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M iejski bruk skrapia deszcz, jak-
by miasto św. Małgorzaty do-

konywało liturgicznej ablucji. Przy 
bazylice dwa telebimy, na deskach 
polowego ołtarza tańcem i śpiewem 
promienieją „Promyczki” i zespoły 
folklorystyczne. Na ulicach coraz wię-
cej ludzi. Świeccy, duchowni, akade-
micy, sądząc po strojach wielorakich 
dystynkcji i godności. Powietrze na-
elektryzowane niezwykłością. Służby 
porządkowe sprawnie sterują ruchem. 
Na Rynku olbrzymi herb z inskryp-
cją: „Ad laudem Trinitatis et Deiparae”. 
Misteryjna dostojność łaciny zdaje się 
przenosić wszystkich w głąb Bożych 

tajemnic, przywoływać ewangeliczne 
„teraz” apostolskich czasów. 

Apostolskie 
błogosławieństwo

„Umiłowanemu Synowi Andrzejo-
wi Jeżowi, z duchowieństwa kościelnej 
wspólnoty tarnowskiej, dotychczas 
proboszczowi parafii św. Małgorzaty 
w Nowym Sączu, wybranemu biskupo-
wi pomocniczemu tejże diecezji i zara-
zem wyróżnionemu tytułem Kościoła 
Tigillavy, pozdrowienie i apostolskie 
błogosławieństwo” – ks. prał. Adam 
Nita, kanclerz kurii tarnowskiej, 
czyta tekst bulli Benedykta XVI,  

ustanawiającej ks. Andrzeja Jeża bi-
skupem. „Zezwalamy, abyś przyjął 
święcenia biskupie poza Rzymem, 
od biskupa katolickiego, z zachowa-
niem przepisów liturgicznych”. Głoski 
następcy św. Piotra płyną przed ikonę 
Chrystusa Przemienionego. Nowosą-
decki Tabor staje się wieczernikiem. 
Pośrodku Kościoła zstąpi Duch Święty 
przywołany prastarym, apostolskim 
obrzędem. Biskup tarnowski Wiktor 
Skworc, w asyście innych pasterzy, 
włoży dłonie na głowę ks. Jeża, wypo-
wie nad nim słowa modlitwy konse-
kracyjnej i kapłan wstąpi w kapłańską 
pełnię – stanie się biskupem.

Blisko ludzi
Biskupowi Jeżowi trudno wydo-

stać się z bazyliki. Już od zakrystii 
życzenia, pozdrowienia, prośby o bło-
gosławieństwo, drobne podarki. Jakaś 
kobiecina przyniosła bochenek chleba. 
Między bazyliką a plebanią rozlega się 
„Sto lat…” i „Życzymy, życzymy…”. Ścisk 
jak „na papieżu”. Nowy biskup deklaro-
wał, że chce być blisko ludzi. Ale czy się 
spodziewał, że ludzie, tak od razu i do-
słownie, zechcą być blisko niego?

Ks. Andrzej Turek
Więcej o konsekracji na s. VI–VII

Do istoty święceń biskupich 
należy włożenie rąk i modlitwa 
konsekracyjna 

Dziesiąty biskup pomocniczy w diecezji tarnowskiej

Wieczernik 
na górze Tabor

Biskup według 
serca Jezusa

B enedykt XVI 
wymienia trzy cechy 

dobrej służby biskupiej. 
Pierwszą jest wierność. 
Nie przywiązujemy ludzi 
do siebie, nie szukamy 
władzy, prestiżu, 
uznania dla nas samych. 
Prowadzimy ludzi 
do Jezusa Chrystusa, 
czyli do Boga żywego. 
Drugą cechą biskupa 
jest roztropność. 
Sługa roztropny 
jest człowiekiem prawdy 
i człowiekiem szczerego 
umysłu. Trzecią cechą 
biskupa jest dobroć. Biskup 
powinien być człowiekiem 
wielkiego serca. Takiego 
pasterza pragną wierni. 
Takiego ojca, o dobrym, 
współczującym, 
wyrozumiałym sercu 
szukają kapłani. 
Dobroć rośnie wraz 
z wewnętrznym 
zjednoczeniem z Bogiem 
żywym (…). Drogi Księże 
Biskupie Andrzeju! 
Nieś Chrystusa całej 
diecezji. Pomagaj ludziom 
przemieniać ich życie, 
wyzwalać się ze słabości 
i grzechu i dorastać 
do ideałów i postaw 
zapisanych w Ewangelii. 
Pomnażaj świętość i dobro 
diecezji! Przyjmujesz 
święcenia biskupie 
w Roku Kapłańskim. 
Pamiętaj o słowach 
św. Jana Vianneya, 
że „kapłaństwo to miłość 
Serca Jezusowego”. 
Bądź biskupem według 
Serca Jezusa i okazuj 
Jego miłość braciom 
kapłanom. A wy – kapłani 
Kościoła tarnowskiego 
– przyjmijcie waszego 
brata z jego nowym 
posłannictwem. 
Wspierajcie go modlitwą, 
życzliwością i gorliwością 
duszpasterską.

