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W  Tarnowie i Nowym Sączu 19 
i 20 XI odbyły się warsztaty 

dla katechetów gimnazjów. – W ra-
mach doskonalenia zawodowego 
katecheci mają regularne spotkania 
szkoleniowe. Z uwagi na specyfi-
kę pracy w gimnazjach z kateche-
tami uczącymi w takich szkołach 

spotykamy się osobno – tłumaczy 
ks. dr Bolesław Klaus, szef Wydziału 
Katechetycznego tarnowskiej kurii. 
Warsztaty zostały poświęcone roli ka-
techety w odkrywaniu przez uczniów 
powołania życiowego. – Uczący religii 
są do tego szczególnie predestyno-
wani, bo powołanie można odkryć, 

zakorzeniając je w konkretnym wzor-
cu wartości, którego formalnie może 
nawet nie być w systemie szkolnym 
– wyjaśnia ks. prof. Janusz Mastalski, 
prelegent warsztatów. Praca katechety 
w gimnazjum do łatwych nie należy. – 
Uczniowie są różni. Jednych udaje się 
łatwo prowadzić, część jest obojętna, 
są też tacy, którzy kontestują. My je-
steśmy dla każdego. Młodzież musi 
wiedzieć, że jest kochana. Kiedy jest się 
katechetą z wyboru, udaje się trudno-
ści przełamywać – mówi dr Jolanta 
Witek, katechetka z Mielca.

Grzegorz Brożek

Nie ma drogi i co nam kto zrobi?

T rasa z Tarnowa do Tarnobrze- 
ga w iedzie przez Mielec. 

Ale tu nagle ginie. Na szosie po- 
jawiają się płotki z zakazem ru-
chu, a nawet materiały budowla- 
ne. Pozostaje tylko zawrócić. Żad- 
nego ostrzeżenia, informacji, jak 
długo potrwają utrudnienia, czy tym 
bardziej wyraźnej tablicy wskazują- 
cej trasę objazdu. Jedynie niewi- 
dzialna ręka zamalowała wcze-
śniej tarnobrzeski kierunek. 
Kierowca niech radzi sobie sam. 
– Zdezorientowani ludzie po kil-
kakroć objeżdżają ten kawałek i… 
klną. Tu powinien stać konfesjo- 
nał – twierdzi pytany o drogę pra- 
cownik sklepu. Przy wjeździe 
do Mielca stoi tablica informują-
ca, iż miasto jest laureatem godła 
 jakości „Teraz Polska”. Kierowcy 
mogliby dodać: Polska z filmów 
Stanisława Barei.  •

ks
. A

n
d

rz
ej

 T
u

re
k

Mielec. Zdążającym do Tarnobrzega nagle kończy się tutaj szosa i… orientacja 
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 Katechizowanie w gimnazjum 
nie jest łatwe, tym bardziej 
więc potrzeba spotkań i szkoleń

Warsztaty katechetów gimnazjalnych

Być przewodnikiem

krótko

Eurosieroctwo 
Tarnów. 20 XI odbyła się 
konferencja miejska 
poświęcona migracji 
rodziców. W dobie 
kryzysu przybywa dzieci 
eurosierot, które rodzice, 
wyjeżdżając za pracą, 
zostawiają pod opieką 
krewnych. Podkreślono, 
iż eurosierotom potrzebna 
jest pomoc ze strony 
placówek edukacyjnych.

Bł. Karolina
Diecezja. 18 XI minęła 
95. rocznica męczeńskiej 
śmierci bł. karoliny 
kózkówny. jednym 
z akcentów obchodów 
była droga krzyżowa 
szlakiem jej męczeństwa 
w Wał-rudzie. 
W internetowy różaniec 
młodych, któremu 
patronuje bł. karolina, 
włączyło się już 109 osób 
z 50 miejscowości, w tym 
także z zagranicy: Italia, 
usA, ekwador.

Gimnazjaliści potrzebują przewodnika. Katecheci mają 
wyjątkową szansę, by dla młodych być mistrzami życia.
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Lisia Góra. 15 XI miejscowa parafia przeżywała dzieńz bł. Edmundem 
Bojanowskim. – W 10. rocznicę beatyfikacji naszego Założyciela prowa-
dzimy peregrynację jego relikwii w parafiach, w których są wspólnoty 
naszych sióstr – mówi s. Inga Gęza, przełożona prowincji tarnowskiej 
służebniczek dębickich. – Popro-siliśmy też o relikwie na stałe do naszej 
parafii. Chcemy przy nich regularnie gromadzić się we wspólnocie para-
fialnej i za wstawiennictwem bł. Edmunda prosić o powołania – dodaje 
ks. Stanisław Szałda, proboszcz parafii Lisia Góra.
 gb

Nowy Sącz. Studenci Wyższej Szkoły Biznesu 17 XI zorganizowali akcję 
„Dzień Dawcy, czyli studenci w walce przeciw białaczce”. Baza potencjalnych 

dawców szpiku kostne-
go zwiększyła się o 825 
osób. Statystycznie 5 
na 100 zarejestrowa-
nych dawców zostaje 
poproszonych o odda-
nie szpiku. W ramach 
akcji zorganizowano 
także aukcję sądec-
kich pamiątek na rzecz 
Fundacji DKMS Polska 
(Polska Baza Komórek 
Macierzystych).  jp

Seminarium. 22 XI na zakończenie tygodniowych rekolekcji 
23 alumnów roku III przyjęło sutanny. Ks. prał. Jacek Nowak, rektor WSD, 
przewodniczący ceremonii obłóczyn, zaznaczył w homilii, 
że klerycy przyjmują sutannę w wyjątkowym Roku Kapłań-
skim. – To zewnętrzny znak przynależności do Chrystusa, 
który zobowiązuje, by stawać się świadkami Chrystusowej 
miłości dla świata – podkreślił. at

Tuchów. Młodzieżowa Rada 
Miasta realizuje projekt „Tuchów 
w obiektywie młodzieży”. Od począt-
ku listopada odbywają się bezpłatne 
warsztaty fotograficzne dla mło-
dych wraz z ćwiczeniami prak-
tycznymi w plenerze (na zdjęciu). 

