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redaktor wydania To, jak nasi diecezjanie 
przyjmowali 
pielgrzymów z diecezji 
przemyskiej pokazuje, 
że przysłowie „Gość 
w dom, Bóg w dom” 
jest żywe. 

M iędzy 7 a 10 sierpnia naszą die-
cezję przemierzali pielgrzymi 

Pieszej Pielgrzymki Przemyskiej. 1,5 
tys. pątników wszędzie było gościnnie 
witanych. – Nasza parafia od lat przyj-
muje pielgrzymów na obiad. W rejo-
nach ludzie sami chętnie się umawia-
ją na przyjęcie pielgrzymki – mówi 
ks. Bogusław Sobusiak, wikariusz 
z Nagoszyna. Leżąca obok, niewielka 
wieś Bobrowa, zastawia stół dla ponad 
400 osób. – My zawsze czekamy na piel-
grzymów i cieszymy się, kiedy przy-
chodzą, a smucimy, kiedy już muszą 
odejść. Chcielibyśmy, by gościli u nas 
dłużej – mówi Tadeusz Borkowski, 
sołtys wsi. W Nagoszynie przerwę 
obiadową pielgrzymi mają w dwóch 

prywatnych gospodarstwach. – Po są-
siedzku umawiamy się, co i kto gotuje. 
Tyle robimy, żeby nikomu nie brakło. 
Jak zostanie, to zapakujemy na drogę 
– mówi Marta Łączak. Ludzie mają 
krótką odpowiedź na pytanie, dlaczego 

to robią. – Tak trzeba. Oni idą i modlą 
się, pewnie też za nas. Poza tym głod-
nych trzeba nakarmić. Czyż nie tak? 
– pyta retorycznie Barbara Łączak. 
W Biblii pokorna służba bliźnim w wie-
rze nazywana bywa umywaniem nóg 
świętych (por. 1 Tm 5,10). Cieszy, że u nas 
żywa jest praktyka tej posługi.  gb

P arę lat temu niemal zerwała się 
kładka łącząca wieś Białą z dziel-

nicą Mościce w Tarnowie. Ludzie 
powiedzieli, że będzie cud, jak to 
ktoś odbuduje. – Okazało się, że to 
kładka widmo, na którą nie ma 
żadnych dokumentów i nie wia-
domo czyja jest – mówi Sławo- 
mir Wojtasik, z-ca wójta gmi- 
ny Tarnów. – Przez kładkę mia-
łem do szkoły rowerem niecałe 
4 km, bez niej kilkanaście kilo- 
metrów paroma autobusami – mówi 
Krystian Lech, mieszkaniec Bia- 
łej. Odbudowę kładki wzięła na sie-
bie gmina Tarnów, a pomogło wojsko. 
– Nie jest to budowla strategicz-
na, więc nie chcieliśmy wydawać 
grubych milionów, ale zrobiła się 
z tego sprawa honorowa – tłumaczy 
Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tar- 
nów. Od 9 lipca kładka nad Białą 
znów działa. •
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Odbudowana kładka bardzo ułatwia ludziom życie
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Obiad w gospodarstwie 
Łączaków

W ybierając się 
za granicę 

warto sprawdzić, gdzie 
znajduje się najbliższy 
kościół katolicki, 
do którego będziemy 
mogli iść na niedzielną 
Mszę świętą. Nierzadko 
wielu naszych wiernych 
tłumaczy się, 
że nie idzie na Mszę św., 
bo nie rozumie języka, 
w którym 
jest sprawowana. 
Nieznajomość języka 
nie zwalnia z obowiązku 
bycia na niedzielnej 
Eucharystii. Warto 
przy tym wiedzieć, 
że w Europie jest mnóstwo 
miejsc, gdzie celebrowana 
jest Msza św. po polsku 
(zob. str. VI–VII). 
Pełną listę polskich 
misji katolickich 
znajdziemy na www.
diecezja.tarnow.pl.

Piesza Pielgrzymka Przemyska

Umyli nogi świętych

Bohaterowie znad Białej rzeki
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Tuchów. W czasie tygodniowe-
go odpustu, który zakończył się 
9 lipca, sanktuarium nawiedziło 
ponad 100 tys. pielgrzymów. 3 lipca 
w czasie pielgrzymki chorych bp 
W. Skworc podziękował im za cier-
pienie ofiarowane w intencji Papie-
ża, biskupów i kapłanów. Młodych 

zachęcał do wolontariatu. W nie-
dzielę 5 lipca biskup spotkał się 
ze światem pracy i bezrobotnymi. 
W homilii apelował o sprawiedli-
wy podział pracy, aby jej nie brakło 
zwłaszcza młodym, zapewnił też 
o bliskości Kościoła ze światem 
pracy i bezrobotnymi. jp

Diecezja. 12 lipca Caritas prze-
prowadziła zbiórkę do puszek 
na rzecz powodzian. – Wszystkie 
środki zebrane na terenie naszej 
diecezji, zostają u nas i będą słu-
żyć pomocy poszkodowanym ro- 
dzinom zamieszkującym najbar-
dziej dotknięte regiony naszej 
diecezji – mówi ks. Ryszard 
Podstołowicz, dyrektor Caritas 
Diecezji Tarnowskiej. Otrzyma-
my też część środków zebranych 
przez Caritas Polską. Według naj-