Z homilii kard. S. Dziwisza, 
wygłoszonej 

w nowosądeckiej bazylice 28 XI 
podczas konsekracji bp. A. Jeża. 

Kościół tarnowski podobną uroczystość przeżywał 
przed blisko dwoma laty, a bazylika nowosądecka 
ponad 40 lat temu. Pod wejrzeniem tamtejszego 
Chrystusa Przemienionego 28 listopada 
jej dotychczasowy proboszcz stał się biskupem. 
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Wyróżnienia. W Nie-
dzielę Chrystusa Króla 
bp Wiktor Skworc wrę-
czył świeckim katolikom 
papieskie i diecezjalne 
wyróżnienia. Papieskim 
krzyżem „Pro Ecclesia et 
Pontifice” wyróżnieni 
zostali Urszula Mróz, 
dyrektor hospicjum 
Caritas w Dąbrowie 
Tarnowskiej, oraz pań-
stwo Danuta i Krzysztof 

Witkowscy, właściciele firmy „Bruk-Bet”. Diecezjalne odznaczenia, złoty 
medal „Dei Regno Servire” (łac. „Służyć królestwu Bożemu”) otrzymali: 
Marian Cycoń, burmistrz Starego Sącza, Helena Gucwa (na zdjęciu), matka 
zamordowanego 15 lat temu kleryka Roberta, Jerzy Maślanka, kierownik 
domu dla bezdomnych Caritas w Tarnowie, Wacław Prażuch, prezes Akcji 
Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, oraz Maria Witkowska z Niecieczy. gb

Seminarium. Ksiądz prał. Jacek 
Nowak, rektor WSD, 23 XI podpisał 
umowę z wicemarszałkiem Mało-
polski Romanem Ciepielą, na mocy 
której samorząd przekaże na roz-
budowę biblioteki seminaryjnej 
6 mln zł pozyskanych z UE. – 
Obiekt, w którym przewidziano 
m.in. 100 miejsc w czytelni oraz 

dostęp do szerokopasmowego 
internetu, będzie służył rozwojo-
wi intelektualnemu i duchowemu 
środowiska studenckiego i nauko-
wego całego Tarnowa, a także 
wszystkim, którzy będą chcieli 
z biblioteki korzystać – mówi 
ks. J. Nowak. Inwestycja ma być 
gotowa w 2011 r. bg

Tarnów. Od 21 do 22 XI rozegra-
no Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski Futsalu drużyn do lat 18. 
– Mistrzostwa są formą promocji 
tej dyscypliny, bo w Małopolsce 
futsal dopiero powoli zyskuje 

popularność – mówi Krzysztof 
Kwiek, prezes Akademii Futsalu 
Tarnów, organizator mistrzostw. 
Imprezę wygrała ekipa Szóstki 
Będzin (na zdjęciu). Gospodarze, 
Hesed Tarnów, zajęli 5. miejsce. jp

Sympozjum. 26 i 27 XI w tar-
nowskim seminarium odbyło się 
międzynarodowe sympozjum 
naukowe „Chrześcijańskie dro- 
gi zbawienia”. – Celem wiary 
jest zbawienie. Dziś świat propo-
nuje ludziom różne sposoby i po- 
mysły na „zbawienie”. Z jednej 
strony nie można lekceważyć 
poszukiwań ludzkich w tym zakre-
sie, z drugiej zaś Kościół musi 
promować i zabezpieczyć wszyst- 
kim dostępne mu środki zbawie- 
nia – przypomina ks. prof. Janusz 

Królikowski (na zdjęciu), organiza-
tor sympozjum.  gb

Ministranci. 21 XI reprezenta-
cja diecezji tarnowskiej wzięła 
udział w Mistrzostwach Polski 
Ministrantów w Szachach, któ-
re odbyły się w Starachowicach. 
W zawodach uczestniczyli chłopcy 
z 4 parafii: Czarnej Tarnowskiej 
(na zdjęciu), Tarnowca, Mielca 
(par. Ducha Świętego) i Szczepa-
nowa. Imprezę rozegrano w dwóch 
kategoriach wiekowych. Wśród 
starszych ministrantów zwyciężył 
Marek Lis, a 3. miejsce zajął Prze-
mysław Janus (obaj z Czarnej). 