Zajęcia prowadzi Marcin Głuszek 
z Towarzystwa Fotograficznego 
„Pozytywni”. – Efektem wspólnej 
pracy uczestników ma być album 
z fotografiami pokazującymi, jak 
młodzi widzą miasto, w którym 
mieszkają – mówi M. Głuszek. bg

Dwa bratanki. 21 XI w Mościckim 
Centrum Kultury ze specjalnym 
koncertem wystąpiły dzieci i mło-
dzież z tarnowskich szkół oraz pla- 
cówek z węgierskich miast Bala- 
tonfured oraz Veszprem. – Kon-
cert jest organizowany na zakoń- 
czenie Roku Bema, wielkiego tar- 

nowianina, bohatera obu zaprzy- 
jaźnionych narodów. Dla młodzie-
ży to okazja do międzynarodowych 
kontaktów z rówieśnikami, zawiązy-
wania przyjaźni, współpracy w zjed-
noczonej Europie – mówi Andrzej 
Kot, dyrektor Zespołu Szkół Spor-
towych, organizator koncertu. jp

Założyciel na stałe

Dzień Dawcy

Znak przynależności do Chrystusa 

W młodym obiektywie

Bema pamięci końcowy rapsod 

Jeśli nie in vitro, to co?
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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

Tarnów. Sto-
w a r z y s z e n i e 
Rod zin Kato-
lickich Diecezji 

Tarnowskiej wraz z Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycie-
li zapraszają 2 XII na konferencję 
zatytułowaną: „Jeśli nie in vitro, 
to co?”. Początek o godz. 11.30 w sie-
dzibie ODN w Tarnowie ul. Nowy 
Świat 30. W programie zostaną 
poruszone m.in. tematy: etyczny 
wymiar procedury in vitro oraz 
naprotechnologia jako komplek-

sowe spojrzenie na płodność, 
zdrowie i szczęśliwe rodzicielstwo. 
GN patronuje konferencji.  tgn 
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G minny Ośrodek Kultury 
w Ropie, dzięki funduszom 

Województwa Małopolskiego, re-
alizuje projekt „Cztery pory roku 
na pograniczu kultur”. – To cykl 
warsztatów artystycznych dla dzieci 
i młodzieży mający im uświadomić 
fakt, że żyją na pograniczu kultur 
pogórzańskiej i łemkowskiej i przy-
czynić się do wzajemnego pozna-
nia – tłumaczy Jolanta Jabłczyk, 
koordynator projektu. Od września 
do końca listopada 40 dzieci bierze 
udział w zajęciach muzycznych, 

plastycznych i teatralnych, w ra-
mach których oddzielnie realizo-
wane są zagadnienia poświęcone 
kulturze łemkowskiej i pogórzań-
skiej. – Nie czujemy, że tu jest jakieś 
pogranicze. Po prostu urodzili-
śmy się tu, tu się uczymy, żyjemy 
obok siebie i nie widzimy żadnej 
inności ani w nas, ani w innych – 
mówi Dawid Bochniak, uczestnik 
warsztatów. – Zajęcia to trochę 
odkrywanie bogactwa dwóch róż-
nych środowisk, które tworzą na-
szą małą ojczyznę – dodaje Wojtek 

Kusiak. Obaj uczestniczą w zajęciach 
plastycznych. Zajmują się m.in. li-
norytem. – To trudne, ale skoro 
już uczestniczę w zajęciach, to war-
to ambitnie podejść do tego – mówi 
Wojtek. Zdobycie nowych umie-
jętności to jeden z walorów warsz-
tatów w GOK-u. – Poza tym dzieci 
odkrywają własną tożsamość kul-
turową, tradycję, z której wyrastają. 
To wzbogaca – podkreśla Katarzyna 
Kukuła z GOK-u. jp

Gdy ktoś kocha Jezusa i ma stronę 
internetową, może wygrać atrak-
cyjne nagrody – Boże granie przez 
klikanie zaczyna się już 29 XI. 

W tedy właśnie rusza II Die-
cezjalny Konkurs Stron 

Internetowych. W I edycji uczest-
niczyło 68 witryn parafii oraz ru-
chów i stowarzyszeń katolickich.

– Celem konkursu jest popu-
laryzacja internetu w głoszeniu 
Ewangelii, co siłą rzeczy skutkuje 
podniesieniem jakości katolickich 
witryn w diecezji – mówi ks. Piotr 
Lisowski, administrator diecezjal-
nej strony, główny organizator 
wydarzenia. Konkurs nosi nazwę 
„Paulus”, co nawiązuje do św. Pawła 
głoszącego Dobrą Nowinę na grec-
kim Areopagu. Jak podkreśla or-
ganizator, Kościół powinien być 
obecny na areopagach współcze-
sności. Strony na konkurs można 
zgłaszać najpóźniej do 30 I 2010 r. 
Ogłoszenie wyników odbędzie się 
13 II 2010 r. w auli WSD w Tar- 
nowie o godz. 10.00. Na zwy- 
cięzców czekają atrakcyjne nagro-
dy, m.in. laptopy. – Zapraszamy 
do udziału w konkursie, do wy-
syłania esemesów, bo naprawdę 
warto – zachęca ks. P. Lisowski. 
GN patronuje wydarzeniu. Szcze-
gółowy program: www.konkurs.
diecezja.tarnow.pl. at

