19 czerw-
ca, w Rzymie, w uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i Światowy Dzień Modlitw o Świętość 
Kapłanów. Trwać on będzie do 19 czerwca 2010 
roku. Tego dnia w dekanatach naszej diecezji 
wspólnie modlili się kapłani. – Nasze modlitewne 
spotkanie, w parafii Miłosierdzia Bożego, rozpo-
częliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, była 
też adoracja kapłańska, Eucharystia i wspólne 
nieszpory – mówi ks. prał. Ryszard Piasecki, dzie-
kan dekanatu Dębica-Wschód. Inauguracja Roku 
Kapłańskiego z udziałem biskupa ordynariusza 
odbyła się 18 czerwca. Na wspólnej Eucharystii 
w bazylice katedralnej modlili się księża z całej 
diecezji. – Kapłan wierny staje się kapłanem 
wiarygodnym, ponieważ daje świadectwo, 
że Chrystus jest jego jedynym Panem. We współ-
czesnej kulturze nastąpiła dewaluacja wierności. 
Z motywów egoistycznych przysięgi małżeńska 
i kapłańska nie są już, niestety, nieodwołalne. 
Tym bardziej potrzebne jest świadectwo pasterzy 
wiernych aż do końca, aż do słów: wykonało się 
– przypominał w homilii pasterz Kościoła tar-
nowskiego. Mówił również o umacnianiu wier-
ności poprzez codzienną Eucharystię, pobożną 
modlitwę brewiarzową, medytację Słowa Bożego, 
nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, odma-
wianie Różańca. – Pamiętajmy o systematycznej 
spowiedzi świętej, codziennym rachunku su-
mienia. Podejmujmy dobrowolne umartwienia 
i posty. Rok Kapłański niech będzie czasem oso-
bistej i wspólnotowej pokuty. Nie dajmy nikomu 
pretekstu do odejścia od Pana. Dowiadując się 
o błędach kapłanów, publicznie nagłaśnianych 
w mediach, pracujmy nad sobą, abyśmy umacniali 
w ludziach obraz kapłana z powołania, wiernego 
Chrystusowi, miłującego Kościół – zachęcał bp 
Skworc.

Droga do doskonałości
Tematem Roku Kapłańskiego jest „Wierność 

Chrystusa, wierność kapłana”. – Tak jak Chrystus 
był wierny swojemu Ojcu i misji, którą otrzymał, 
tak kapłan powinien traktować swoją misję jako 
posłanie przez Ojca w Duchu Świętym i pełnić 
ją na wzór Chrystusa – wyjaśnia ks. prał. Adam 
Kokoszka, wikariusz biskupi ds. formacji kapła-
nów. – Wierność w naśladowaniu Chrystusa 
przejawia się w wypełnianiu obowiązków wy-
nikających z trzech podstawowych zadań prezbi-
tera – przepowiadania Słowa Bożego, uświęcania 
ludu Bożego przez sakramenty święte i przewod-
niczenia Ludowi Bożemu. To również wierność 
podjętym publicznie zobowiązaniom do posłu-
szeństwa, czystości i modlitwy brewiarzowej. 

Celem roku jest, jak mówił Benedykt XVI 
w przemówieniu z 16 marca, wspieranie dążenia 
kapłanów do duchowej doskonałości, od której 
to w decydujący sposób zależy oddziaływanie 
ich posługi. „Dlatego ten rok musi być w szcze-
gólny sposób rokiem modlitwy – samych kapła-
nów, z kapłanami i za kapłanów, rokiem odnowy 
w perspektywie duchowości kapłańskiej i od-
nowy każdego kapłana osobno – pisze w liście 

na Rok Kapłański prefekt Kongregacji ds. Du-
chowieństwa kard. Claudio Hummes. – Ten rok 
umożliwia nam także snuć intensywną, pogłę-
bioną refleksję na temat kapłańskiej tożsamości 
i teologii katolickiego kapłana, jak również budzić 
i rozwijać szczególną wrażliwość na powołanie 
i misję kapłana w Kościele i społeczeństwie”.

