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Decyzją  
Ojca Świętego 
Benedykta XVI 
ks. Andrzej Jeż 
został biskupem 
pomocniczym 
w diecezji tarnowskiej.

P apieska nominacja została ogło-
szona 20 października w budyn-
ku WSD. – Jesteśmy wdzięczni 

Ojcu Świętemu – mówi biskup tarnow-
ski Wiktor Skworc. – Nasza diecezja, 
odznaczająca się żywym życiem reli-
gijnym, potrzebuje biskupiej posługi 
i obecności. Nowemu biskupowi nie 
zabraknie pracy. 

Teolog i duszpasterz  
Ks. prał. Andrzej Jeż urodził się 

3 maja 1963 r. w Limanowej. Świę-
cenia kapłańskie przyjął w roku 
1988. Posługiwał w Krościenku, 

Wierzchosławicach, Tar-
nowie-Mościcach. Obecnie 
jest proboszczem w sądec-
kiej farze, prepozytem tam-
tejszej kapituły i kustoszem 
sanktuarium Chrystusa 
Przemienionego. Pełni 
urząd dziekana dekanatu 
Nowy Sącz-Centrum; należy też do 
Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. 
Doktor teologii, homileta, był ojcem 
duchownym i wykładowcą w semina-
rium i na tarnowskim Wydziale Teo-
logicznym PAT. Biskup nominat zna 
języki francuski i włoski. Wśród pasji 
wymienia teologię, historię Kościoła 
i sztuki sakralnej oraz architekturę 
ogrodów. Lubi górskie wędrówki. 

Lęk i ufność
– Cieszę się, że Ojciec Święty 

dał nam za sufragana duchownego 
z pierwszej linii duszpasterstwa – 
mówi bp W. Skworc. – Ta nominacja 
to dowartościowanie diecezji, tak 
bogatej w powołania, a szczególnie 

jej południowego rejonu, 
gdzie ks. Andrzej wzrastał 
i gdzie posługuje – dodaje. 
– To przede wszystkim for-
ma docenienia tych wszyst-
kich, którzy pracowali nad 
moją formacją: rodziców, 
krewnych, katechetów, na-

uczycieli, duchownych i świeckich, 
zwłaszcza moich parafian – zauważa 
ks. A. Jeż. – Biskupstwo jest dla mnie 
zupełnie nowym wyzwaniem. Towa-
rzyszy mi lęk, czy we współczesnej 
zlaicyzowanej kulturze będę umiał 
być dobrym biskupem – radykalnym 
świadkiem Chrystusa. Ale nominację, 
znak zaufania Papieża, przyjmuję jako 
Bożą wolę z ufnością, że skoro Bóg daje 
obowiązek, da też siły do jego wypeł-
nienia. Stąd płynie spokój.  

Biskup nominat ma stolicę tytular-
ną w Tigillava (Północna Afryka). Jest 
dziesiątym biskupem pomocniczym 
w historii diecezji tarnowskiej. Sakrę 
przyjmie 28 listopada w bazylice no-
wosądeckiej.  Ks. Andrzej Turek 
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Pełnia kapłaństwa w Roku Kapłańskim 

Nowy biskup!
krótko

Litania miast
Zapraszamy. Tarnów 
po raz pierwszy włącza się 
w ogólnopolską 
akcję „Litania miast”. 
Odbędzie się ona 1 Xi 
w kościele pw. bł. Karoliny, 
początek o godz. 19.45., 
zakończenie Apelem 
Jasnogórskim. Litania 
będzie emitowana w TVP 
info i TV Trwam.

Rodzinne zajęcia
Nowy Sącz. 17 X odbyła się 
inauguracja Xi edycji 
Diecezjalnego Studium 
rodziny. Na pierwszym 
roku zajęcia rozpoczęło 
60 osób. wykłady prowa- 
dzą księża profesorowie 
wydziału Teologicznego 
w Tarnowie oraz osoby 
świeckie: instruktorki 
nauczania naturalnych 
metod rozpoznawania 
płodności, specjaliści 
z psychologii i pedagogiki. 

Wybrała 
publiczność
Tarnów. „wszystko 
o mężczyznach” Teatru 
Ludowego z Krakowa 
otrzymało Grand Prix 
Xiii Ogólnopolskiego 
Festiwalu Komedii 
Talia. w tym roku po raz 
pierwszy nagrodę 
przyznawała publiczność, 
która oddała w sumie 1300 
głosów. Podczas festiwalu, 
który trwał od 9 do 18 X, 
publiczność obejrzała 
6 spektakli konkursowych 
i 3 towarzyszące. 

1 proc. 
czyli milion
Caritas. Prawie 975 tys. zł 
otrzymała caritas 
Diecezji Tarnowskiej 
z odliczenia 1 proc. 
podatku dochodowego. 
Jest to o 140 tys. zł więcej 
niż w 2008 r. 