K apitalny remont trwał dwa 
miesiące. Pierwsza Msza św. 
odprawiona została 13 listo-

pada. – To bardzo ważne miejsce 
dla mielczan. Tu, jako uczniowie 

położonych blisko szkół, wielu 
z nich spotykało się na modlitwie. 
Tu też zaczynało się duszpaster-
stwo naszej wspólnoty pw. Ducha 
Świętego – mówi ks. Waldemar 

Ciosek, proboszcz parafii. Bursa 
z kaplicą powstały w latach 1907–
1912, kiedy katechetą miejscowego 
gimnazjum był bł. ks. Roman Sitko. 
Nieprzypadkowo też inauguracja 
wspólnotowych modlitw w kapli-
cy odbyła się 13 listopada. – To było 
dokładnie tego dnia, w 1944 roku. 
Wyszliśmy przed budynek; usły-
szałem tylko głośny świst i huk, 
kiedy pocisk trafił w bursę. Zginął 
wtedy jeden kapłan, siostra zakon-
na i 3 inne osoby. Naszemu kateche-
cie ks. Gwoździowskiemu pocisk 
urwał nogę – wspomina mielczanin 
Wilhelm Jerzy Dudek. Dziś każdy 
z kapłanów związanych z bursą 
ma w kaplicy tablicę pamiątkową. 
– Kiedy teraz weszłam do kapli-
cy, przypomniały mi się młode, 
uczniowskie lata i naprawdę się 
wzruszyłam – przyznaje Czesława 
Dutkiewicz. Parafia chce przywró-
cić kaplicę duszpasterstwu młodzie-
ży. – Planujemy zrobić w kaplicy dy-
żur kapłanów „SOS dla młodych”, 
aby uczniowie mogli przyjść poroz-
mawiać, wyspowiadać się – mówi 
ks. Ciosek. W czasie remontu długie 
godziny spędzał w bursie. – Miałem 
także osobisty powód, by dopilno-
wać tego remontu: przed laty w tej 
kaplicy modliła się też moja mama, 
jako uczennica liceum pedagogicz-
nego – przyznaje. gb

II Diecezjalny 
Konkurs Stron 
Internetowych

Pokaż 
swą dobrą 

stronę

– Zapraszam do udziału 
w naszym konkursie, 
bo naprawdę warto 
– mówi ks. Piotr Lisowski

Kaplica w mieleckiej Bursie

Młodość 
– reaktywacja

Linoryt to trudna technika, 
ale spod rylca wyłaniają się 
m.in. ikony i cerkiewki

Na pograniczu kultur

Nie czujemy inności

Po renowacji swój blask odzyskała kaplica 
w mieleckiej Bursie. Miejsce szczególne w pamięci 
wieli mielczan będzie ratunkową przystanią 
młodych.

Starsi Polacy i Łemkowie pamiętają zwykle to, 
co ich dzieli. Młodzi często nie wiedzą o tym, 
co ich łączy.

5 grudnia odbędzie się oficjalne 
poświęcenie wyremontowanej 
kaplicy
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Zanim kolędnicy 
misyjni zapukają 
do naszych drzwi, 
trzeba włożyć sporo 
pracy, by akcja, która 
jest wydarzeniem 
duszpasterskim, 
nie stała się tylko 
jednorazową kwestą. 

D ziecięce grupy kolędników mi-
syjnych wyruszą na przełomie 

roku. Jednak już teraz, od 20 do 22 li-
stopada, w Domu Formacji Misyjnej 
odbywało się spotkanie przygoto-
wujące opiekunów dziecięcych 
grup w parafiach. – Kolędowanie 
to duszpasterska akcja pośród dzie-
ci, które angażują się w to dzieło, 
tworzą grupy i chodzą z dobrą nowi-
ną o narodzeniu Jezusa po domach 
– mówi ks. Krzysztof Czermak, wi-
kariusz biskupi ds. misji. Dorośli 
mają kształtować apostolski wy-
miar akcji. – Na czas kolędowania 

dzieci stają się małymi misjona-
rzami. Opiekunowie pomagają 
dzieciom przygotować się do tego, 
dbają o program kolędniczy, stroje, 
bezpieczeństwo. Oni także muszą 
wytłumaczyć dzieciom, że ofiary, 
które zbierają, nie są najistotniejsze 
– dodaje s. Kinga Kozdrój, animator-
ka Papieskiego Dzieła Misyjnego 
Dzieci. W parafii Męcina mali kolęd-
nicy, idąc do najdalszych domów, po-
konują 8 kilometrów. – Opiekuje się 

wszystkimi siostra Bernadetta, feli-
cjanka, ale włączają się też rodzice. 
Akcja wyzwala wiele dobra w całej 
parafii – opowiada ks. Antoni Piś, 
proboszcz. To naturalne. – Misje 
odnawiają Kościół. Działanie 
na ich rzecz ma przede wszystkim 
zmieniać nas wewnętrznie – pod-
kreśla ks. K. Czermak. W minionym 
roku w diecezji kolędowało 2900 
grup, w których było 16 tys. dzieci.
 jp

Za miesiąc przyjdą kolędnicy misyjni

Misyjne przygotowanie
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Diecezjalna Rada Duszpasterska

Bóg jest Miłością, więc...
Pod hasłem „Bądźmy świadkami 
miłości” rozpoczął się w Kościele 
nowy rok duszpasterski. Na ten te-
mat debatowała 14 XI Diecezjalna 
Rada Duszpasterska.

G łównym zadaniem wierzą-
cych jest uświadomienie 

sobie tego, że Bóg jest Miłością, 
otwarcie się na tę miłość i odpo-
wiedzenie miłością na Jego miłość 
– przypomniał bp Wiktor Skworc. 