– To dla nas bardzo ważny rok, w którym 
dziękować będziemy za dar wybrania, ale też 
przepraszać za grzechy – mówią kapłani. 

Diecezjalne obchody
W naszej diecezji pogłębianiu tożsamości 

kapłańskiej służyć będą liczne, dodatkowe 
rekolekcje dla prezbiterów. Odbędą się one 
w Gródku nad Dunajcem, Ciężkowicach, Go-
sławicach i Tarnowie. Od czerwca do grudnia 
księża biskupi oraz kapłani diecezji tarnow-
skiej prowadzić będą ogólnopolskie rekolekcje 
m.in. w Księżówce w Zakopanem. Przewidziane 
są też rekolekcje dla księży emerytów, kapłanów 
pracujących za granicą, misjonarzy. Odbędą się 
również spotkania formacyjne i dni skupienia. 
4 sierpnia księża seniorzy odwiedzą tarnowskie 
seminarium, a kilkanaście dni później księża 
katecheci pielgrzymować będą do Tarnowa i Sta-
rego Sącza. Na pieszej pielgrzymce tarnowskiej 
oraz na odpustach w parafiach jeden dzień bę-
dzie poświęcony dniu kapłańskiemu. Ponadto  
dla pracowników naukowych Wydziału Teolo-
gicznego i Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie oraz pracowników kurii diecezjal-
nej i instytucji diecezjalnych zorganizowane 
zostaną wielkopostne dni skupienia. – Chcemy, 
aby na wydziale teologicznym podejmowane 
były prace naukowe o kapłanach zasłużonych 
dla naszej diecezji, planowana jest także sesja 
naukowa poświęcona kapłaństwu i duchowień-
stwu tarnowskiemu – mówi wikariusz biskupi. 
W maju przyszłego roku czytanki podczas nabo-
żeństw maryjnych będą o postaciach świętych 
i zasłużonych kapłanów naszej diecezji.  W ciągu 
roku będzie można zyskać odpusty. Każdego 
dnia, przy spełnieniu odpowiednich warun-
ków, mogą go uzyskać kapłani, a wierni w dniu 
rozpoczęcia roku – 19 czerwca, w dniu jego za-
kończenia, czyli 19 czerwca 2010 r., ponadto m.in. 
4 sierpnia, w 150. rocznicę śmierci proboszcza 
z Ars, i w pierwsze czwartki miesiąca. 

Życie pełne wiary
W tym szczególnym roku na wszystkich 

wiernych uczestniczących w powszechnym ka-
płaństwie Chrystusa spoczywa obowiązek bar-
dziej świadomego podejmowania różnych form 
apostolatu wobec duszpasterzy. To nie tylko 
modlitwa za żyjących i zmarłych prezbiterów 
oraz o nowe powołania, ale życie pełne wiary. – 
Przejawiać się to powinno większą współpracą 
z kapłanami, pomocą w pracy duszpasterskiej, 
w duchowym i materialnym wspomaganiu se-
minarium duchownego. Powinien to być rok 
bardziej otwarty na inicjatywy osób świeckich 
w tym zakresie – podkreśla ks. Kokoszka. Rok 
Kapłański to dla nas wszystkich dar. Dar i za-
danie.�� •

Ważniejsze daty 
Roku Kapłańskiego 
w diecezji tarnowskiej

18 VI 2009 – inauguracja roku w diecezji
19 VI 2009 – rozpoczęcie roku w dekanatach
28 VI 2009 – początek roku w każdej parafii
4 VIII 2009 –  wspomnienie św. Jana Marii 

Vianneya
1 IV 2010 r. –  wielki Czwartek, centralny 

dzień obchodów 
11 VI – zakończenie roku w diecezji.