świeższych danych w naszej die- 
cezji w powodzi ucierpiało 
1500 rodzin.  jp

Pamięć pomordowanym. 11 lipca 
na Starym Cmentarzu w Tarnowie, 
przy Kurhanie Kresowym odbyło się 
spotkanie w 66. rocznicę rzezi Pola-
ków na Wołyniu. W latach 1943–1947 
nacjonaliści Ukraińcy wymordowa-
li około 200 tys. Polaków. – Byłam 
dzieckiem. Moja ciocia Ukrainka 
ostrzegła, byśmy uciekali, bo będą 
mordować. Inni nie mieli tyle szczę-
ścia – wspomina Maria Żak, niegdyś 

mieszkanka Włodzimierza Wołyń-
skiego. Rzeź kresowian, odznaczają-
ca się wyjątkowym okrucieństwem 
i bezsensem, porównywana bywa 
z holocaustem Żydów. Towarzystwo 
Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich, współorgani-
zator rocznicowego spotkania, chce 
przywrócić świadomości społecz-
nej zapomniane ofiary ludobójstwa 
na Kresach.  bg

Sto tysięcy u Maryi

Z pomocą powodzianom

G
rz

eG
o

rz
 B

ro
że

k

G
rz

eG
o

rz
 B

ro
że

k

Ukraiński holocaust Polaków
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Region. Dla kilkuset dzieci z regio-
nów dotkniętych tegoroczną powo-
dzią na początku lipca zorganizowa-
no wakacyjny wypoczynek. 7 lipca 
44 dzieci z terenu gminy Tarnów 
wyjechało na 12-dniowy wypoczy-
nek do miejscowości Stegny, nad 
Bałtykiem. Dzieci z gminy Skrzy-
szów wyjechały na Kujawy. 11 lipca 

na wakacje do miejscowości Funki 
koło Chojnic udali się najmłodsi 
z gmin Olesno i Dąbrowa Tarnow-
ska. Do Burzenina koło Sieradza 
pojechało zaś 11 dzieci z Tarnowa. – 
Chcemy, by dzieci mogły choć trochę 
zapomnieć o tym, czego doświad-
czyły, co widziały – mówi Ryszard 
Ścigała, prezydent Tarnowa. gb

Ukoić dziecięce dusze

Ciężkowice. 12 lipca odbył się Jar-
mark Artystów i Rękodzielników, 
który nawiązuje do tradycyjnych 
jarmarków organizowanych tam 
od średniowiecza. Była okazja 
przypatrzeć się pracy np. garn-
carza, spróbować lokalnych 
przysmaków oraz wysłuchać 
koncertów w wykonaniu zespo-
łów ludowych z Polski i zagrani-
cy, m.in. Zorjany Grzybowskiej 
z Ukrainy (na zdjęciu). Tegoroczny 
jarmark poprzedził dwudniowy 
„Tygiel Kultury – strefa magicz-
na Skamieniałe Miasto”, w ramach 
którego odbyły się m.in. plenero-
we akcje rzeźbiarskie i wypalania 
ceramiki.  js

Jarmark w tyglu kultury
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Święta Kinga czeka
Stary Sącz. Zapraszamy diecezjan 
na odpust ku czci św. Kingi, która 
jest jedną z patronek naszej diecezji. 
W najbliższy piątek 24 lipca o godz. 
11.00 odprawiona zostanie Msza św. 
odpustowa przy ołtarzu polowym 

na dziedzińcu klasztornym. Nato-
miast w niedzielę 26 lipca o godz. 
10.00 odbędzie się procesja z reli-
kwiami św. Kingi z klasztoru sióstr 
klarysek do Ołtarza Papieskiego, 
a o 11.00 Msza św. pontyfikalna.  ak
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W  Tarnowie 2 lipca na skwerze 
przy ul. Wałowej odsłonięty 

został pomnik króla Władysława 
Łokietka. Król ten w 1330 roku 
pozwolił komesowi Spycymirowi 

przenieść Tarnów z prawa polskie-
go na niemieckie. To było dla mia-
sta kołem zamachowym rozwoju. 
– Mam nadzieję, że tarnowianie 
będą spoglądać na ten symbol roz-
woju miasta, włączając się w dzieło 
zapoczątkowane przez Łokietka – 
mówi Ryszard Ścigała, prezydent 
Tarnowa. Inicjatorem wzniesienia 
pomnika była Izba Przemysłowo-
Handlowa, a sponsorami zrzeszeni 
w niej biznesmeni. – Zależało mi, 
by przywrócić pamięć o tej tak 
ważnej dla naszego miasta postaci. 
Powinniśmy być dumni z procesu, 
który król Łokietek zapoczątkował 
– uważa Zbigniew Proć, prezes IPH. 
Ponad 20 lat temu na drugim koń-
cu ul. Wałowej stanął pomnik gen. 
Bema. – Tarnowianie spostrzegli 
od razu, że patrzy na wschód, wy-
patrując Moskali. Dziś możemy chy-
ba spać spokojnie: Łokietek patrzy 
na zachód – mówi Antoni Sypek, 
tarnowski historyk. gb

Już można zapisywać się na piel-
grzymkę. To wyjątkowe rekolek-
cje w drodze, czas pogłębiania 
i umacniania życia i wiary w szko-
le Maryi. 