Wśród ministrantów młodszych 
3. miejsce zajął Wojciech Urbański 
z parafii Szczepanów.  jp

Dla Bożego królestwa

Orlik wylądował

Biblioteka przyszłości

O zbawieniu pod patronatem „Gościa”

Mistrzowie królewskiej gry
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– dyrektor oddziału, 
Grzegorz Brożek, Joanna Sadowska

tarnow@goscniedzielny.pl

g
rz

eg
o

rz
 B

ro
że

k

Radomyśl Wielki. 28 XI przy 
Gimnazjum im. Jana Pawła II został 
otwarty kompleks boisk sporto-
wych wybudowany w ramach rzą-
dowego programu „Moje boisko 
– Orlik 2012”. Kompleks sportowy 
tworzą boisko piłkarskie (30 0 62 m) 

oraz wielofunkcyjne (19 0 32 m), 
oba ze sztuczną nawierzchnią. 
Poza tym szatnie i oświetlenie. 
Burmistrz Józef Rybiński ma 
nadzieję, że obiekty przyczynią się 
do rozwoju sportowego dzieci 
i młodzieży. jp

Hej, halówka!
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Elżbieta Oleksy i Barbara Widomska, sąsiadki 
rodziny jeżów w Limanowej
– jeżowie mieli dużą gospodarkę i obecny 
biskup poznał dobrze smak pracy w polu. Był 
zresztą szykowany na gospodarza. może z tej 
zażyłości z ziemią zrodziła się jego miłość 

do przyrody, pracowitość, dokładność i chęć niesienia pomocy. 
już jako ksiądz po strasznej powodzi roku 1997 pomagał wywozić 
ciężki, naniesiony przez wodę muł, do czego nie kwapili się 
nawet silni mężczyźni. Nigdy się nie wywyższał. umie słuchać 
innych i odpowiednio wyrażać swe zdaniem. Spodziewaliśmy się, 
że zostanie biskupem. 

Anna Malik, emerytowana nauczycielka z krościenka, pierwszej 
parafii bp. jeża
– mój syn był przygotowywany przez ks. jeża do i komunii 
św. pamiętam, że kiedy wraz z ks. wiesławem 
Lechowiczem odwiedzał on domy pierwszokomunijnych 
dzieci, potrafił nawet z chłopakami pograć w piłkę. Blisko 
ludzi, bezpośredni w kontaktach, umiał też być bardzo 

konkretny i wymagający. mówił piękne kazania, bardzo żywe, 
nie mające nic wspólnego z suchym wykładem dogmatycznym. 
dla uczniów był autorytetem, potrafił ich dyscyplinować, 
nie podnosząc nawet głosu. w pokoju nauczycielskim błysnął 
humorem, zawsze życzliwy, ale też jakiś zadumany, jakby myślami 
przebywał trochę gdzieś indziej.

Ks. Kasper Bernasiewicz, z rocznika kleryków, których 
ojcem duchownym był bp jeż 
– myślę, że każdy z nas – przygotowujących się 
do kapłaństwa – ojca Andrzeja bardzo ceni i bardzo 
wiele mu zawdzięcza. jako ojciec duchowny szybko 
zjednywał sobie serca kleryków. on po prostu umiał 

być blisko każdego z nas. Najpierw poprzez to, że potrafił słuchać, 
wczuć się w daną sytuację, ocenić ją, a potem ze spokojem, który 
zawsze mu towarzyszył, dyskretnie podpowiadał, doradzał, 
wskazywał. widzieliśmy w nim przyjaciela. odznaczał się pełnym 
ciepła podejściem do każdego i rozmodleniem. myślę, że z tego 
rozmodlenia czerpał spokój ducha i siłę do podejmowania 
i rozwiązywania przeróżnych zadań, których nigdy mu 
nie brakowało. Bardzo się cieszę, że nasz ojciec Andrzej został 
biskupem. dla mnie jest to kolejny dowód na działanie ducha 
świętego w kościele. jako biskup będzie na pewno dobrze służył 
ludziom, a my, jego wychowankowie, będziemy go wspierać 
najlepiej jak potrafimy. 