R ozpoczynający się Rok 
Kapłański przeżywamy 

w podwójnej perspektywie: 
jako roku „kapłaństwa słu-
żebnego” i roku „wspólne-
go kapłaństwa wiernych”. 
Służba w miłości, realizo-
wana w kapłaństwie słu-
żebnym, to nie tylko troska 
o zbawienie indywidualne-
go człowieka, ale to również 
otwartość na powszechną 
misję zbawienia „aż po krańce ziemi”. Kapłani 
powinni być przepojeni i ożywieni głębokim du-
chem misyjnym i duchem prawdziwie katolickim, 
który pozwala im wybiegać poza granice własnej 
diecezji. Tę pomoc Kościołowi poza granicami 
naszej diecezji aktualnie niesie 236 kapłanów 
tarnowskich, w tym 55 misjonarzy! Za wielora-
ką, ofiarną służbę Kościołowi tarnowskiemu, 
Kościołowi w Europie i na świecie wszystkim 
prezbiterom wyrażam uznanie i wdzięczność.

Wszyscy ochrzczeni, mający udział w po-
wszechnym kapłaństwie Chrystusa, są wezwani 
do składania „duchowych ofiar”. Wśród tych ofiar 
przyjemnych Panu Bogu jest nade wszystko wy-
siłek związany z budzeniem powołań i z kształto-
waniem nowych pokoleń kandydatów do święceń. 
Szczególna tu rola rodziny chrześcijańskiej, na-
zywanej dzisiaj „pierwszym seminarium”. Żywą 
troskę o powołania niech nadal pielęgnują ruchy, 
stowarzyszenia i grupy modlitewne, takie jak 
m.in. Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie, 
róże różańcowe i Grupy O. Pio. 

Nade wszystko proszę Was o modlitwę za ka-
płanów w najbliższą niedzielę, która w naszej die-
cezji jest dniem modlitw o świętość kapłańskiego 
życia. Dołóżcie też starań, aby jak najlepiej były 
realizowane wszelkie inicjatywy zmierzające 
do pogłębienia rozumienia kapłaństwa i jego 
duszpasterskiej misji. Zyskujcie w ciągu tego 
roku odpusty i ofiarujcie je za kapłanów żyją-
cych i zmarłych”.

Bp Wiktor Skworc
z listu pasterskiego 

na niedzielę 28 czerwca 2009 r.

Służba w miłości
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B ardzo chciałem zrobić zdjęcie wiernych przygo-
towujących ołtarze na uroczystość Ciała i Krwi 

Pańskiej. Budowanie ołtarza dla Jezusa, który zagrody 
ludzkie widzieć przychodzi, to jedno z piękniejszych 
i ważniejszych zajęć człowieka na ziemi. Ale kiedy 
przybyłem do Ujanowic, ołtarze stały już ukończone. 
Urzekające sakralną urodą, czuciem Kościoła i staran-
nością wykonania. Jednak chwilowo bezludne. – No, 
wierni w tym roku coś wyjątkowo szybko się uwinęli 
– wzdycha proboszcz. – Są bardzo zaradni, ambitni, 
w sprawach wiary prześcigający się w inicjatywach.

Wielkie postaci
Parafia w Ujanowicach datuje się na XIII w. U jej po-

czątków stoi św. Kinga, fundatorka miejscowości. Wiel-
kich postaci przez ujanowicką, także tę najnowszą, 
historię przewinęło się sporo. By wspomnieć choćby 
wybitnych duszpasterzy, jak ks. Ernest Christ, ks. Ber-
nardyn Dziedziak, ks. Tadeusz Machnik czy ks. Piotr 
Stach, prorektor i profesor uniwersytetów w Lwowie 
i Krakowie. Kronika parafii odnotowuje, że w jego 
pogrzebie w 1961 r. uczestniczył bp Karol Wojtyła, ów-
czesny krakowski sufragan. Do ujanowickich wielkich 
żyjących trzeba by na pewno zaliczyć miejscowego or-
ganistę Piotra Srokę. Na chwałę Bożą i pożytek ludzi gra 
on w parafii już 51 lat. – Organista, podobnie jak ksiądz, 
musi mieć powołanie – twierdzi pogodny jubilat.