O toczmy troską życie to hasło 
tegorocznej XXVII Pieszej 

Pielgrzymki na Jasną Górę, która 
rozpocznie się 17 sierpnia. Pątnicy 
w ciągu 9 dni pokonają prawie 230 ki-
lometrów. Rekolekcje w drodze to m.
in. codzienna Msza św., konferencje 
oraz poznawanie postaci dnia. – 
W tym roku są to osoby, które szcze-
gólnie broniły życia – podkreśla 

ks. Zbigniew Szostak, dyrektor 
PPT. Pątnicy usłyszą wiele o Joannie 
Beretcie Molli, Janie Pawle II, 
ks. Jerzym Popiełuszce, bł. Karolu 
de Foucauld czy św. Teresie. W pa-
rafiach można już zapisywać się 
na pielgrzymkę. Koszt uczestnictwa 
wynosi 80 zł, ale jeśli z domu idzie 
więcej niż jedna osoba, każda na-
stępna płaci 55 zł. Organizatorzy za-
chęcają ludzi chorych i tych, którzy 
nie mogą wziąć udziału w pielgrzy-
mowaniu, do duchowego uczestnic-
twa. Zapisy u przewodników grup 
lub na stronie pielgrzymki: www.
ppt.lap.pl.  ak

T o hiszpańskie miasto od ty-
siąca lat jest miejscem piel-
grzymek, zmierzających 

do grobu św. Jakuba. Jego symbolem 
jest muszla. – Dwa lata temu zaczą-
łem opracowywać Drogę św. Jakuba 
na terenie południowej Polski, 
począwszy od Korczowej, przy 
granicy z Ukrainą, aż po Kraków 
– mówi Paweł Plezia, szef PTTK 
Ropczyce. Charakterystyczne 

muszle można znaleźć w Małopolsce 
na razie na drodze od Pilzna 
do Brzeska, gdzie przy parafii 
pw. św. Jakuba będzie regionalne 
centrum szlaku. – Nie tworzymy 
nowego szlaku, tylko znakujemy 
drogi średniowieczne, którymi 
pielgrzymi z tej części Europy szli 
do Santiago. Ta małopolska nitka 
szlaku to jest tzw. Via Regia, czyli 
Droga Królewska – mówi Stanisław 

Tomaszek, znakujący szlak 
w Małopolsce. 5 lipca grupa ponad 
60 osób spotkała się w Tarnowie, by 
razem przebyć odcinek tego szla-
ku do Tuchowa. – Motywy naszej 
wędrówki są takie same jak piel-
grzymów na hiszpańskiej drodze: 
nawiedzamy kościoły i modlimy się, 
mamy czas na budowanie wspól-
noty, refleksje, spotkanie z dziełem 
stworzenia. To podróż w głąb sie-
bie – wyjaśnia Joanna Marszałek 
z PTTK w Tuchowie. Jest w tym 

i przygoda i element regionalny, 
bo wpisane w szlak są lokalne 
sanktuaria i atrakcje. – Znakowanie 
to także element szerzenia kultu 
św. Jakuba. Na zachodzie Europy 
charakterystyczną muszlę z tym 
świętym kojarzą prawie wszyscy, 
u nas na razie niewielu. Ale to się 
zmienia – dodaje Paweł Plezia gb

Małopolskie drogi św. Jakuba

Znak muszli
Na pielgrzymim szlaku można mocno doświadczyć, 
że życie jest drogą prowadzącą do Boga. Zwłaszcza, 
jeśli szlak wiedzie do Santiago de Compostela. 5 lipca odbyło się pierwsze 

przejście szlakiem 
św. Jakuba z Tarnowa 
do Tuchowa

Skwer z pomnikiem 
stał się jednym z bardziej 
malowniczych zakątków 
Tarnowa

Pomnik Władysława Łokietka w Tarnowie

Powrót króla
XXVII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Chodź z nami, przyjacielu!

Pomnik Władysława Łokietka ma być wyrazem 
hołdu Tarnowa dla tej ważnej w historii miasta 
postaci oraz inspiracją dla mieszkańców 
do kontynuacji królewskiego dzieła. Ilu jednak 
umie czytać historię podawaną przez pomniki?
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Z  radą duszpasterską hasło 
roku duszpasterskiego daw-
no już rozpisaliśmy na etapy. 

Od kilku miesięcy Caritas rozpro-
wadza opaski odblaskowe na ramię 
– mówi ks. Stanisław Szałda, pro-
boszcz parafii. W czasie parafiady, 
która odbyła się 5 lipca, zainicjo-
wano akcję krwiodawstwa. Można 
było także wykonać proste badania. 
Promowane były także zasady bez-
piecznej pracy w gospodarstwach 
rolniczych. Uczestnicy imprezy mo-
gli również obejrzeć przygotowaną 
przez parafię wystawę o ochronie 
życia poczętego. – Myślę, że warto, 
nie tylko wśród dzieci, podejmować 
działania promocyjne dotyczące 
zdrowego trybu życia i jego ochro-
ny– uważa Iwona Galus, nauczyciel-
ka z miejscowej szkoły podstawowej. 
Niebawem blisko kościoła stanąć ma 
konstrukcja pod wielkoformatowe 
billboardy. Pierwszy z nich ma trak-
tować o konieczności dbania o śro-
dowisko. – Troska o życie w każdym 
wymiarze, to nie tylko potrzeba eg-
zystencjalna, ale także powinność 
moralna – podkreśla ks. Szałda.  gb

Tegoroczne hasło roku duszpasterskiego w Kościele można w prosty sposób 
próbować przełożyć na konkrety, jak czynią to w Lisiej Górze.