Biskup  
nominat  
w przemianę 
życia wchodzi 
ufnie 
pod wejrzeniem 
Chrystusa 
Przemienionego   
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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.pl

Bp Wiktor  
Skworc 
Błagajmy Pana żniwa, 
aby Kościół w Polsce 
w pełni rozpoznał swą 
odpowiedzialność 
za sprawę Ewangelii; 
każe ona ofiarować 
wspólnotom misyjnym 
to, co sam przez ponad 
tysiąc lat swych  
dziejów obficie 
otrzymywał.  
Kościele w Polsce,  
daj, a będzie ci dane! 
Z homilii wygłoszonej  
w czasie Mszy św. „radiowej”, 
sprawowanej w Warszawie 18 X, 
w Niedzielę Misyjną. 
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Podwójny jubileusz 
Tuchów. „Wierni tradycji – 
otwarci na znaki czasu” to hasło 
sympozjum, które odbyło się 
w październiku, w WSD redemp-
torystów. Okazją była 100. rocznica 
powstania prowincji warszawskiej 

i kanonizacji Klemensa M. Hofbau-
era, pierwszego redemptorysty 
z Europy Północnej. Z okazji jubi-
leuszu zainaugurowano serię 
wydawniczą „Studia do dziejów 
redemptorystów polskich”.  js

Ptaszkowa. 18 X odbyło się XII 
Parafialne Forum Rodziny, którego 
organizatorem było Centrum Pro-
mocyjno-Profilaktyczne „Rodzina”. 
– Chcieliśmy zwrócić uwagę na 
potrzeby drugiego człowieka: nie-
pełnosprawnych, opuszczonych. 

To też okazja do spotkania rodzin 
parafii, obejrzenia występów dzie-
ci, wzruszeń – mówi Henryk Sie-
dlarz, prezes Centrum. W ramach 
forum odbył się konkurs poetycko- 
-plastyczny, na który nadesłano 135 
prac z Sądecczyzny. bg

Zawada. Szkoła Podstawowa 
im. o. Zbigniewa Strzałkowskie-
go, zamordowanego w Peru przez 
Świetlisty Szlak franciszkanina 
pochodzącego z Zawady, otrzy-
mała sztandar. Poświęcił go 14 X 
bp Władysław Bobowski. – Nasz 
patron dzięki pięknemu życiu 
uwieńczonemu męczeńską śmier-
cią jest wzorem wierności ideałom. 
Jego przykład ma naszych młodych 
czynić lepszymi – mówi Grzegorz 
Kozioł, wójt gminy Tarnów. gb

Nauka. Ks. dr Marek Kluz (na 
zdjęciu), wykładowca i sekretarz 
Wydziału Teologicznego sekcja 
Tarnów PUJP2, został uhonorowa-
ny rektorską nagrodą za wybitne 
osiągnięcia na polu naukowo-dy-
daktycznym i organizacyjnym. 
Odznaczonemu wręczył ją osobi-
ście ks. prof. Jan M. Dyduch, rektor 
PUJP2, 16 X podczas inauguracji 
nowego roku uczelni. – Nie spo-
dziewałem się takiego wyróżnie-
nia – wyznaje skromnie laureat. 
– Traktuję to jako impuls do jesz-
cze gorliwszej służby Kościołowi 
i uczelni. tgn

Nowy Wiśnicz. Na zamku 10 i 11 
X obchodzona była 388. rocznica 
bitwy chocimskiej. – To historycz-
no-promocyjna impreza mająca 
uczcić zwycięstwo Stanisława Lubo-
mirskiego nad Turkami. Przejęcie 
przez nas zamku w zarządzanie 
sprzyja jego szerszemu otwarciu 
dla wiśniczan i gości – mówi Renata 
Jonak, dyrektorka Muzeum Ziemi 
Wiśnickiej.  jp
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Osmański zaciąg

Rektorska nagroda

Pokój i dobro 
z męczeńskiej 
śmierci 
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Rodzina razem

Tygodnie bardzo kulturalne
Diecezja. Od 10 do 18 X w Tarno-
wie i od 12 do 18 X w Nowym Sączu 
odbywały się organizowane przez 
miejscowe kluby inteligencji kato-
lickiej doroczne Tygodnie Kultury 

Chrześcijańskiej. Obfitowały one 
w sporo wydarzeń religijno-kul-
turowych. Na zdjęciu tarnowski 
występ chóru „Legato” Polskiego 
Związku Niewidomych. jp
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Ł ączki Brzeskie, wbrew skoja-
rzeniom, leżą koło Mielca. 9 

października odbyła się tam uroczy-
stość nadania szkole podstawowej, 
liczącej 100 lat i 92 uczniów, imienia 
ks. Tadeusza Wiatra. Rozpoczęto ją 
Mszą św. koncelebrowaną przez 36 
kapłanów pod przewodnictwem 
bp. Wiesława Lechowicza. – W 
wychowaniu wzorem jest szkoła 
Nazaretu. Ten wzór realizował wasz 
patron – podkreślił w homilii hie-
rarcha. Ks. T. Wiater był wybitnym 

duszpasterzem, ojcem pieszej piel-
grzymki tarnowskiej na Jasną 
Górę, proboszczem w Łączkach w 
latach: 1972–1984, budowniczym 
tamtejszego kościoła. – Wymagał 
od nas, bo nas kochał, to procentuje 
do dziś – Teresa Dudek, dyrektorka 
szkoły, nie kryje wzruszenia. – Miał 
wiele cnót. Na sztandarze szkoły za-
mieściliśmy słowa „Prawda, dobro, 
uczciwość” jako wychowawcze 
drogowskazy dla młodzieży, bo są 
one współcześnie chyba najbardziej 