Zdaniem ks. Ryszarda Stasika, trze-
ba zwrócić uwagę na katechezę, 
kształtującą obraz Boga. – Dla nie-
których ludzi Bóg jest tylko sędzią, 
który nas ogranicza. Tymczasem 
On przede wszystkim kocha czło-
wieka – zwrócił uwagę ks. Stasik. 
Żeby Boga zrozumieć, trzeba Go po-
znać. – Dlatego ważna powinna 
być praca formacyjna w grupach 
parafialnych, by wierni byli au-
tentycznymi świadkami Jezusa, 

gdziekolwiek się znajdą – podkre-
ślił Wacław Prażuch, prezes Akcji 
Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. 
Jednym z zadań tego roku bez wąt-
pienia jest rozwój działalności cha-
rytatywnej. – Warto też umożliwić 
małżeństwom w szerszym stopniu 
udział w rekolekcjach, warsztatach, 
szkoleniach, bo rodziny są pierw-
szymi wychowawcami i kateche-
tami – zwróciła uwagę Barbara 
Koprowska z DRD. Nowy rok 
to przede wszystkim religijne, du-
chowe pogłębienie więzi z Bogiem. 
– Miłość jest istotą Boga w Trójcy 
jedynego, jest podstawową tajem-

nicą wiary i życia 
chrześcijańskiego 
– dodaje ks. dr Wiesław 
Piotrowski, dy-
rektor Wydziału 
Duszpasterstwa 
Ogólnego tarnow-
skiej kurii gb

Księża tarnowscy 
w anegdocie

Humor 
w koloratce 

Ks. prał. Adam Nowak, człowiek 
epoka, swój zbiór przypowiastek 
z życia duchownych zaczyna prze-
wrotnym mottem: „… jeszcze 
żyję”. Po lekturze chciałoby się 
dodać: „I Bogu dzięki”.

„Na egzaminie ksiądz Włady-
sław Smoleń zapytał kleryka Jana 
Kościelnego, kto to byli ojcowie Ko-
ścioła. Student odetchnął z ulgą. 
– To byli tacy ludzie, którzy pisali 
książki – odpowiedział pewnie. 
– Ja też piszę książki, a przecież 
nie jestem ojcem Kościoła – zasiał 
wątpliwość egzaminator. – Ale oni 
pisali mądre książki – pouczył 
go pewny swego młodzieniec”. 
To jeden z wielu kwiatków, ja-
kie w tomiku „Księża tarnowscy 
w anegdocie” pomieścił ks. prał. 
Adam Nowak, były wykładow-
ca seminaryjny, znany i uznany 
kronikarz diecezji, zwłaszcza 
jej duszpasterzy. – Chciałem przez 
te anegdoty przypomnieć posta-
ci Kościoła tarnowskiego oraz 
utrwalić fragment 

jego historii – wyznaje ks. No-
wak. – Cieszę się, że ta niewiel-
ka książeczka spotkała się z tak 
życzliwym przyjęciem – dodaje. 
Humor w koloratce na pewno wy-
woła uśmiech nie tylko u duchow-
nych. Dzięki uprzejmości autora 
mamy dla naszych czytelników 4 
egzemplarze książki. Rozlosuje-
my je wśród osób, które zadzwonią 
do redakcji „Gościa” 30 XI, w godz. 
11.00–11.15; tel. 14 626 15 50.  tgn

Przygotowanie kolędy misyjnej wymaga wiele trudu
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Częścią obrad 
Diecezjalnej 
Rady 
Duszpaster-
skiej była 
praca 
w grupach
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

Z aczynamy Adwent. Czas oczekiwania, ale nie po to, by mdleć 
ze strachu. Ma to być czas radosnego oczekiwania na przyjście 

Pana. Aby się do tego spotkania przygotować, powinniśmy 
czuwać zgodnie z hasłem programu duszpasterskiego 
na rozpoczynający się właśnie nowy rok liturgiczny: „Bądźmy 
świadkami miłości”. To pozwoli nam uchronić nasze serca przed 
ociężałością i nie pozwoli, żeby  Dzień Pański „przypadł na nas 
znienacka, jak potrzask”; sprawi też, że z radością będziemy mogli 
stanąć przed Synem Człowieczym. •

Studenci uniwersytetu w eterze 
usłyszą m.in. o tajemniczej gali-
lejskiej Ewangelii.

P y ta n ie kon k u rso -
we z 29 XI brzmi: 

„Co to jest Q?”. Skąd 
wzięła się nazwa? 
Odpowiedzi należy 
przesyłać do 4 XII 
na adres: studium-
bi bl ijn e @ d ie c e z j a .

tarnow.pl lub Studium Biblijne 
plac Katedralny 6, 33-100 Tarnów. 
Wykładów można słuchać w RDN 
Małopolska w każdą niedzielę 

o godz. 14.30 i w poniedział-
ki, po wiadomościach 

o godz. 10.00 i 20.00. 
RDN Religia nadaje 
audycję studium w po-
niedziałek o godz. 11.30 
i we wtorek o godz. 

20.00. tgn

K ilkudziesięciu nauczycieli 
wzięło udział 16 XI w Tarnowie 

w spotkaniu z Marią Panz, do-
radcą Małopolskiego Centrum 
Doskonalenia, które w całości po-
święcone było dyscyplinie w szkole. 
– Sprawy wychowania są tak ważne, 
że musimy wspierać w tym nauczy-
cieli – mówi Magdalena Urbańska, 
prezes Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców w Tarnowie, 

organizator spotkania. Nauczyciele 
przyznają, że z dyscypliną w szko-
łach nie jest najlepiej. – Musimy ro-
zumieć, że dyscyplina to nie tylko 
umiejętność wprowadzania rygoru, 
uspokajania, utrzymywania uwagi, 
ale przede wszystkim budowanie 
pozytywnych relacji z uczniami 
i żelazna konsekwencja w działaniu, 
bo źle wróży wychowaniu, jeżeli 
wychowawca stawia wymagania 

i ich nie egzekwuje – podkreśla 
Maria Panz. Wpływ na wychowa-
nie ma też to, jak nauczyciel uczy, 
prowadzi lekcje przedmiotowe. – 
W sumie nauczyciel w szkole pra-
cuje całym sobą. Na ucznia oddzia-
łuje swą osobowością – zauważa 
M. Urbańska. Pracując nad sobą, 
wychowawcy mogą wiele umie-
jętności wykształcić i wzmocnić. 