Otoczmy troską życie w Lisiej Górze

Hasło w czynie

Do francuskiego 
Cannes festiwal gier 
ściąga 150 tys. ludzi. 
Do Nowego Sącza 
znacznie mniej, 
ale to początek 
tej nietypowej 
promocji miasta. 

O d 3 do 5 lipca odbywał się 
w Nowym Sączu Festiwal 

gier „Fair play”. Zorganizowało 
go Stowarzyszenie „Dla miasta”. 
W kilku miejscach można było 
korzystać m.in. z gier karcianych 
i planszowych. – Wszystkie mają 
walory zarówno edukacyjne, jak 
i rozrywkowe. W większość z nich 
mogą grać całe rodziny – mówi 
Marek Przepiórka, koordynator fe-
stiwalu. – Chcemy pokazać, że war-
to odejść od komputera, usiąść 
do gry planszowej, bo to przede 
wszystkim jest kontakt z drugim 
człowiekiem – podkreśla Zbigniew 
Tokarski, opiekujący się w czasie 

festiwalu „pokojem gier”. Festiwal, 
poza promocją tej formy spędzania 
wolnego czasu – ma także przy-
ciągnąć do miasta ludzi pasjonu-
jących się grami spoza Nowego 
Sącza. – Robimy festiwal pierw-
szy raz, a i tak zarejestrowaliśmy 
graczy, którzy specjalnie przyje-
chali nawet z Poznania – dodaje 
M. Przepiórka.  jp

Sądecki Festiwal Gier „Fair play”

Są gry i gierki

Zbigniew Tokarski przed 
planszą „Pentago”, będąca 
wariantem gry „Kółko 
i krzyżyk”

Goniąc piłkę, łapiesz zdrowie
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

C o każdy z nas osobiście będzie miał do powiedzenia Jezusowi, 
gdy zbierzemy się u Niego, gdy już nas odwoła na miejsce osobne? 

Co powiemy na temat tego, cośmy przez całe swoje życie zdziałali 
na rzecz królestwa Bożego, jako Jego uczniowie zobowiązani do 
dawania świadectwa ogłoszonej przez Jezusa Ewangelii? Czy mamy 
już prawo do odpoczynku? Tak, jeśli wystarczająco gorliwie 
wykonaliśmy powierzone nam przez Chrystusa zadanie uczniów.  •

Odmłodzenie swych szeregów 
oraz promowanie inicjatyw chro-
niących życie to priorytety nowego 
zarządu Rycerstwa Niepokalanej 
Diecezji Tarnowskiej. 

W  Ciężkowicach, w czerwcu 
Rycerze Niepokalanej wy-

brali na cztery lata nowy zarząd. 
Kolejny raz prezesem został Janusz 
Tadel z Radlnej. W skład zarządu 
weszli również: Julia Skrzynecka 
z Dębicy (wiceprezes), Jan Hajduga 
z Dąbrowy Tarnowskiej (sekre-
tarz), Zbigniew Kamiński z Mielca 
(ekonom). – Po raz pierwszy wy-
braliśmy też doradcę ds. młodzieży. 
Została nim Anna Ferenc z Góry 
Motycznej – informuje Janusz 
Tadel. – Widzimy bowiem ogrom-
ną potrzebę zasilenia naszych 
szeregów przez młodych ludzi – 
dodaje. Z tą myślą rycerstwo orga-
nizuje rekolekcje i spotkania mo-
dlitewne dla młodzieży. – Od kilku 
lat pielgrzymujemy do Zabawy, 
do bł. Karoliny, która przyciąga 
rzesze młodych. Spotykamy się 
tam z nimi, opowiadamy o na-
szym stowarzyszeniu, promując 
równocześnie idee ochrony życia 
– zauważa Jan Hajduga. Ale, jak 

sami podkreśla-
ją, nie wystarczą 
tylko spotkania. 
Ważne są kon-
kretne inicjaty-
wy. Dlatego też 
już za miesiąc 
rycerze wybiorą się na pieszą piel-
grzymkę na Jasną Górę. Ponadto 
kilka parafialnych stowarzyszeń 
włączyło się w wielką nowennę 
fatimską. – Do tej pięknej modli-
twy zachęcamy kolejne grupy, 
tym bardziej że stulecie objawień 
w Fatimie zbiega się ze stuleciem 
powstania naszego stowarzysze-
nia – podkreślają członkowie. js

O d roku dziesięcioro niepełno-
sprawnych dzieci dojeżdża 

do Kupienina na zajęcia rehabilita-
cyjne. – Zajmują się nimi lekarze, 
psycholodzy, logopedzi, fizjotera-
peuci, czyli zespół wczesnej inter-
wencji – wylicza Barbara Berger, 
dyrektor Niepublicznego Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego 
w Kupieninie. Dzięki odpowiednio 
dobranej terapii i intensywnym 

zajęciom maluchy te mają szanse 
na lepsze życie. Podobne zespoły 
działają w powiecie bocheńskim 
i brzeskim. Powstały one dzięki 
współpracy z Maltańskim Centrum 
Pomocy z Krakowa, którego koor-
dynatorem jest Związek Polskich 
Kawalerów Maltańskich. – Od roku 
realizujemy projekt mający na celu 
pomoc niepełnosprawnym dzieciom 
w wieku od urodzenia do siedmiu 

lat, pochodzących z mniejszych 
miast i wsi – wyjaśnia Urszula 
Srzednicka z Maltańskiego Centrum 
Pomocy. W jego ramach zespoły 
zostały przeszkolone, a specjaliści 
z Krakowa pomogli zdiagnozować 
dzieci i opracować właściwą dla nich 
terapię. Ponadto utworzono grupy 
wsparcia dla rodziców chorych dzie-
ci i przeszkolono wolontariuszy. – 
To wielka pomoc dla tych rodzin, 
tym bardziej że wciąż jest za mała 
wiedza zarówno wśród rodziców, 

jak i lekarzy i pielęgniarek na te-
mat roli wczesnego wspomaga-
nia dzieci chorych. Wiele dzieci 
mogłoby być zdrowszych, gdyby 
w porę miały odpowiednie ćwicze-
nia – podkreśla B. Berger. Projekt 
realizowany jest dzięki wsparciu 
Islandii, Liechtensteinu i Norwegii 
w ramach Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych. js