Agnieszka Juszczyk, parafianka z mościc, 
pierwszego probostwa bp. jeża
– wraz z ks. Andrzejem powiało nowym duchem 
w parafii. od razu skojarzył mi się z posługującym 
u nas śp. ks. recem. ich wspólną cechą było ojcowskie 
serce i podejście do ludzi. ks. jeż, jako proboszcz, był 

autentycznym ojcem parafii – umiał słuchać, emanował ciepłem, 
już samo to niosło ulgę, choćby nawet nie dało się rozwiązać 
jakiegoś trudnego problemu. Był gorliwym duszpasterzem. 
często widziałam go w konfesjonale i na modlitwie. pamiętam, 
że kiedy przygotowywał parafię do wprowadzenia wieczystej 
adoracji, podkreślał, iż to nie my sami mamy stać się doskonali, 
żeby w nagrodę otrzymać jezusa, ale że to jezus, gdy będzie pośród 
nas, będzie nas doskonalił. dwa razy słyszałam tak głęboką ciszę 
w kościele – gdy umarł jan paweł ii i gdy ks. jeż żegnał się z parafią.

Ks. Czesław Paszyński, prezes rocznika święceń bp. jeża 
– od pierwszego dnia w seminarium był bardzo 
koleżeński i przyjazny, i taki pozostał. raczej cichy 
i spokojny, nie zabiegał o szczególne względy przełożonych 
i profesorów. odznaczał się pracowitością i sumiennością, 
chętnie służył pomocą czy to w nauce, czy w zwykłym, 

codziennym życiu. Na spotkaniach kapłańsko-koleżeńskich 
uśmiechnięty, z ciętym żartem. jego wymownym znakiem 
zewnętrznym była i jest sutanna; może kilka razy w życiu widziałem 
go w innym stroju, nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek 
pojawił się „po cywilnemu”. Naszą radość z wyboru łączymy 
z modlitwą, aby pełnił swoją posługę kościołowi dla chwały trójcy 
świętej i Bogarodzicy.

Krościenko, A.D. 1990. Dla uważnych chyba nie będzie trudno 
w kapłanach rozpoznać dzisiejszych biskupów

Ogrodnik ludzkich dusz
Tarnów, A.D. 2009. 
Ks. Andrzej Jeż w chwili 
ogłoszenia nominacji biskupiej 

powyżej: Herb bp. Andrzeja Jeża. 
Jak wyjaśnia ks. prał Tadeusz 
Bukowski, historyk sztuki, 
motywy graficzne zdobiące tarczę 
herbu, wynikają z obranej 
przez biskupa dewizy: 
Ad laudem Trinitatis et Deiparae 
(Na chwałę Trójcy Świętej 
i Bogarodzicy). 
Symbol Trójcy Świętej oparty 
jest na znaku krzyża (Syn Boży), 
w którego górną część wpisany 
został symbol otwartej księgi 
wraz ze znakiem gołębicy 
(Duch Święty). 
Kompozycję dopełniają płomienie 
(Miłość Boga Ojca), 
ujmujące po obu stronach 
symbole Syna Bożego 
i Ducha Świętego. 
 Znak „M” to monogram 
Bogarodzicy. 
Graficznym podkreśleniem hasła 
„Na chwałę…” 
jest dwubarwny 
podział tarczy herbu 
z charakterystycznym 
ruchem „ku górze”
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M amy m.in. łyżkę kurie-
ra wojennego Romana 
Stramki, przy pomocy 

której wydostał się z sądeckiego 
więzienia, orzełka z czapki legen-
darnego mjr. Juliana Zubka „Tatara”, 

obwieszczenie o roz- 
strzelaniu pod nu-
merem 7 z nazwi-
skiem Władysława 
Stendery, który je- 
dnak uciekł przed 
egzekucją. Łącznie 