aktualne – podkreśla. Do uroczysto-
ści przygotowywali się sumiennie, 
m.in. uczniowie zbierali do książki  
wspomnienia mieszkańców o ks. 
Wiatrze. – Był dobry, jego wzór i 
wstawiennictwo pomogą nam być 
dobrymi w szkole, w domu, wobec 
Jezusa, wszędzie – mówi Alicja 
Strzępa, szóstoklasistka. – Ta wielka 
postać odżyła – cieszy się ks. Marek 
Hołowicki, proboszcz Łączek. – Mam 

nadzieję, że zaowocuje to również 
większym udziałem parafian w ja-
snogórskiej pielgrzymce. 

Przy okazji uroczystości pro-
boszcz i pani dyrektor zostali 
uhonorowani medalami z okazji 
10-lecia istnienia powiatu mielec-
kiego. Najwyraźniej w  Łączkach 
współpraca Kościoła, szkoły i sa-
morządu jest na medal.

Ks. Andrzej Turek

Najlepszą skierowaną do mło-
dzieży reklamą wolontariatu są 
należący do niego rówieśnicy. 
Widać to na przykładzie staro-
sądeckiej Grupy św. Pawła.

P rzy parafii pw. św. Elżbiety odby-
ło się spotkanie informacyjne dla 

chętnych do należenia do Grupy św. 
Pawła pomagającej w Diecezjalnym 
Centrum Pielgrzymowania im. 
Jana Pawła II. – Nabór mamy cały 
rok, a spotkanie robimy, by przy-
pomnieć o grupie – mówi jej opie-
kun ks. Tadeusz Sajdak, dyrektor 
centrum. – Mam kuzyna w grupie, 
opowiadał dużo o tym, co robią, no 
i zdecydowałem się zapisać – opo-
wiada Mateusz Smoliński ze Starego 
Sącza. Członkowie grupy pomagają 
w organizacji działań przy papieskim 

ołtarzu. – Takich 
bezpośrednio 
gotow ych do 
pracy mam po- 
nad 30 osób. Ale 
życie grupy to 
też wspólne wyjazdy, wędrówki 
po górach, szkolenia, uprawianie 
sportów wodnych. To jest forma na-
grody za ich pracę i wysiłek, ale też 
formacji i duszpasterstwa – dodaje 
kapłan. Jak podkreśla, wielu ludzi 
uczy młodych jak pracować, czy zdo-
bywać wiedzę, ale mało kto uczy, jak 
spędzać wolny czas, a właśnie ten ele-
ment często rodzi problemy. 

Grupa ma już 10 lat. – Cieszę 
się, że młodzież czuje się potrzeb-
na i że się rozwija. Wychowaliśmy 
już taterników, przewodników, a tak-
że kleryka – mówi ks. T. Sajdak. gb

Szkoły starają się uczniom prze-
kazywać wiedzę na temat bezpie-
czeństwa na drogach. Najsilniej 
przemawiają jednak przykłady. 

W Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Skrzyszowie 

13 października, z okazji Dnia 
Ratownictwa Medycznego, odbyły 
się pokazy oraz prelekcje związane 
z bezpieczeństwem na drogach. – 
Kierowcy szybko jeżdżą, piesi mają 
mało chodników. Ciągle trzeba 
mieć oczy dookoła głowy – mówią 
Justyna Brudna i Natalia Kozioł 
z Gimnazjum w Szynwałdzie. W 
razie zdarzenia każdy powinien 
umieć się właściwie zachować. 

– Nie można być obojętnym, trzeba 
udzielić pomocy poszkodowanym, 
i powiadomić centrum ratownicze, 
korzystając z numeru alarmowe-
go 112 – tłumaczy Paweł Mazurek, 
rzecznik tarnowskiej Straży pożar-
nej. Ze znajomością pierwszej pomo-
cy nie jest najlepiej. – To nie takie 
trudne, można się nauczyć i trzeba 
mieć odwagę pomóc – mówi Rafał, 
uczeń klasy pożarniczej tarnow-
skiego XVI LO. Koleżankę ze szkoły 
Justyny i Natalii niedawno potrą-
cił samochód. Została poważnie 
ranna. – Czasem tak jest, że nie za-
stanawiamy się nad wskazaniami, 
zasadami ruchu, dopóki coś nami 
nie wstrząśnie, 
jak ten wypadek 
– mówią dziew-
czyny. Ważne, 
by zdążyć się 
czegoś nauczyć.
 jp

Ks. Tadeusz Wiater 
patronem SP w Łączkach Brzeskich

Prawda, dobro, 
uczciwość

Ratownictwo 
medyczne

Zdążyć!

– Chcieliśmy księdza za patrona, bo był dobry. 
Jego wzór i wstawiennictwo pomogą nam być 
dobrymi – mówi jedna z uczennic.