Rehabilitacja niepełnosprawnych 

Maltańczycy 
dzieciom

Wczesne rozpoznanie zaburzeń rozwoju dziecka 
i odpowiednia profilaktyka dają szansę na lepszy 
rozwój niepełnosprawnego malucha. Pomogą 
w tym sztab specjalistów i maltańczycy. 

Z serii „W kręgu słowa” ukazała się 
kolejna publikacja, tym razem 
na temat losu ludzkości i świata.

K s. Mirosław Ła- 
noszka w książce 

„Idea odnowienia ko-
smosu” zastanawia się, 
co stanie się ze wszech-
światem, co będzie na 
końcu historii ziemi. 
Mamy wiele różnych 
przepowiadaczy. Wy- 

dane przez „Biblos” opracowa- 
nie ks. Łanoszki wyróżnia się 
rzetelnością i tym, że jest czy-

nione w nieomylnym 
świetle Bożego słowa. 
Publikację otrzyma 
od nas pięcioro czy- 
telników, wylosowa-
nych spośród tych, 
k tórz y zad z won ią 
do redakcji 20 lipca, 
w godz. od 11.00 do 11.15; 
tel. 014 626 15 50. js

www.biblos.pl

Gdy niebo i ziemia przeminą...
Gwardia Niepokalanej

Młodzi rycerze poszukiwani!

Niepełnosprawny maluch 
wymaga długich godzin 
intensywnej terapii
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 J. Tadel 
i J. Hajduga 

(pierwszy 
z prawej) 

weszli w skład 
nowego 
zarządu
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W  Sulingen, w północnych 
Niemczech, każdej niedzieli lata 
o godzinie 20.30 odprawiana 
jest Msza św. dla sezonowych 

polskich robotników. Jest wśród nich wielu na-
szych diecezjan. Aby sprawować tę Eucharystię, 
ksiądz przyjeżdża specjalnie 60 km, a właściciele 
plantacji udostępniają autobusy podwożące lu-
dzi zgłaszających chęć uczestnictwa w polskoję-
zycznej Mszy. I kościół, ku zdziwieniu Niemców, 

zwykle jest pełen modlących się, utrudzonych 
pracą Polaków. Jednak trafiają się też tacy wierni 
przyjeżdżający na Mszę, którzy, również ku zdzi-
wieniu Niemców, po wyjściu z autobusu swe 
kroki, zamiast do świątyni, kierują do pobliskiej 
knajpy… Podobne rzeczy można obserwować 
w wielu zakątkach Europy. A przecież zarów-
no praca, jak i urlop nie zwalniają z obowiązku 
uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Eucharystia, 
uświadamiając godność dziecka Bożego, przypo-
mina, że człowiek nie jest zakładnikiem złudnego 
szczęścia dolce far niente ani eurowyrobnikiem 
doczesności. Bogu dzięki, za granicą jest wiele 
miejsc, w których Polacy mogą modlić się jak 

u siebie w parafii. Dla naszych diecezjan publi-
kujemy ich wybór. Można zabrać „Gościa” w po-
dróż, co na pewno ułatwi spotkanie z Bogiem 
mówiącym po polsku. 

Anglia i walia
rektorat Polskiej Misji katolickiej
2 devonia road, Islingyon Londyn n1 8jj  
tel.: (+44) 020 72 26 34 39;  
www.polishcatholicmission.org.uk;  
e-mail: pbf.pmk@ukonline.co.uk

Brighton: 55 Upper North Street, niedzie-
la: 12.00; Bristol: Cheltenham Road, niedziela: 
10.00 i 19.00, uroczystości i święta: 8.30 i 19.00; 
Cambridge: Hills Road, niedziela: 12.15; Derby: 
9 Gordon Road, niedziela: 9.30 i 11.00, uroczystości 

W okresie letnim niemiecką świątynię 
w Sulingen wypełniają polscy robotnicy 
sezonowi. Po prawej: Jadąc za granicę 
warto zaopatrzyć się w „Biblosie” 
w odpowiedni modlitewnik, zawierający 
też adresy polskojęzycznych placówek 
duszpasterskich

Polskojęzyczne duszpasterstwo. W okresie letnim 
więcej niż zwykle diecezjan przebywa w Europie 
Zachodniej jako turyści czy sezonowi pracownicy. Z myślą 
o nich prezentujemy zagraniczne miejsca, w których 
celebrowana jest Msza św. w języku polskim. 