pokazujemy ponad 400 ekspo-
natów – mówi organizatorka 
wystawy Barbara Talar, wicepre-
zes Towarzystwa Miłośników 
Piwnicznej. Wystawa „70 lat póź-
niej. Szacunek do historii pomostem 
między pokoleniami” jest częścią 
szerszego projektu. – Pozyskaliśmy 
ponad 200 tys. zł z Funduszu 
Norweskiego na upamiętnienie szla-
ków kurierów i partyzantów na te-
renie Beskidu Sądeckiego. Wystawa 
to trzecie z dwunastu zaplanowa-
nych działań – informuje Halina 
Haraf, prezes TMP. Ekspozycję 
przez miesiąc będą mogły zwiedzić 
szkoły. – Nasze dzieci mają szansę 
dotknąć historii, spotkać się i po-
rozmawiać ze świadkami – dodaje 
B. Talar. O przeszłość w Piwnicznej 
nie muszą się martwić. – Wielu 
z nas interesuje się historią, mamy 
nauczycieli, którzy potrafią zarazić 
nas pasją – mówi gimnazjalistka, 
Anita Szkarłat. – Takie wystawy 
jak ta, spotkania z ludźmi, pokazu-
ją ciągle żywą historię i uczą lepiej 
niż książki – dodaje jej rówieśnica, 
Łucja Słaby. gb

Odziany w białą albę lektor 
to nie tylko narzędzie głoszenia 
słowa Bożego, ale także świadek 
Chrystusa żyjącego w Piśmie 
Świętym.

W dekanatach regularnie 
organizowane są kursy 

lektorskie. 21 XI zakończyło się 
przygotowanie nowych lektorów 

w dekanacie lipnickim. – Z naszej 
parafii wzięło w kursie udział kil-
ku chłopców. Przede wszystkim 
musieli osiągnąć przynajmniej wiek 
gimnazjalny, chcieć zostać lektorem 
i mieć elementarne predyspozycje 
do tego – mówi ks. Adam Nika, 
wikariusz z Rajbrotu. Kurs dla 
lipnickiego dekanatu odbywał się 
w Nowym Wiśniczu. – W sobotnich 

spotkaniach w kilkugodzinnych 
blokach chłopcy poznawali Pismo 
Święte, szkolili umiejętności litur-
giczne, a także praktyczną znajomość 
fonetyki – opowiada ks. Andrzej 
Romanowski z Nowego Wiśnicza, 
organizator kursu. Ukończyło 
go 87 chłopców z 12 parafii dekana-
tu. – Od 2 klasy podstawówki jestem 
ministrantem. Chciałem pójść krok 
dalej w tej służbie, dlatego wybrałem 
kurs lektora – mówi Daniel Daniec 
z Lipnicy Murowanej. Jego ukoń-
czenie to początek dalszej pracy nad 
sobą. – Nie wystarczy tylko dobrze 
czytać, bo aby właściwie przekazać 
słowo Boże, trzeba je rozumieć i żyć 
nim, a to wymaga codziennej pracy. 
Kurs daje chłopakom podstawowe 
wiadomości i narzędzia do tego – do-
daje ks. Romanowski. Osiągnięcie ko-
lejnego stopnia Liturgicznej Służby 
Ołtarza to poważne wyzwanie. – 
Zwracamy także uwagę na postawę 
lektora w środowisku życia, w któ-
rym powinni być świadkami Słowa 
– podkreśla ks. prał. Zbigniew Kras, 
dziekan lipnicki jp

Dziś trudno wyobrazić 
sobie wigilijny stół 
w Polsce bez płonącej 
świecy Caritas. Nasza 
Caritas do parafii 
wysłała już ponad 
130 tys. świec.

A kcja Wigilijnego Dzieła Pomo-
cy Dzieciom organizowana 

jest po raz 15. – Każdego roku dochód 
z rozprowadzonych świec przezna-
czony jest w całości na pomoc w or-
ganizacji wypoczynku dzieciom 
z ubogich rodzin – mówi ks. Ryszard 
Podstołowicz, dyrektor Caritas 
Diecezji Tarnowskiej. W ubiegłym 
roku dzięki akcji z wypoczynku 
skorzystało ponad 5 tys. dzieci 
z terenu diecezji. – Wypoczynek 
to prawo i obowiązek wynikający 
z realizacji piątego przykazania. 
Aby się rozwijać, wzrastać, trzeba 
także mieć możliwość wypoczyn-
ku. Rodziców wielu dzieci nie stać 
na to. Kupując świecę, sprawiamy, 
że na wielu dziecięcych twarzach 
pojawi się uśmiech radości – dodaje 
ks. Podstołowicz. Orientacyjna wy-
sokość ofiary za małą świecę to 5 zł, 
za dużą zaś – 10 zł. Po odjęciu kosztów 
wyprodukowania świecy połowa 
dochodu z ich rozprowadzenia zo-
staje w parafii, a druga idzie na konto 
diecezjalnej centrali Caritas. gb
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Projekt Towarzystwa Miłośników Piwnicznej

Bond przy tym 
to pikuś

Na piwniczańskiej wystawie pamiątek 
z II wojny światowej można oglądać wiele 
przedmiotów, z których niemal każdy 
opowiada sensacyjną historię. 