– Musimy się doskonalić, ponie-
waż dziś szkoła w coraz mniejszym 
stopniu ma w rodzicach sprzymie-
rzeńców, bo ci nie są zainteresowani 
współpracą w wychowaniu, zrzuca-
jąc często odpowiedzialność na szko-
łę – zauważa M. Panz. – Nawet do-
skonały szkolny wychowawca bez 
wsparcia rodziców niewiele może 
zrobić – dodaje M. Urbańska. gb

Dobro jest wszędzie i tkwi w każ-
dym człowieku. Także w tych, 
osadzonych za murami więzień. 
Czasem trzeba tylko pomóc je wy-
dobyć.

W  parafii pw. MB Królowej 
Polski w Tarnowie 15 XI od-

była się charytatywna aukcja prac 
plastycznych więźniów z Zakładu 
Karnego w Tarnowie-Mościcach. – 
Pracownia plastyczna w naszym za-
kładzie służy readaptacji społecznej 

osadzonych. Po pierwsze mają się 
oni czym zająć, po drugie udaje się 
czasem wydobyć tkwiące w nich ta-
lenty. Dzisiejsza aukcja daje także 
więźniom poczucie, że ich wysiłek 
nie idzie na marne i służy czemuś 
pożytecznemu – tłumaczy płk Jacek 
Matrejek, dyrektor ZK. W czasie au-
kcji zlicytowano wszystkie 60 prac 
plastycznych, a dochód – 5,5 tys. 
złotych – przeznaczono na szpital 
misyjny w Bagandou w Afryce. – 
Trzeci rok z rzędu organizujemy 

taką aukcję. Jej dobroczynny cha-
rakter pokazuje ludziom, że w każ-
dym, także w więźniach, tkwi dobro, 
że oni wiele potrafią i umieją się 

dzielić ze społeczeństwem, do które-
go po odbyciu kary powrócą – doda-
je ks. Kazimierz Pawłowski, kapelan 
ZK w Tarnowie-Mościcach. gb

Radiowo-Internetowe Studium Biblijne

Kto może być 
pełnomocnikiem Boga?
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Aukcja charytatywna więźniów

Artyści zza krat

Wychowanie w szkole

Sekret 
szkolnej dyscypliny

– Wychowanie to budowanie pozytywnych relacji z uczniami  
– mówi M. Panz (w środku)

Wychowawca w szkole jest trochę jak saper: 
myli się tylko raz.

Poza obrazami 
licytowano 
także prace 
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P oczątek roku kościelnego 
to chyba ostatni przejaw 
pierwszeństwa sacrum 
przed profanum. Świat 

w szalonym pędzie, stymulowanym 
przez komercję, wytworzył własny 
„kalendarz liturgiczny”, w którym 
generalnie wszystko jest wcześniej 
niż w kalendarzu kościelnym. 
Celebra Bożego Narodzenia rozpo-
czyna się już z początkiem listopa-
da. Kiedy tylko specjaliści od mar-
ketingu uporają się z Wszystkimi 
Świętymi, Pan Jezus zapewne 
będzie się rodził (w sklepach) już 
wczesną jesienią. W „kościelnym” 
kalendarzu konsumenta nie ma 
Adwentu czy Wielkiego Postu.  

Oś czasu  
Czas współczesnym odmierza-

ją głównie zegarki, praca, wypłata 
i „święty weekend”.  Ubożsi z drże-
niem liczą do pierwszego, a bogatsi 
z jeszcze większym drżeniem ob-
serwują giełdy, notowania walut 
i ofert typu last czy first minute. 
W tym kontekście, na początku 
Adwentu, inicjującego nowy czas 
kościelny, warto przywołać słowa, 

związanego z Żabnem, ks. Janusza 
Pasierba: „Liturgia nie tylko przypo-
mina, ale i urzeczywistnia w ciągu 
roku to, czego Bóg dokonał, dokonu-
je i dokona dla ocalenia człowieka. 
Wielobarwny krąg, mieniący się fio-
letem Adwentu i Wielkiego Postu, 
bielą i złotem Bożego Narodzenia, 
Epifanii i Wielkanocy, czerwienią 
zesłania Duch Świętego i zielenią 
zwykłych niedziel, obraca się wraz 
z nami wokół swej osi, którą stano-
wi Chrystus, będący równocze-
śnie słońcem dla wieńca złożonego 
z gałęzi, pąków, kwiatów i owoców, 
uwitego przez uroczysty i radosny 
pochód pór roku, sprawujący wiel-
kie misterium przyrody”.