tekst i zdjęcia 
ks. Andrzej Turek

aturek@goscniedzielny.pl

Idź na Mszę, bo jest gdzie!
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i święta:11.00 i 19.00, sobota: 17.00; Gloucester: 
London Road, niedziela: 16.15; Ipswich: 322 Wo-
odbridge Road, niedziela: 12.00, święta: 12.00; 
Lancaster: Nelson Street, niedziela: 10.00; Li-
verpool: Mount Pleasant, niedziela: 13.00; Station 
Road niedziela: 16.00; Londyn: 2 Windsor Road, 
niedziela: 9.00, 10.15, 11.30, 13.00, 17.15, 19.00, uro-
czystości i święta: 8.00, 10.00, 12.15, 19.30, sobota: 
19.30; 1 Leysfied Road, niedziela: 9.00, 10.30, 12.00, 
17.00, sobota: 10.00, 18.00; 2 Devonia Road, niedzie-
la: 9.00, 11.00, 12.30, 15.30, 19.00, sobota: 7.30 i 18.00, 
uroczystości i święta: 9.00, 11.00, 19.00; Brompton 
Road, niedziela: 12.30 i 18.00; 23 Kensington Squ-
are, sobota: 18.30; Manchester: Moss Lane East, 
niedziela: 10.00, 12.00, 19.00, uroczystości i świę-
ta: 8.30, 12.00, 19.00, sobota: 19.00; Nottingham: 
2 Sherwood Rise, niedziela: 9.30, 11.00, 18.30, uro-
czystości i święta: 11.00 i 19.30; Oxford: 64 St. 
Giles, I niedziela: 12.15, pozostałe niedziele: 11.15; 
Preston: Meadow Street, niedziela:12.00, sobota: 
18.00; Reading: Watlington Street, niedziela: 
9.00, 10.30, 19.00, sobota: 19.00; Southampton: 
The Avenue, sobota: 19.00; Sacred Heart, niedziela: 
10.45; Telford: Wellington: niedziela: 17.00; Wor-
cester: 1 Sansome Place, II i IV niedziela: 12.30.

Austria
Innsbruck: Kaiserjägerstr. 6; III niedziela: 

16.00; Linz: Barmherziger Brüder, niedziela: 
10.30; Salzburg: Schwarzstr. 35, IV niedziela: 
18.00; Wiedeń: Asperner Heldenplatz 9, II i IV 
niedziela: 11.00; Vinzenzgasse 3, niedziela: 11.30; 
Kahlenberg, Josefsdorf 38, niedziela: 10.00; Renn-
weg 5a, niedziela: 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00, 
19.00, 20.15.

Francja
rektorat Polskiej Misji katolickiej  263 bis,  
rue saint-Honoré 75001 Paris  
tel.: (+33) 01 55 35 32 32; 
www.mission-catholique-polonaise.net,  
e-mail: pmk@club-internet.fr

Avion: 21, Place des Anciens Combattants, I, 
III i V niedziela: 9.30, święta: 9.30; Grenoble: 12, 
rue Beyle-Stendhal, niedziele i święta: 10.00; Lille: 
47, rue de 1’Hopital Militaire, niedziele i święta: 
10.00, lipiec i sierpień: 9.30; Lyon: 111, avenue Jean 
Mermoz; niedziele i święta: 11.30; Metz: Place 
Jeanne d’Arc, niedziela: 9.30; Nancy: 169, avenue 
de Strasbourg, niedziele i święta: 11.00; Paris: 263 
bis, Rue Saint Honoré, niedziele i święta: 8.00, 9.30, 
11.00, 14.00, 16.00, 19.30; 18 rue Claude Lorrain, nie-
dziele i święta: 9.30, 11.30, 18.00; 29, rue de Billeville, 
niedziele i święta: 11.30, 15.00, sobota: 18.00; Reims: 
Home Saint-Louis 2, rue Noël, II i IV niedziela: 9.30; 
Saint Denis: Boulevard Jules Gusde, niedziele 

i święta: 10.00; Strasbourg: 
9, rue du Hohwald, niedziele i świę-

ta: 11.00; Toulouse: 68, Chemin Micho-
un, niedziela i święta: 11.15; Tours: Place Saint 
Paul, III niedziela: 15.00.

Holandia
Amsterdam: Pieter Calandlaan 196, nie-

dziela: 12.00; Hillegom: Hoofdstraat, niedziela: 
14.30; Leiden: Herensingel 3, II i IV niedziela: 9.30; 
Hem: Hemmerbuuert 142, I niedziela: 9.30. 

Irlandia
Biuro duszpasterstwa Polskiego kościół st. Mary 
of the Angels, Church street, dublin 7 
tel.: (+35) 03 87 23 32 35; www.polish-chaplaincy.
ie, e-mail: duszpasterstwo@polska.ie

Cork: Woshington Street, niedziela: 9.00, 
18.00; Dublin: Halston Street 7, niedziela: 
10.00, 14.00, 18.00, I niedziela:16.00, sobota: 20.00; 
9–11 Upper Gorset Street, niedziela: 13.00, 19.00; 
Galway: Forster Street, niedziela:17.00. 

niemcy
rektorat Polskiej Misji katolickiej
30175 Hannover, Gellertstr. 42
tel.: 05 11/2 35 39 95,
www.pmk-niemcy.eu, 
e-mail: nasze.slowo@t-online.de