Najmłodsi uczniowie przyrzekają na nowo poświęcony sztandar, 
że będą realizować wartości, które uosabia patron

Uczniowie kilku 
szkół z regionu 

uczestniczyli 
w Skrzyszowie 

w pokazie 
ratownictwa

Pomarańczowe 
kamizelki 

z logo to znak 
rozpoznawczy 

członków grupy
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Starosądecka Grupa św. Pawła

Czas wzrastania
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Więcej aktualności z regionu, do-
bra muzyka i nowoczesna ewange-
lizacja to główne cele, jakie stawia 
sobie RDN Małopolska. Właśnie 
ruszyła nowa ramówka radia.

Z anteny nie zniknął żaden pro-
gram, który był do tej pory 

emitowany, jedynie niektóre 
zostały skrócone. Sporo nato-
miast mamy nowości – zauważa 
ks. Jacek Miszczak, dyrektor RDN 
Małopolska. Pojawił się magazyn 
na żywo „Nie tylko dla świętych”, 
w ramach którego są m.in. spo-
tkania z zaproszonymi gośćmi – 
kapłanami, klerykami, młodzie-
żą. Jest też niedzielny magazyn 
rodzinny „W domu najlepiej”. 
Również w niedzielę, o godz. 
15.00 jest „Godzina Miłosierdzia”, 
a po niej audycja dla osób niepeł-
nosprawnych. Cztery razy w cią-
gu dnia są czytane krótkie teksty 
Jana Pawła II i Benedykta XVI. 
– Teraz jest więcej wiadomości 
z regionu, sporo też mamy zmian 
muzycznych – dodaje dyrektor. 
Nowościami muzycznymi są m.in. 
plebiscyt słuchaczy na polską 

piosenkę miesiąca w ramach au-
dycji „Grajmy swoje”, „Muzyka 
dla Ducha” i sobotni „Hipodrom” 
Krzysztofa Borowca, czyli muzycz-
ne hity z różnych lat. Bp Wiktor 
Skworc, ordynariusz diecezji, 
będzie też opowiadał o muzyce, 
której słucha w wolnym czasie. 
Nie antenie nie zabraknie rów-
nież sportu i konkursów. Już 12 X 
rozpoczął się trzytygodniowy kon-
kurs SMS-owy „Jesienny deszcz 
nagród”. Można w nim wygrać 
ponad 40 atrakcyjnych nagród, 
m.in. laptop i kino domowe. js

O d 5 do 11 X trwał Ogólno- 
polski Tydzień Kariery. – 

Adresowany był do poszukują-
cych pracy, do osób chcących się 
przekwalifikować i zbadać swo-
je predyspozycje zawodowe, 
a także do bezrobotnych i osób 
młodych, wchodzących na ry-
nek pracy. Czyli do każdego, kto 
chce być aktywnym na rynku 

pracy – wyjaśnia Katarzyna Kopiec 
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, or-
ganizator tygodnia w Małopolsce. 
Były więc konsultacje z doradcami, 
warsztaty, wykłady, dni otwarte, 
seminaria. W sumie 48 instytucji 
z Małopolski, m.in. z Tarnowa, 
Nowego Sącza, Brzeska, Bochni, 
Limanowej włączyło się w jego 
organizację. Wśród nich była 

tarnowska Kana. – Spotkania 
z poszukującymi pracy podzieli-
łam na część warsztatową i indywi-
dualną rozmowę – mówi Bogumiła 
Szymańska, doradca zawodowy 
z Kany. – Główny cel naszego spo-
tkania to nauka budowania poczu-
cia własnej wartości, podniesienie 
samooceny, spojrzenie na siebie 
od strony pozytywnej – dodaje. 

W zajęciach uczestniczyła pani 
Maria z Perły. – Nie mam pracy, 
więc szukam pomocy u specjali-
stów. Mam nadzieję, że po tych za-
jęciach inaczej spojrzę na mój pro-
blem – dodaje. Z kolei w Limanowej 
z doradcą zawodowym spotkała się 
młodzież szkolna. – Przyszli chęt-
nie, bo wiedzą, że doradca może im 
pomóc w wyborze zawodu – pod-
kreśla Agnieszka Bulanda z PUP 
w Limanowej. – Dobrze, że są or-
ganizowane takie spotkania. js

Historia i dzień dzisiejszy obcho-
dzącej jubileusze tarnowskiej par. 
pw. św. Maksymiliana jest pełna 
paradoksów. 

W spólnota 11 października 
obchodziła jubileusz 30. 

rocznicy erygowania i 20. rocznicy 
poświęcenia kościoła. – Świątynię 
mamy na skrzyżowaniu ulic, brak 
nam wyodrębnionego placu ko-
ścielnego, ale na przekór warun-
kom atmosfera w parafii jest wyjąt-
kowo rodzinna. Tworzą ją świeccy 
i duszpasterze – mówi Andrzej 
Trybulski, parafianin od począt-
ku istnienia wspólnoty. Wspólnotę 
tworzył i budowę kościoła animo-
wał ks. prał. Stanisław Gurgul. 
– Intensywna praca na rzecz 

budowania parafialnej wspólno-
ty to był jeden z jego priorytetów. 
Staramy się tak właśnie nadal 
pracować. Sprzyja temu nawet 
architektura świątyni, w której 
wszyscy mogą być blisko ołtarza 
– mówi ks. Jan Gębarowski, pro-
boszcz parafii. Dziś wspólnota liczy 
2 tys. wiernych. – Ale dzięki trans-
mitowanej przez RDN Małopolska 
z naszego kościoła Mszy św., ty-
siące uczestniczących w niej ludzi 
w pewnym sensie stanowi również 
cząstkę naszej wspólnoty – dodaje 
ks. Gębarowski. gb
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Nowa ramówka RDN Małopolska 

Nie tylko dla świętych
30-lecie „radiowej” parafii

Wspólnota na fali

Rozwój zawodowy, 
planowanie edukacji 
i poradnictwo 
zawodowe to główne 
cele Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery. 
W Małopolsce w jego 
realizację włączyło się 
prawie 50 instytucji. 