Cywilizacja życia           
Kończący się rok kościelny 

przeżywany był pod wymownym 
duszpasterskim hasłem „Otoczmy 
troską życie”. Pasterz Kościoła tar-
nowskiego w liście na I niedzielę 
Adwentu ubiegłego roku apelował 
o poszanowanie życia we wszel-
kich jego przejawach: od ekologii, 

poprzez troskę o zdrowie i bezpie-
czeństwo ruchu drogowego, aż po 
życie religijno-duchowe. Wzywał 
przy tym diecezjan do bezintere-
sownej służby zwłaszcza najbar-
dziej potrzebującym: chorym, nie-
pełnosprawnym, nienarodzonym. 
Wszystko to w ramach budowania 
cywilizacji życia zagrożonej przez 
kulturę śmierci. „Tworzenie cywi-
lizacji życia zaczyna się w sercu 
człowieka, który świadomie i od-
powiedzialnie przyjmuje, chro-
ni i rozwija dar życia” – pisał bp 
Wiktor Skworc. „Troska o życie 
powinna obejmować wszystkie 
jego wymiary widziane z per-
spektywy jedności, jaką jest osoba 
ludzka, duch ucieleśniony i ciało 
uduchowione. Miłość do życia jest 
ukierunkowana na służbę życiu” 
– podkreślał. Jak te wytyczne paste-
rza zrealizowała jego diecezja?

Życiowe obrachunki  
Wśród wiernych diecezji tar-

nowskiej zapewne znaleźliby się 
tacy, którzy nie byliby w stanie 

powiedzieć, jakie hasło towa-
rzyszyło kończącemu się rokowi 
kościelnemu. Czy to oznacza, iż 
wszyscy oni są kiepskimi kato-
likami? Z pewnością nie. Pośród 
nieznających motta kościelnego 
roku są zapewne letni chrześci-
janie, ale są też gorliwi wierzący, 
żyjący po prostu odwiecznym ryt-
mem swego parafialnego Kościoła, 
który im mówi, kiedy uroczystości 
wchodzą między zwykłe dni. Ufają 
Kościołowi, więc dają mu się bez-
wiednie prowadzić. W to prowa-
dzenie wpisuje się duszpasterskie 
hasło roku, jako motyw przewodni 
działań Kościoła na danym odcin-
ku jego dziejów.  Jak zbilansować 
to, które towarzyszyło nam przez 
ostanie 365 dni? Były katechezy 
i kazania tematyczne poświęcone 
misterium życia, publikacje, różno-
rakie spotkania, inicjatywy. Także 
zwyczajne, rokroczne wydarzenia 
religijno-kulturowe poprzez swe 
odwołanie do aktualnego hasła 
stawały się trochę niezwyczajne. 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Minął rok, życia rok

tekst
ks. Andrzej Turek

aturek@goscniedzielny.pl

Duszpasterskie 
hasła. 
Zakończenie 
starego roku 
sprzyja bilansom 
i postanowieniom. 
Rok kościelny  
ma tę wyższość 
nad świeckim,  
że można je 
czynić bez 
huku petard, 
a w promieniach 
Bożej łaski.

Trwałym symbolem kończącego się roku kościelnego pozostanie okno życia
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Minął rok, życia rok Rozmowa  
z ks. dr. Wiesławem 
Piotrowskim, 
dyrektorem Wydziału 
Duszpasterstwa 
Ogólnego tarnowskiej  
kurii i konsultorem 
Komisji 
Duszpasterstwa 
Ogólnego Konferencji 
Episkopatu Polski.

Ks. Andrzej Turek: Jak powstają 
hasło i program duszpasterski?
Ks. Wiesław Piotrowski: – Hasło 
przygotowywane jest przez Komi-
sję Duszpasterstwa Ogólnego dzia-
łającą przy Konferencji Episkopatu 
Polski i stanowi myśl przewodnią 
programu duszpasterskiego. Inspi-
racją do tworzenia tego programu 
jest nauczanie Kościoła zawarte 
w dokumentach Stolicy Apostol-
skiej oraz tzw. znaki czasu, czyli 
aktualne wyzwania pastoralne, 
przed jakimi stoi Kościół. Komisja 
spotyka się w styczniu, a następ-
nie w kwietniu, aby opracować 
założenia programu, który osta-
tecznie zatwierdzany jest przez 
KEP. W sierpniu nowy program 
jest publikowany i rozsyłany do 
poszczególnych diecezji. Każda 
diecezja na podstawie ogólnopol-
skiego programu przygotowuje 
własny, uwzględniając swoją spe-
cyfikę i uwarunkowania duszpa-
sterskie. Parafialne rady duszpa-
sterskie omawiają ten program 
i formułują zadania, które należy 
realizować w danej społeczności.

Jaka jest rola programu duszpa-
sterskiego?

–  Program ogólnopolski jest 
inspiracją dla Kościołów lokal-
nych. Wskazuje, na co należy 
zwrócić uwagę w danym roku li-
turgicznym, oraz określa ścieżki 
realizacji proponowanych zadań. 
Program diecezjalny spełnia tę 
rolę wobec parafii, wszelkich 
organizacji kościelnych, ruchów 
i stowarzyszeń katolickich działa-
jących w danej wspólnocie. 

Czy ubiegłoroczny program pod 
hasłem „Otoczmy troską życie” 

został satysfakcjonująco zreali-
zowany?

– Hasło roku było bardzo no-
śne i praktyczne. Cały program 
przyczynił się do pogłębienia ży-
cia duchowego, a także do podjęcia 
cennych inicjatyw w sferze mate-
rialnej. Zwrócono uwagę m.in. na 
potrzebę dbania o własne życie 
fizyczne i przede wszystkim życie 
w łasce uświęcającej, by pogłębiać 
więź z Bogiem, oraz na życie bliź-
nich, by z większym zaangażowa-
niem otaczać troską osoby starsze, 
chore, niepełnosprawne, samotne 
czy nienarodzone. Podjęte dzia-
łania duszpasterskie z pewnością 
będą też jeszcze owocować w ko-
lejnych latach. Troska o życie nie 
może bowiem ograniczać się do 
jednego roku. Nowy rok duszpa-
sterski zawsze jest kontynuacją po-
przedniego i nie tylko wskazuje na 
nowe cele, lecz również odwołuje 
się do wcześniejszych założeń.   