Augsburg: Dr. Schmelzingstr. 60, niedziela 
i święta: 10.30; Berlin: Lilienthalstr. 5, niedziela 
i święta: 10.15, 12.00, 18.00; Müllerstr. 161, niedzie-
la i święta: 17.00; Gundelfingerstr. 36, niedziela 
i święta: 11.00; Paderborn: Pankratiusstr. 82; 
niedziela i święta: 16.00; Bremen: Suhrfeldstr, 
sobota: 16.00; Beim Ohlenhof 19, niedziela i świę-
ta: 11.00; Klosterkirchenstr., niedziela i święta: 
13.00; Düsseldorf: Rather Kirchplatz 12, niedziela 
i święta: 8.45; Dechenweg 40: niedziela i święta: 
11.15; Essen: An St. Marien 11, niedziela: 11.00, 12.30, 
18.00; Frankfurt n. M: Auf dem Mülhberg 14, 
niedziela i święta: 9.00 i 10.30; Hamburg: Gr. Fre-
iheit 41, niedziela i święta: 10.15, 11.30, 15.00, 18.00, 
sobota: 18.30; Hannover: Stilleweg 12, niedziela 
i święta: 8.30, 9.30, sobota: 19.00; Maria-Frieden, 
niedziela i święta: 11.45; Kassel: Memelweg 19, 
niedziela i święta: 12.15; Kiel: Feldstr. 172, niedziela 
i święta: 9.30; Köln: Kapellenstr. 51, niedziela: 
18.00; Kalker Hauptstr., niedziela i święta: 13.15; 
Mainz: Emmeranstr. 15, niedziela i święta: 9.30; 
Kapuzinerstr. 36, niedziela i święta: 11.30; Mann-
heim: Kwadrat E6, niedziela i święta: 9.15 i 12.00, 
sobota: 18.30; München: Hessstr. 26, niedziela 
i święta: 8.15 i 9.30; Josefsplatz 1, niedziela i święta: 
12.00; Rosenheim: Westendorferstr. 43, niedziela 
i święta: 10.30; Saarland: Hixberger Str. 1, nie-
dziela i święta: 10.15; „Concordia”, (ośrodek pol-
skiego duszpasterstwa): 57562 Herdorf-Dermbach, 

niedziela i święta: 12.00; Carlsberg: Kreuzweg 
28, niedziela i święta: 12.00.

norwegia
Oslo: Akersveien 1, sobota: 19.30, niedziela: 

8.00, 14.30 i 16.00; Oslo–Töyen: Enerhauggt. 4, 
niedziela: 13. 00.

szkocja
rektorat Polskiej Misji katolickiej  4. Park Grove 
Terrace, Glasgow G3 7sd  
tel./fax: (+44) 0141 339 91 63

Edinburgh: Broughton St., niedziela: 13.00, 
18.00; Glasgow: 33 Patrick Bridge Street, nie-
dziela:11.00, 18.30; Livingston: 126 Victoria St. 
Livingston Craigshill, niedziela: 17.30. •

dane opracował wydział duszpasterstwa 
ogólnego tarnowskiej kurii na podstawie 
zestawień przesłanych z polskich misji 
katolickich; pełną listę placówek można znaleźć 
na: www.diecezja.tarnow.pl.

Wdzięczność kapłanom 
Wiktor Skworc 
biskup tarnowski
– duszpasterstwo emigracji 
jest aktualnie jednym 
z najważniejszych wyzwań 
i zadań dla kościoła w Polsce, 
który powinien kierować 

duszpasterzy wszędzie tam, gdzie migrują 
rodacy. zaangażowanie diecezji tarnowskiej 
w tym względzie mogłoby być większe, 
ale i tak jest naprawdę duże. od kilku- 
dziesięciu lat nasi kapłani – często 
po zakończeniu posługi w krajach misyjnych 
– ofiarnie kontynuują działalność 
w polskich misjach w Anglii, Francji 
czy niemczech. w roku kapłańskim 
chciałbym wyrazić moją pasterską 
wdzięczność księżom, którzy pozostawiając 
perspektywę diecezjalnej stabilizacji, 
wspaniałomyślnie odważyli się na taką 
posługę. Pójście w nieznany, często 
na wskroś zlaicyzowany świat, nie jest 
łatwe. To obce realia, inny model dusz- 
pasterstwa, inna pozycja społeczna kapłana, 
przeróżni, rozproszeni parafianie, jak 
to w parafiach personalnych bywa. zapewne 
nie każdy ksiądz może temu podołać, 
niemniej jednak jest to paląca potrzeba 
chwili, o czym przypomniał Benedykt XVI. 
Bo dzięki duchownym, dzięki sprawo- 
wanej przez nich eucharystii, nasi rodacy, 
często diecezjanie żyjący i pracujący 
za granicą, zdobywając dobra doczesne, 
nie tracą tych najważniejszych, czyli wiecz- 
nych. w duszpasterską troskę o migrantów 
powinny się również włączyć zgromadzenia, 
stowarzyszenia i ruchy katolickie. 

Idź na Mszę, bo jest gdzie!
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W edle legendy, Kobyle zało-
żyli w XI wieku Tatarzy. 

Żywili się oni kobylim mlekiem 
i stąd wywodzić się ma nazwa 
miejscowości. Teraz kobylego 
mleka w Kobylu już nie ma. 
Ale nie brak tam innego, biblijne-
go mleka wiary, którym św. Paweł 
krzepił pierwszych chrześcijan 
(por. 1 Kor 3,2). 