Jubileuszowym uroczysto- 
ściom przewodniczył 
bp Władysław Bobowski. 
Z prawej ks. prał. S. Gurgul, 
pierwszy proboszcz. 
Z lewej ks. J. Gębarowski

– Mamy do zaoferowania 
wiele nowych programów 
– zaprasza ks. Jacek Miszczak
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Rynek pracy

Małopolski pociąg do kariery
Spotkania w Kanie 
mają zwiększyć szansę 
znalezienia pracy 
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

N ie to jest ważne, jaki 
mają stosunek do Jezusa 

otaczający nas inni ludzie, 
wśród których na co dzień 
żyjemy. Ważne jest to, aby 
moja osobista wiara była 
na tyle mocna, bym mógł 
za św. Piotrem wyznać 
Jezusowi: „Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Boga żywego”. Zbawiciel 
także dziś oczekuje na moją 
szczerą i pełną przekonania 
odpowiedź na pytanie 
postawione kiedyś uczniom 
w okolicach Cezarei Filipowej. 
Wówczas każdego z nas Jezus 
uzna za błogosławionego 
i bliskiego sobie.   •

D ziesiątego października 
odbył się V Rajd Papieski 
organizowany przez para-

fię z Ptaszkowej. – Idziemy droga-
mi, którymi chodził Jan Paweł II, 

to okazja do rozmów o papieżu 
i rozważania jego nauczania – 
tłumaczy ks. Józef Kmak, ptasz-
kowski proboszcz. Na rajd trady-
cyjnie wyrusza również młodzież 

z Grybowa. – 
Gdy wychodzi 
się na szlak, 
k tór y m wę -
drował Karol 
Wojtyła, siłą 
rzeczy budzi 

się refleksja, na ile także ducho-
wo udaje się nam chodzić jego 
drogami – mówi Andrzej Bania 
z Grybowa. Ks. Marcin Krępa, 
opiekun grybowskiej młodzieży, 
cieszy się z tego, że chętnie chodzi 
ona w góry. – Góry bez wątpienia 
wiele człowieka uczą. Obcowanie 
z dziełem stworzenia, wspólnota 
z innymi ludźmi to cenne rzeczy 
– mówi. W rajdzie wzięło udział 
150 osób, w tym ponad 100 ptasz-
kowian. Rajd sprawdza się też 
duszpastersko. – O wielu spra-
wach parafialnych możemy poga-
dać, idąc obok siebie, a nie stojąc 
naprzeciw – mówi ks. Kmak. – 
Chętnie chodzimy z proboszczem, 
bo w parafii żyjemy jak w rodzinie 
i nasze drogi się nie rozchodzą – 
podkreśla Marian Kruczek, sołtys 
Ptaszkowej. Trasa tegorocznego 
rajdu ma prawie 18 km. – To am-
bitne wyzwanie. Na każdym kroku 
jest tu wiele do odkrycia, bo cu-
dze chwalimy, swego nie znamy 
– mówi Dominika Kroczek, prze-
wodnik PTTK. – Ciągle wiele mu-
simy też odkrywać o sobie. jp

Duszpasterstwo można uprawiać skutecznie także 
spoza ambony. Choćby w górach, jak czynią to od lat 
w rejonie Grybowa, gdzie duszpasterze z młodymi 
przemierzają papieskie drogi.

O korzyściach, jakie płyną z czę-
stego czytania Pisma Świętego, 
powiedzą wykładowcy Biblii 
w eterze.

P ytanie konkursowe z 25 paź-
dziernika brzmi: Co to znaczy, 

że Ewangelie są prawdziwą historią 
Jezusa Chrystusa? Jak należy to ro-
zumieć? Odpowiedzi należy przesy-
łać do 30 X na adres: studiumbiblij-
ne@diecezja.tarnow.pl lub Studium 
Biblijne, plac Katedralny 6, 33-100 
Tarnów. Wykładów można słuchać 
w RDN Małopolska w każdą nie-
dzielę o godz. 14.30 i w poniedział-
ki, po wiadomościach o godz. 10.00 
i 20.00. RDN Religia nadaje audycję 
studium w poniedziałek o godz. 11.30 
i we wtorek o godz. 20.00. ak