Jak należy odczytywać tegorocz-
ne hasło „Bądźmy świadkami 
Miłości”?

– Najkrócej rzecz ujmując, 
chodzi o naśladowanie Boga, 
który jest Miłością. Wymaga to 
systematycznego pogłębiania ży-
cia sakramentalnego, trwania na 
modlitwie, wierności Bożej nauce 
objawionej w Piśmie Świętym, aby 
móc dawać wiarygodne świadec-
two miłości wobec bliźnich. Każdy 
chrześcijanin winien swoim ży-
ciem głosić, że Bóg jest Miłością 
i wezwał nas do życia w przyjaź-
ni ze sobą oraz  do okazywania 
ewangelicznej miłości drugiemu 
człowiekowi. 

Słychać czasem głosy, że jest 
dużo akcentów duszpasterskich, 
co nie ułatwia ich realizacji. Na 
przykład teraz w Polsce młodzież 
ma hasło „Szkoła naśladowania 
Chrystusa”, wszyscy wierzący 
„Bądźmy świadkami Miłości”, 
przy tym, tak jak cały Kościół, ob-
chodzimy też Rok Kapłański…

– Hasła, które są przygotowy-
wane przez Komisję Duszpaster-
ską KEP, wpisują się w program 
Kościoła powszechnego, wskazy-
wany przez Ojca Świętego. Obecne 
hasło „Bądźmy świadkami Miłości” 
łączy się integralnie z Rokiem Ka-
płańskim, wszak każdy kapłan jest 
świadkiem Miłości i ma pomagać 
innym, aby stawali się świadkami 
Boga, który jest Miłością.   •

Inspiracja życia i działania Kościoła
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Czas chwały 
i uświęcenia 

Ks. Wojciech 
Rzemiński, 
liturgista
– rok liturgiczny 
kształtował 
się stopniowo 

w historii kościoła. sam 
termin powstał w XVIII w., 
kiedy podkreślano podział 
na sacrum i profanum. 
nieco wcześniej, w wieku 
XVI, pojawiło się określenie 
„rok kościelny”. 
rok liturgiczny głosi chwałę 
Bożą i uświęca wiernych. 
cała historia zbawienia, 
przekazana w Biblii, 
wtłoczona zostaje w ramy 
jednego roku, byśmy mogli 
stopniowo i wciąż na nowo 
poznawać całe misterium 
chrystusa: oczekiwanie, 
zwiastowanie, przyjście, 
działalność, śmierć, 
zmartwychwstanie, powrót, 
nowe życie. na kontemplację 
Bożych tajemnic mamy nie 
jeden rok, ale tyle lat, ile Bóg 
da nam przeżyć. 
Bo każdy rok jest okazją, 
byśmy na te wydarzenia 
spojrzeli inaczej, dojrzalej. 
W roku liturgicznym Bóg 
nas uczy i zbawia. Ale 
skuteczność tego zależy też 
od naszej z nim współpracy.

wraz z Duszpasterstwem Mał-
żeństw i Rodzin rozpisało konkurs 
plastyczny pod hasłem „Otoczmy 
troską życie”. Napłynęło nań aż 435 
prac. Chyba najbardziej zobowią-
zująco hasło roku zabrzmiało dla 
Caritas. Ks. Piotr Grzanka, wicedy-
rektor diecezjalnej Caritas, wylicza 
niektóre jej inicjatywy: program 
„Gniazdo”, pomagający niezamoż-
nym w budowie bądź urządzeniu 
własnego domu, objął 57 rodzin 
(koszt: 306 000 zł), różnoraka po-
moc świadczona 73 ubogim (98 348 
zł), 81 chorym (158 088), potrzebu-
jącym w parafiach (126 947 zł), 
powodzianom (1 mln zł). – Nasze 
działania w kończącym się roku 
duszpasterskim, poprzez jego 
hasło, na pewno zyskały na inten-
sywności i rozmachu – zauważa ks. 
Grzanka. – Symbolem tego mogą 
być okna życia otwarte w Tarnowie 
i Nowym Sączu. Koszt ich instalacji 
to ponad 50 tys. zł. Ks. Ryszard Pod-
stołowicz, dyrektor Caritas Diecezji 
Tarnowskiej, przywołuje jeszcze 
liczbę 975 tys. zł pozyskaną przez 
Caritas dla potrzebujących z tytułu 
1 proc. Było to o 140 tys. zł więcej 
niż w roku poprzednim. –  Ofia-
rodawcom jesteśmy za wszystko 
bardzo wdzięczni  – podkreśla ks. 
Podstołowicz. – Zapewniamy, że 
każdy grosz jest i będzie optymal-
nie wykorzystany.

Oczywiście podobnych obra-
chunków nie da się przeprowa-
dzić na płaszczyźnie duchowej. 
Tajemnicą Bożego Miłosierdzia 
pozostanie, ile dusz w tym roku 
życia odzyskało czy odświeżyło 
życie Boże w sobie, czy ile poczę-
tych, a zagrożonych dzieci się 
narodziło.  

W promieniach łaski
Zakończenie starego roku 

sprzyja bilansom i postanowie-
niom. Rok kościelny ma tę wyż-
szość nad świeckim, że można je 
czynić bez huku petard i bąbelko-
wego amoku, a w promieniach Bo-
żej łaski. W dodatku, jeśli sumie-
nie wskaże jakieś niedociągnięcia, 
impulsem do poprawy może być 
hasło nowego roku: „Bądźmy 
świadkami Miłości”.  •
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O, to naprawdę ksiądz?! Ten, 
co opisuje parafie w „Gościu”? 