Odpowiedzialna posługa lektora

Świadkowie Słowa

W Nowym Wiśniczu kurs ukończyło 87 chłopców

Zaintereso-
wanie 
historią 
w Piwnicznej 
łączy 
pokolenia

Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom

Dać 
dzieciom 
uśmiech

Dzięki świecom 
tysiące dzieci 

wyjadą 
na wakacje 

– mówi 
ks. R. Pod- 
stołowicz
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

W ezwanie do przygotowywania drogi Panu, który 
przychodzi, jest aktualne także dzisiaj. Teraz w środku 

liturgicznego Adwentu czas na uświadomienie sobie, 
że wyprostowanie dróg dla Pana to zadanie o wiele ważniejsze 
niż nadążenie z budową autostrad przed rozpoczęciem Euro 
2012. Na pewno nie pomoże nam w tym Unia Europejska. Każdy 
z nas musi wykonać osobiście przypadające mu zadanie i stać się 
świadkiem miłości Bożej wobec współczesnego świata.  •
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T egoroczny Koncert Cecy- 
liański odbył się jak zawsze 

w uroczystość Chrystusa Króla 
w parafii pw. MB Anielskiej. – Cała 
Dębica jest bardzo muzyczna. 
Pochodzę ze Śląska i tam takich 
tradycji jak nasze nie było. Dla 
nas, chórzystów, dzisiejszy kon-
cert to wielkie święto – przyznaje 
Józef Wilczyński z chóru par. pw. 
Miłosierdzia Bożego. To także 
święto dla całego miasta. Wielu 
obecnych z braku miejsc siedzą-
cych półtoragodzinnego koncertu 

słuchało na stojąco. – To dla nas 
okazja, aby pokazać się ludziom, 
zaprezentować szeroki repertu-
ar, a przede wszystkim uczcić św. 
Cecylię – mówi Paweł Adamek, ani-
mator życia muzycznego w mieście. 
W tegorocznym koncercie wzięło 
udział 100 wykonawców: dwa po-
łączone chóry i orkiestra szkoły 
muzycznej, tworząc wydarzenie 
wyjątkowe w skali diecezji. gb

Wykładowcy wirtualnego bibli-
cum przybliżą m.in. dzieje ży-
dowskiej monarchii i powiedzą, 
czy Ewangelię da się czytać jak 
każdą książkę. 

P ytanie konkursowe z 6 XII 
brzmi: „Na czym polegała 

mądrość króla Salomona?”.
Odpowiedzi należy przesyłać 

do 11 XII na adres: studiumbiblij-
ne@diecezja.tarnow.pl lub Stu-
dium Biblijne, plac Katedralny 6, 
33-100 Tarnów. Wykładów można 
słuchać w RDN Małopolska w każ-
dą niedzielę o godz. 14.30 i w po-
niedziałki, po wiadomościach 
o godz. 10.00 i 20.00. RDN Religia 
nadaje audycję studium w ponie-
działek o godz. 11.30 i we wtorek 
o godz. 20.00. at

W diecezjalnym 
radio RDN Ma- 
łopolska można 
znaleźć wiele 
programów re-
ligijnych.

Msza św.: niedziele i święta 
9.00, codziennie 18.30; modli-
twy codzienne: Ave Maria 6.00, 
12.00; patron dnia 6.10; Różaniec 
19.30; Koronka do Miłosierdzia 
Bożego 18.15; Ewangeliarz 18.25, 
Apel Jasnogórski 21.00; interneto-
wa „Księga Modlitw” – czwartki 
po 18.00, niedziele 15.00; niedzie-
le i święta: Godzinki do NMP 
– sobota i niedziela 6.05; koronka 
do Miłosierdzia Bożego 15.00; sło-
wo na niedzielę – sobota 19.55, nie-
dziela 6.30; życie Kościoła: Radio 
Watykańskie codziennie 17.45, nie-
dziela 18.30; w trosce o Kościół – so-
bota 20.00, niedziela 13.30; rozmowa 
z bp. Wiktorem Skorcem – niedziela 
8.10; Kościół żywy – wydarzenia: 
poniedziałek–sobota 17.30, 19.15 wia-
domości kurialne; niedziela 8.30, 
19.15 serwis informacyjny z Kościoła 
powszechnego i diecezjalnego; pro-
gramy ewangelizacyjne: Adwent 
– Roraty ze św. Janem Vianneyem – 
codziennie 19.15; audycja dla chorych 
i niepełnosprawnych – niedziela 
15.30; muzyka chrześcijańska: 
piątek 16.35, sobota 16.05, niedziela 
17.05.  •

Radiowo- 
-Internetowe  

Studium Biblijne

Mądry 
jak 

Salomon, 
to znaczy 

 jak?