Radiowo-Internetowe 
Studium Biblijne

Jezus historii 
i Chrystus 

wiary 
Rajd szlakiem Jana Pawła II

Drogi się 
nie rozchodzą
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N asze Hospicjum Domowe 
po raz trzeci przystąpiło 

do akcji Pola Nadziei. Sadzone 
żonkile to symbol miłości zwycię-
żającej walkę z chorobą nowotwo-
rową. Wielu jest chorych, ale też, 
całe szczęście, wielu tych, którzy 
włączają się w bezinteresowną 
pomoc drugiemu człowiekowi 
– mówi ks. prał. Józef Dobosz, 
prezes Stowarzyszenia Dębickie 
Hospicjum. Uroczystość obsadza-
nia Pól Nadziei trwała godzinę. – 
Można było pewnie zrobić to po ci-
chu, ale zależy nam, by o ruchu 
hospicyjnym było głośno, by do-
trzeć z pomocą i informacją do jak 
największej grupy ludzi – dodaje 
Krystyna Wolska, koordynator dę-
bickiego hospicjum. Do tej pory, 
w ciągu ponad 3 lat objęło ono 
opieką 222 chorych i ich rodziny. 
W tym roku w akcję „Pola nadziei” 

zaangażowało się 
już 50 placówek 
o ś w i a t o w y c h 
z regionu, a nawet 
zakład karny. gb

Dębickie Pola Nadziei

Głośne żonkile

Cebulki sadzili 
dorośli, sadziły 
też dzieci

Na szlak wyszło 
150 osób 
z Ptaszkowej, 
Grybowa, 
a także Jasła 
i Nowego Sącza

W Dębicy 9 października posadzono kilka tysięcy 
cebulek żonkili. Na wiosnę zakwitną żółtymi 
kwiatami nadziei dla cierpiących.
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Zło dobrem 
zwyciężył

Owocowanie kapłańskiej śmierci. 
Dziś nadal są tacy, którzy ks. Jerzego 
Popiełuszkę chętnie zakopaliby 
w annałach historii. Są też i tacy, 
którzy nie pozwalają umrzeć pamięci 
o księdzu męczenniku.

tekst i zdjęcia
Grzegorz Brożek

gbrozek@goscniedzielny.pl
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S tanisław Kalita z Trzciany 
koło Mielca w 1981 roku 
organizował w regionie 
„Solidarność” Rolników 

Indywidualnych. W stanie wojen-
nym był internowany i 3 miesiące 
spędził w Załężu. Potem kontynu-
ował działalność solidarnościową 
w podziemiu. Dosłownie. Bo w wy-
kopanych przez siebie pomiesz-
czeniach pod stodołą drukował 
związkowe biuletyny. – Kiedy 
w 1984 roku dowiedzieliśmy się 
o śmierci ks. Popiełuszki – wspo-
mina – był to dla nas szok. Szok, 
że zamordowali człowieka, szok, 
że podnieśli rękę na księdza.

Naród pamięta(ł)
Rok po śmierci kapelana „Soli-

darności” postanowili go upamięt-
nić. – W nocy przed Wszystkimi 
Świętymi wzięliśmy krzyż brzozo-
wy, przepasali powrósłami, przybili 
tabliczkę, zafoliowane zdjęcie księ-
dza Jerzego, i postawili na cmenta-
rzu. Ludzie zaczęli masowo palić 
znicze, składać kwiaty. Naród pa-
miętał – opowiada Kalita. Esbecja 
albo postanowiła dać spokój temu 
krzyżowi, albo nikt nie doniósł, 
bo krzyż stał latami. – Ale mur-
szał, więc w 1989 r. zastąpiliśmy 
go wielkim głazem, a w tym roku 
będą nowa tablica i nowy krzyż – 
informuje solidarnościowiec.

Zapłacił najwyższą cenę
Dokładnie 19 X br. mija 25. rocz-

nica zamordowania ks. Jerzego 
Popiełuszki. 13 X w Dębicy bp 
Wiktor Skworc poświęcił przy 
kościele pw. Miłosierdzia Boże-
go tablicę pamięci o kapelanie 

„Solidarności”. – Wspomina-
jąc 25. rocznicę jego męczeńskiej 
śmierci, modlimy się o wyniesienie 
go do chwały ołtarzy. Modlimy się 
o to, by zasady, które tak żarliwie 

przypominał, nigdy nie były pomi-
jane lub odrzucane w naszym życiu 
osobistym i społecznym – mówił 
pasterz Kościoła tarnowskiego. 
Dzień później w Tarnowie, w auli 
WSD, odbył się koncert „Wobec 
Ciebie – pamięci księdza Jerzego 
Popiełuszki”. Obchodzona roczni-
ca zmobilizowała wielu do wspo-
minania kapelana „Solidarności”. 
Ale wielu pamięta o nim też bez 
szczególnych rocznic. – Postawi-
liśmy koło kościoła krzyż z wize-
runkiem ks. Jerzego, żeby pod-
trzymywać pamięć o tym wielkim 
człowieku i kapłanie – opowiada 
ks. Józef Babicz, proboszcz z Mar-
cinkowic koło Nowego Sącza. Jego 
imię otrzymały też dom parafialny 
i miejscowy chór. Takiego samego 
patrona ma leżąca niedaleko Szkoła 
Podstawowa nr 6 w Nowym Sączu 
na Zabełczu. 