Niebieski kościół z marzeń 
Kobyle leży na trasie Uszew–

Nowy Wiśnicz. Kościół już z da-
leka ciągnie oczy swym jaskrawo 
niebieskim dachem. – Niektórzy 

dopatrują się w tym związku z Ma-
ryją, Patronką parafii – uśmie-
cha się proboszcz. – Ale powód 
jest prozaiczny: akurat taką far-
bą dysponowali budowniczowie 
świątyni. Choć w sumie chyba 
dobrze się poskładało, bo parafia 
jest jedną z pierwszych wspólnot 
fatimskich w diecezji – dodaje. Pa-
rafia w Kobylu powstała w 1989 r. 
Wcześniej wierni związani byli 
ze Starym Wiśniczem. Ale ma-
rzyli o swoim. Z tych marzeń po-
wstał piękny kościół, zbudowany 
w ciągu zaledwie trzech lat przez 
niezbyt dużą, bo liczącą 1250 wier-
nych wspólnotę. Świątynia zresztą 
pięknieje do dziś.

Doczesna światłość 
wiekuista

Najwyraźniej w Kobylu bardzo 
szanują życie, bo mają cmentarz 
tak piękny i nowoczesny, że wielu 
spośród odwiedzających go dekla-
ruje, iż mogłoby tu spocząć. Po-
wstał on pięć lat temu. Przestronna 
kaplica wyposażona jest w lodów-
kę, która służy ludziom także 
spoza parafii. Zwracają uwagę 
same granitowe nagrobki. Tro-
ska o zmarłych jest probierzem 
kultury żywych. Tutaj ta kultura 
musi więc być wysoka. Niejedna 
wypoczynkowa miejscowość mo-
głaby nieboszczykom pozazdrościć 

pejzaży. Cmentarne wzgórze 
skąpane w słońcu, pieszczone 
lekkim wiatrem, w którym czuć 
majestatyczną ciszę. I ten spokój, 
i porządek. – Wierni rzeczywiście 
dbają o swych zmarłych. Mamy 
nawet radę cmentarną – informuje 
proboszcz.

Do nieba 
Wojciech Nowak, kościelny 

w Kobylu, wraz z Edwardem 
Kaczmarczykiem pełni też funk-
cję nadzwyczajnego szafarza 
Komunii św. Rozdaje euchary-
stycznego Chrystusa w kościele 
oraz zanosi Go chorym. – Wia-
domo, że to wyjątkowa posługa, 
ale nie bałem się – wspomina pan 
Wojciech. – Proboszcz wcześniej 
wszystko przygotował. Oczywi-
ście zawsze jest przejęcie. W od-
wiedzanych domach również. 
Kiedyś zaniosłem umierającemu 
Wiatyk. Do dziś z głębokim wzru-
szeniem myślę, że to ja wyprawi-
łem go do nieba – dodaje.

Do nieba zdążamy wszyscy. Lu-
dzie w Kobylu tym pewniejszym 
krokiem, że wpatrują się w Matkę 
i chętnie karmią ciałem Jej Syna. 

xat 

Zapraszamy 
na Msze św. 
Niedziela: 7.00, 10.00, 15.00.
Codziennie: 6.30 i 17.30 
(środy, piątki).
Odpust: II niedziela 
maja ku czci Matki Bożej 
Fatimskiej.

Zdaniem 
proboszcza

– Praktycznie 
sto procent 
parafian uczęszcza 
do kościoła. Cieszy 
też ich żywe życie 
sakramentalne. 

jak wszędzie, tak 
i u nas duszpasterskim 
wyzwaniem są emigracja 
zarobkowa i zakradające się 
zeświecczenie. szczególnie 
podatni na nie są młodzi, 
co widać choćby 
po nieodpowiednich 
postawach, jakie niektórzy 
przyjmują w trakcie 
Mszy św. czy nabożeństw. 
w parafii mamy m.in. 
scholę, grupę misyjną 
i młodzieżową, blisko 
siedemdziesięcioosobową 
Liturgiczną służbę ołtarza, 
15 róż różańcowych. 
naszej szkole patronuje 
ks. jan Twardowski. wierni 
bardzo pamiętają o swych 
zmarłych przodkach, 
zamawiają za nich Msze 
św., porządkują mogiły, 
licznie przybywają na „letnie 
zaduszki”, czyli dzień 
modlitw za zmarłych, 
który organizujemy 
w czerwcu. strażacy z osP 
w galowych strojach noszą 
feretrony na procesjach. 
Procesji mamy dużo. 
od maja do października 
odprawiamy nabożeństwa 
fatimskie. Cieszą się one 
wielką frekwencją parafian; 
rdzeniem naszej religijności 
jest cześć dla Maryi 
Fatimskiej. jej kult szerzymy, 
jej powierzamy siebie 
i nasze sprawy.

Ks. Kazimierz Rybski

ur. 6 VII 1953 r. w rożnowie. 
Święcenia przyjął w roku 1979. 
Posługiwał w Łężkowicach, 
korzennej, otfinowie, 
kamionce wielkiej, Tymbarku. 
od 1995 r. jest proboszczem 
w kobylu. w duszpasterstwie 
wspiera go ks. dr jerzy smoleń. 

Panorama parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Kobylu

Smak biblijnego mleka

Najwyraźniej bardzo szanują życie, bo mają 
cmentarz tak piękny, że wielu spośród 
odwiedzających go deklaruje, iż mogłoby 
tu spocząć. 

Wojciech Nowak stara się 
gorliwie pełnić posługę 
kościelnego 

Od pięciu lat parafia posiada pięknie 
urządzony cmentarz. Po lewej: Kościół był 
konsekrowany w 1992 r.