W czasie koncertu 
zaprezentowało się 
100 wykonawców

Koncert Cecyliański w Dębicy

Miasto muzyki
Tarnów: 103,6;  

Nowy Sącz: 101,2; 
Krynica: 88,3 FM

Słowo i muzyka 
dla katolika

Regularnie od wielu lat Dębica w jedyny właściwy 
sposób czci św. Cecylię: 
muzyką i śpiewem.

Wydawnictwo Promyczek przy-
gotowało dla dzieci unikatową 
serię 60 filmów o świętych. 
Co więcej, każdemu, kto ma in-
ternet, daje możliwość zaprosze-
nia świętego do domu.

T o pierwszy na rynku polskim 
tak bogaty i profesjonalnie 

przygotowany filmowy katalog 
świętych – podkreśla ks. Andrzej 
Mulka, dyrektor „Promyczka”. – 
Oferuje 60 wysokiej jakości filmów 
DVD – dodaje. Mamy więc tutaj  
m.in. Andrzeja, Mikołaja, 
Sylwestra, a nawet opowieść 
o Najświętszej Maryi Pannie. Serię 
gorąco poleca Piotr Fronczewski, 
jeden z aktorów użyczających gło-
su w dubbingu. – Dzięki usłudze 
video home z naszej filmoteki może 
korzystać każdy, kto ma dostęp 
do internetu – zaprasza ks. Mulka. 

– Wystarczy wejść na stro- 
nę w w w.filmy.promyczek.pl 
i można gościć świętego w domu. 
To też nowość w Polsce – dodaje. 
Dzięki uprzejmości „Promyczka” 
3 zestawy filmów o świętych, wraz 
z bonusami, mogą trafić do naszych 
Czytelników wylosowanych spo-
śród tych, którzy zadzwonią 
do redakcji „Gościa” 7 XII, w godz. 
11.00–11.15, tel. 14 626 15 50. tgn

Św. Mikołaj może przynieść 
filmy do domów czytelników 
„Gościa”

www. filmy.promyczek.pl

Święci na świętego Mikołaja
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Na chwałę 
Trójcy Świętej 
i Bogarodzicy!

tekst
ks. Andrzej Turek

aturek@goscniedzielny.pl

zdjęcia
Henryk Przondziono

hprzondziono@goscniedzielny.pl

Obrzęd konsekracji. Z nominacji papieskiej, przez gest i słowo 
biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca uobecniające 
apostolską sukcesję, mamy w diecezji biskupa Andrzeja Jeża, 
nowego sufragana. 
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W  wigilię Adwentu w nowosądeckiej 
kolegiacie sakrę biskupią przyjął 
ks. dr Andrzej Jeż. Jego głównym 
konsekratorem był ordynariusz 

diecezji bp Wiktor Skowrc, a współkonsekratora-
mi kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakow-
ski, oraz abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostol-
ski w Polsce. Mszę św. obrzędową koncelebrowało 
35 duchownych, w tym 14 biskupów. Obecni byli 
m.in. kard. Franciszek Macharski, metropolita 
lubelski abp Józef Życiński, bp Stanisław Budzik, 
sekretarz generalny Konferencji Episkopatu 
Polski, biskup elbląski Jan Styrna, bp Janusz 
Kaleta z Atyrau w Kazachstanie. Wymownym 
akcentem ekumenicznym była obecność 
bp. Paisjusza Martyniuka, pasterza diecezji 
przemysko-nowosądeckiej Kościoła prawo-
sławnego. Uroczystość zgromadziła krewnych 
biskupa nominata, rzesze kapłanów i wiernych 
świeckich, nie tylko z Nowego Sącza, ale z całej 
diecezji. Liczne reprezentowane były zwłaszcza 
miejsca, z którymi związany był ks. Andrzej Jeż, 
jak Limanowa, Krościenko, Wierzchosławice 
czy Mościce. Przybyli też przedstawiciele par-
lamentu, samorządu, środowisk akademickich, 
siostry zakonne, wspólnota seminaryjna, ka-
nonicy kapituł. Witając wszystkich, bp Wiktor 
Skworc zwrócił się też do biskupa nominata: 