MOrdercom nie złorzeczył 
– Ks. Jerzy był człowiekiem 

wartości, ich promotorem i świad-
kiem. Był też symbolem sprzeciwu 
wobec deptania godności ludzkiej, 
deptania wolności – podkreśla 
ks. J. Babicz. – On upominał się 
o drugiego człowieka, o zgnębio-
ny naród, o prawdę – zauważa 
S. Kalita. W Trzcianie na tablicy 
pod podobizną ks. Popiełuszki 
jest napis: „Nie złorzeczył, gdy 
MOrdercy wlekli go na śmierć”. 
– Trudno naśladować, ale staram 
się. Z IPN dostałem 7 teczek. Z nich 
dowiedziałem się, ilu ludzi na mnie 
donosiło. Powiedziałem im, że wiem 
o tym. Powiedziałem, bo należy żyć 
w prawdzie. Ale nie mam w sobie 
nienawiści czy złości. Wybaczy-
łem – wyznaje Kalita. – Dla mnie, 
kapłana, ks. Jerzy, jego świadectwo 
życia i przykład mają szczególne 
znaczenie. Służył wartościom, był 
im wierny, wierny także swemu 

powołaniu i swej misji – do końca 
– zwraca uwagę ks. Babicz.

Brawa dla wolności
Kiedy na wiosnę 2009 roku 

na ekrany wszedł film „Popiełusz-
ko. Wolność jest w nas”, kina od-
wiedziły rzesze. – U nas ten obraz 
obejrzało 20 tys. widzów. To bardzo 
dużo. Przychodziły grupy parafial-
ne, szkolne, widzowie indywidual-
ni – informuje Diana Kamykowska-
Gacek, kierowniczka kina w MCK 
„Sokół” w Nowym Sączu. Choć, 
jej zdaniem, film był trochę hagio-
graficzny, to jednak reprezentuje 
ambitne, dobre warsztatowo kino. 
– Widz mógł doświadczyć, że głów-
ny bohater to postać z krwi i kości, 
a w dodatku bardzo prawdziwy – 
dodaje kierowniczka. Może dlatego 
na niektórych szkolnych seansach, 
o dziwo, działy się rzeczy niezwy-
kłe: w czasie projekcji była cisza, 
a po niej rozlegały się brawa. 

Żywy wzór
Działacz „ Solid a rności ” 

z Trzciany zauważa, że dziś wielu 

chciałoby zamknąć kartę polskich 
dziejów z nazwiskiem Popiełusz-
ko i zakopać w ludzkiej niepa-
mięci. – Są ludzie, którzy mówią, 
że nie warto, nie ma sensu przy-
pominać, wracać do tego – z żalem 
przyznaje S. Kalita. – A my mówi-
my, że wręcz przeciwnie, że trze-
ba to robić, że to nie tylko postać 
historyczna, ale żywa – podkreśla. 
Od księdza Jerzego wiele można się 
dziś nauczyć – twierdzi Halina Sta-
nek, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Nowym Sączu. W całej diecezji, 
co może trochę zaskakiwać, tylko 2 
placówki noszą takie imię. – Ks. Po-
piełuszko jest wzorem nie tyle 
przez to, jak zginął, ale przez to, 
jak żył – mówi pani dyrektor. – 
Zło dobrem zwyciężaj, jego motto, 
to jest to, o co chodzi w wychowa-
niu, nad czym z dziećmi pracuje-
my. Podkreślamy wartość prawdy, 
sprawiedliwości, także wartość 
cierpienia – że kiedy przychodzi, 
trzeba umieć je przyjąć. Poza tym 
uczymy, że warto służyć ojczyźnie, 
tej małej i dużej.  •

Dom parafialny im. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach 
na stronie obok: Stanisław Kalita przy miejscu pamięci 
kapłana-męczennika w Trzcianie 
na dole po lewej: VI stacja Drogi Krzyżowej  w Pasierbcu. 
Postać dźwigająca krzyż to ks. J. Popiełuszko

Dębica. Poświęcenie tablicy kapelana „Solidarności” 
poniżej Halina Stanek prezentuje sztandar patrona szkoły 
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C hoć to dzień powszedni, kościół wypełnio-
ny po brzegi jak dzbany w Kanie Galilejskiej. 

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą...”. Trwa 
nabożeństwo różańcowe. W prezbiterium ministranci 
i panny z DSM, zaopatrzone w nuty. Zdrowaśki wzbi-
jają się w górę, pod stopy Maryi Fatimskiej. Jej figurę 
podarował Borkom Papież Polak. Z wdzięczności.

Wotum wdzięczności
Parafia w Borkach powstała we wrześniu 1981. 

Wcześniej ludzie związani byli ze Szczucinem, a tylko 
w niedziele odprawiano Msze św. na miejscu, w ma-
łej przydrożnej kapliczce. Podanie głosi, iż podczas 
jednej z takich celebr wiatr porwał hostię i przeniósł 
ją w miejsce, gdzie dziś stoi kościół. Ale droga do po-
wstania nowej świątyni i parafii nie była łatwa. Bar-
dzo zasłużyli się na niej ówcześni proboszczowie 
Szczucina: ks. Marian Brach i jego następca, ks. Sta-
nisław Saletnik, który zakupił plac pod borkowski 
kościół. Kiedy 13 maja 1981 r. wierni zebrali się na uro-
czystości poświęcenia placu pod budowę kościoła, 
przyszła wieść o zamachu na Jana Pawła II. Wtedy 
zrodziła się myśl, żeby świątynia pod wezwaniem 
Maryi Różańcowej stała się wotum wdzięczności 
za cudowne ocalenie Papieża Polaka. – Poinformo-
wano o tym Ojca Świętego – mówi ks. Józef Jeziorek, 
proboszcz Borek. – Swą wdzięczność wyraził on, 
przekazując parafii poświęconą osobiście figurę Ma-
ryi Fatimskiej. Dlatego parafia jest pod wezwaniem 
Matki Bożej Fatimskiej i Różańcowej. 