Bez Boga? Niemożliwe! 
– Uczęszcza do nas 25 dzieci. Staramy się im za-

pewnić jak najlepszą opiekę oraz formację religijną 
– mówi s. Bronisława Faron, przełożona ujanowic-
kiego domu służebniczek starowiejskich. Zakonni-
ce prowadzą w parafii ochronkę. – Najwyraźniej 
rodzice są zadowoleni. Chcą, żebyśmy rozszerzyły 
działalność na cały tydzień, bo na razie placówka 
czynna jest trzy dni – mówi przełożona. – A dzieci 
są kochane – dodaje. Parafia liczy 1700 wiernych. 
Dzieci tutaj dużo. Odświętnie ubrane, rezolutnie wraz 
z rodzicami kroczą do kościoła. Może w tym łańcuchu 
pokoleń mocno spinającym dom ze świątynią tkwi 
sekret wysokiej religijności Ujanowic? Pod względem 
frekwencji w kościele i przyjmowanych Komunii 
św., parafia jest najbardziej religijna w diecezji, więc 
i w Europie. Kościelny, Eugeniusz Krzyżak, tłumaczy, 
że tutejsi ludzie już tacy się rodzą. – No i jeszcze mają 
wzór w proboszczu i we mnie – dodaje z uśmiechem. 
– W tej kolejności? – dopytuję. – Tak, w tej – potwier-
dza po małej pauzie pan Eugeniusz. – Po prostu nasi 
ludzie nie wyobrażają sobie życia bez Boga i Kościoła 
– kwituje proboszcz.  xat 

 
W Ujanowicach zarówno starsi, jak i młodsi 
nie wyobrażają sobie życia bez Boga i Kościoła 
Poniżej: Organista Paweł Sroka posługuje 
w parafii już 51 lat

Zapraszamy na Msze św. 
Kościół parafialny: 7.00, 10.30, 15.00; kaplica 
w Sechnej: 9.00; kaplica w Strzeszycach: 9.00.
Codziennie: 18.00 (poniedziałek, środa, piątek 
z nowennami) i 7.00.
Odpust: Ostatnia niedziela września ku czci 
św. Michała archanioła.

Zdaniem 
proboszcza

– zarówno metryka 
parafii, jak i kościół 
parafialny, liczący 
pięć wieków, 
są dostojne 
w latach. wciąż 

młoda jest wiara ludu 
bożego. I ona nieustannie 
odnawia wszystko. I parafię, 
i świątynię. Przy niej zresztą 
ostatnio wiele udało nam się 
zrobić, by wspomnieć 
choćby wymianę dachu 
na miedziany – projekt, który 
przeprowadziliśmy dzięki 
dotacjom na nietoperze. Nas 
ludzie są ofiarni i chętnie 
angażują się w kościelne 
sprawy. działają u nas m.in.: 
Caritas, kSM, dSM, schola, 31 
róż różańcowych, świetlica 
dla dzieci i młodzieży. 
Modlę się, by właśnie 
młodzi, z których wielu 
teraz przebywa w dalekim, 
często spoganiałym świecie, 
nie brało przykładu z tego 
świata, ale pozostawało 
wiernym dziedzictwu wiary 
i tradycji, jakie przekazali im 
rodzice. Pierwsze miejsce 
pod względem religijności, 
to niewątpliwy zaszczyt, 
ale też zobowiązanie, byśmy 
byli zawsze wierni temu, czym 
żyli nasi ojcowie i co nam 
przekazali jako wiano życia. 

Ks. Marek Usarz

Ur. 21 XI 1950 r. w Tarnowie. 
kapłańskie święcenia przyjął 
w roku 1975. Posługiwał 
w gołkowicach, krynicy- 
-zdroju, Tuchowie, Czchowie, 
Sękowej; proboszczował 
w Janowicach, gdzie 
animował budowę kościoła, 
oraz w Łączkach brzeskich. 
od 1999 r. jest proboszczem 
w Ujanowicach. 
w duszpasterstwie pomagają 
mu ks. Stanisław Majkrzak, 
wikariusz, oraz ks. wojciech 
zygmunt, rezydent, 
opiekujący się kaplicą 
w Strzeszycach. 

Parafia jest najbardziej kościelna 
w diecezji i w Europie. Kościelny 
tłumaczy, że tutejsi ludzie już tacy 
się rodzą, ale zaraz dodaje, iż to tylko 
część sekretu miejscowej religijności. 

Panorama parafii pw. św. Michała Archanioła w Ujanowicach

Sekret religijności 