– lektor w zakrystii samocickiego 
kościoła wita mnie z niedowierza-
niem. – Niech mi się ksiądz podpisze, 
bo ja zbieram autografy sławnych lu-
dzi – dodaje ku mojemu zdziwieniu. 
Przez chwilę czuję się jak celebryta, 
a że nie bardzo wiem, co robią cele-
bryci, więc nie robię nic. Proboszcz 
wchodzi w pauzę, informując, iż lek-
tor Józek, licealista, to wzór gorli-
wości w Bożej służbie. – Właściwie 
jest codziennie w kościele – chwali 
młodzieńca włodarz parafii.

Pytanie o przetrwanie
Parafia w Samocicach powstała 

w 1937 r. Wcześniej wierni złącze-
ni byli z Bolesławiem. Ludzie żyją 
z uprawy ziemi – słynne są (a może 
raczej już były?) samocickie ogórki 
– z rent i emerytur; wielu wyemi-
growało za chlebem w szeroki świat. 
Dość liczna jest amerykańska Po-
lonia, mająca samocickie korzenie. 
Choć związki z nią jakby zanikały 
i sama Polonia topnieje, tak jak cała 
samocicka wspólnota. – W ubie-
głym roku w parafii liczącej około 
450 wiernych było 16 pogrzebów 
i tylko jeden chrzest – wzdycha 
proboszcz. – Młodzież, gdy skończy 
podstawówkę, praktycznie wybywa 
z parafii. Rolnictwo teraz jest nie-
opłacalne, więc ludzie porzucają ro-
dzinną ziemię. Czy nasza niewielka 
wspólnota przetrwa?

Dobre drogi
– Trochę porządkuję, bo deszcz 

naniósł jakiegoś błota – mówi ko-
bieta przewożąca taczkami ziemię 
z szosy przy kościelnym ogrodze-
niu na wjazdowy mostek. – Mostek 
powinien być utwardzony, może 
kiedyś gmina w tym pomoże, bo do-
syć się starają – dodaje. Jej słowa 
zagłusza ryk quada, na którym ja-
kiś miejscowy kaskader dokonuje 

konkwisty rodzinnej wioski. Wio-
ska malutka, ale drogi mają piękne. 
Asfalt lepszy niż na krakowsko-
katowickiej autostradzie. Nawet 
dojazd do cmentarza wygalan-
towany. – Parafia się wystarała, 
gmina nie odmówiła, więc także 
do wieczności mamy ładną trasę – 
uśmiecha się proboszcz.

Obcowanie świętych 
W kościele półmrok rozżarzo-

ny czerwoną poświatą wiecznej 
lampki. Widać w niej parę osób, 
które przyszły na Mszę św. Będzie 
ona poprzedzona wypominkami. 
W parafialnej świątyni zjawią się, 
przywołani z imienia i nazwiska, 
zmarli, a żywi ugoszczą ich zdro-
waśkami. Oto świętych obcowanie, 
parafialno-rodzinna więź mocniej-
sza niż śmierć; misterium, które po-
mnaża małą modlitewną trzódkę 
o zastęp wiecznych pokoleń. xat

Zapraszamy  na Msze św. 
Niedziela: 8.00, 10.30.
Codziennie: 7.00, środy i piątki – 17.00.
Odpust: Niedziela najbliższa 23 VIII ku czci św. Bartłomieja Apostoła.

Zdaniem 
proboszcza

– Parafia się 
wyludnia i starzeje. 
W pierwsze piątki 
odwiedzam 
wielu starszych 
i schorowanych 

ludzi. religijność parafian ma 
stygmat maryjny. modlitewnie 
najaktywniejszą częścią parafii 
są ludzie starsi. Wielkim 
pragnieniem mego serca jest, 
aby w kościele pojawiało się 
także więcej młodych oraz 
dzieci. To powinność rodziców, 
odpowiedzialnych za religijno-
-moralne wychowanie swych 
pociech. jest na czym budować. 
mamy prężną Liturgiczną 
służbę ołtarza zrzeszającą 
24 chłopców, scholę, 6 róż 
różańcowych. jako wspólnota 
parafialna musimy więcej się 
starać, by wiara przekładała się 
na życie. naszym wzywaniem 
jest również większa jedność 
i miłość wzajemna. jesteśmy 
odpowiedzialni jedni 
za drugich, musimy się więc 
doskonalić we wzajemnej 
solidarności, w dostrzeganiu 
w bliźnim brata i siostry 
w wierze, w uświadamianiu 
sobie, że dla wierzących 
duszpasterz, z woli Bożej, 
jest przewodnikiem 
wiary i życia. W wymiarze 
materialnym, dzięki ofiarności 
ludzi, wiele udało nam się 
zrobić, by wspomnieć choćby 
spory remont plebani, kościoła 
czy placu przykościelnego. 
dużo prac jeszcze przed 
nami. Powierzamy wszystko 
maryi z ufnością, tym 
większą, że cieszymy się 
dobrą współpracą ze szkołą 
i samorządem.

Ks. Zygmunt Kogut

ur. 9 IV 1958 r. w Biczycach 
dolnych. Święcenia kapłańskie 
przyjął w roku 1983. Posługiwał 
m. in.: Tarnów, smęgorzów, 
ciężkowice, muszyna-złockie, 
rajbrot, jazowsko. od 2007 r. 
jest proboszczem w samocicach. 

Panorama parafii  pw. św. Bartłomieja Apostoła w Samocicach

Trzódka (nie) mała

W ubiegłym roku w parafii było 16 pogrzebów 
i jeden chrzest – czy wobec demograficznych 
zawirowań i naporu nowoczesności niewielka 
wspólnota przetrwa? 

Wnętrze kościoła jest estetyczne 
i przestronne 
powyżej: Parafialną świątynię, 
powstałą w latach 1937–1938, 
konsekrował w roku 1953 bp Jan 
Stepa 
poniżej: Służba liturgiczna wraz 
z kościelnym tworzy zgrany zespół
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