Żywy Kościół w sercach
W 1993 r. Borki zyskały godność maryjnego sank-

tuarium. Liczą niespełna 2 tys. wiernych. Ale tutejsza 
Maryja przyciąga także wielu 

pielgrzymów spoza para-
fii. Nie tylko podczas od-

pustów czy sprawowa-
nych każdego 13. dnia 
miesiąca uroczystych 

p r o -

procesji. W maju u Matki spotykają się strażacy 
Powiśla Dąbrowskiego, w sierpniu, z rozmachem,  
odprawiane są w sanktuarium Nadwiślańskie Do-
żynki Religijne. 

Nieustannie owocuje papieskie błogosławieństwo, 
spełnia się słowo, które w 1993 r. przesłała do Borek 
Stolica Apostolska: „Ta świątynia jest w sposób szcze-
gólny związana z osobą Ojca św. Tu wznosiły się 
ku Miłosiernemu Bogu pierwsze modlitwy bła-
galne o ocalenie życia Papieża… Ojciec Święty 
oddaje w opiekę Matki Bożej Fatimskiej całą 
parafię Borki, prosząc Ją, aby wypraszała 
u swego Syna potrzebne łaski budowania 

żywego Kościoła w sercach 
ludzkich”.  xat

Dziewczęta 
ze służby 
maryjnej 
upiększają 
śpiewem 
liturgię 
po lewej: 
Kapliczka, 
gdzie najpierw 
odprawiano 
Msze św.

Zapraszamy do sanktuarium 
Niedziela: 8.00, 11.00, 15.00
codziennie: 6.30, 17.00 (okres letni: 18.00)
Odpusty: 13 V i 13 X ku czci matki Bożej Fatimskiej.
Dzień Fatimski: 13. dnia miesiąca; niedziela przed 
lub po 4 V – nabożeństwo dla strażaków; niedziela 
po 15 Viii – Nadwiślańskie Dożynki religijne.

Zdaniem proboszcza
– Nasza wspólnota 
nie jest duża. 
Nie ma też u nas 
jakichś dużych 
ośrodków 
biznesowo- 

-przemysłowych, a ziemia 
daje coraz mniej utrzymania, 
więc wielu naszych wyjeżdża 
za chlebem. zdarza się, 
iż takie wyjazdy w daleki 
świat nie kończą się dobrze, 
zwłaszcza dla życia małżeń- 
sko-rodzinnego. Staramy się 
pielęgnować życie wiary. 
Około 40 chłopców należy 
do LSO, a 30 dziewczynek 
śpiewa w scholi DSm; 
mamy też caritas, 6 róż 
żywego różańca, a nawet 
rycerstwo Pani Fatimskiej, 
które w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca prowadzi 
specjalne modlitwy do matki 
Bożej. rdzeniem naszej 
religijności jest kult maryi 
różańcowej i Fatimskiej. 
cieszy, iż sanktuarium 
coraz bardziej się rozwija 
i promieniuje także poza 
dekanat. Nasza matka obficie 
rozdaje tutaj swe łaski. A my 
staramy się być wdzięczni. 
Ludzie ofiarnie dbają o swe 
sanktuarium, cieszą się każdą 
dobrą inicjatywą i chętnie się 
w nią włączają. wszelkie 
nasze sprawy, radości, smutki 
i plany zawierzamy maryi. 
i nieustannie doświadczamy 
owoców błogosławieństwa 
sługi Bożego Jana Pawła ii. 

Ks. Józef Jeziorek

ur. 24 ii 1959 r. Pochodzi 
z Brzeźnicy koło Bochni. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
w roku 1984. Posługiwał: 
Ochotnica Dolna, Gorlice, mielec, 
mystków, Brzezna, Smęgorzów. 
Od 2001 r. jest proboszczem 
i kustoszem sanktuarium 
w Borkach. w duszpasterstwie 
pomaga mu ks. Grzegorz 
Krakowski, wikariusz. 
Ks. J. Jeziorek jest dekanalnym 
duszpasterzem rolników. 

Panorama parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej Różańcowej w Borkach

O Fatimska Pani, Matko Różańcowa
Kiedy 13 maja 1981 r. wierni zebrali 
się na uroczystość poświęcenia placu 
pod budowę kościoła, przyszła wieść 
o zamachu na Jana Pawła II. To, co się 
stało w Watykanie, odcisnęło się na 
dziejach świeżo powstającej parafii.   

Figura Maryi 
Fatimskiej to dar 
Jana Pawła II 
po prawej: 
Maryjno-papieską 
świątynię 
konsekrował 
w 2006 r. 
bp Wiktor Skworc