– Z radością spełniam twoją prośbę o udziele-
nie święceń biskupich, o świętą konsekrację, 
którą umożliwia papieska nominacja. Biskupie 
Nominacie! Przyjmujesz święcenia biskupie 
w bazylice mniejszej pw. św. Małgorzaty. W tym 
historycznym miejscu 40 lat temu pełnię sakra-
mentu kapłaństwa przyjął śp. bp Józef Gucwa. 
Można więc powiedzieć, że dziś wchodzisz nieja-
ko na ścieżkę, którą wytyczyli przed tobą biskupi 
pomocniczy diecezji tarnowskiej; ścieżkę gorliwej 
służby pasterskiej, wydającej błogosławione owo-
ce wiary i pobożności w sercach mieszkańców 
ziemi świętych i błogosławionych. Dziś obecny 
tu Kościół otacza modlitwą Ciebie, abyś wzorem 
Maryi, wpatrzony w naszego Pana i Mistrza, 
Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował, 

naśladował Go w miłości do końca. Bądź znakiem 
miłości Chrystusa do każdego człowieka na chwa-
łę Boga w Trójcy Świętej Jedynego!

Bp Andrzej Jeż ma 46 lat życia i 21 lat kapłań-
stwa. Jest dziesiątym biskupem pomocniczym 
w dziejach diecezji tarnowskiej; jego stolicą 
tytularną jest Tigillava (Północna Afryka), 
a hasło biskupie brzmi: „Ad laudem Trinitatis 
et Deiparae” (Na chwałę Trójcy Świętej i Boga-
rodzicy).  •

„Bóg zapłać” za wspólnotę Chrystusowej drogi

U wielbiam Boga w Trójcy Jedynego za to, 
że zrodził mnie w miłości do pełni ka-

płaństwa. Moje myśli biegną ku Bogarodzicy, 
której macierzyńska obecność przenikała mnie 
od dzieciństwa u stóp Pani Limanowskiej, a póź-
niej nabrała duszpasterskiego wyrazu w parafii 
NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. 
Pragnę wyrazić moją wdzięczność i synowskie 
przywiązanie Ojcu Świętemu Benedyktowi 
XVI, który wprowadził mnie na drogę sukcesji 
apostolskiej.W nurcie tych samych uczuć pozo-
stawiam osobę ks. bp. Wiktora Skworca, mojego 
głównego konsekratora. Wdzięczny za ojcow-
ską miłość, życzliwość i liczne dowody zaufania, 

obiecuję ks. bp. Wiktorowi rozpalać na nowo 
ofiarowany mi charyzmat, uczestnicząc w jego 
posłudze dla dobra Kościoła tarnowskiego. 
Dziękuję wszystkim księżom arcybiskupom 
i biskupom za obecność i życzliwe przyjęcie 
mnie do swego grona. Raduję się z obecności 
moich braci kapłanów pełniących różne za-
dania w Kościele i wyrażam im wdzięczność 
za to, że zawsze mam w nich braterskie opar-
cie. Z wdzięcznością myślę o tych wszystkich 
osobach, które pozostają we mnie i mnie 
tworzą, gdyż nasze drogi spotkały się na tej 
jednej, której na imię Jezus Chrystus. Jestem 
szczęśliwy, że na drodze swego kapłańskiego 

życia mogłem spotkać wspaniałych kapłanów, 
siostry zakonne, osoby świeckie, wszystkich, 
którzy tworzyli duchowe rysy mojego kapłań-
stwa i są współtwórcami dzisiejszej uroczysto-
ści. Dziękuję wam za wspólnie przebytą drogę 
i proszę, pozostańcie nadal ze mną. Powierzam 
moją osobę i posługę waszej modlitwie i wsta-
wiennictwu całej wspólnoty tarnowskiego 
Kościoła. Patrząc z pokojem na cudowne 
Oblicze Chrystusa Przemienionego, pragnę 
poświęcić swoją posługę biskupią na chwałę 
Trójcy Świętej i Bogarodzicy. 
 Biskup Andrzej Jeż

ze słowa do uczestników uroczystości

Namaszczenie krzyżmem św. „Niech 
Bóg, który uczynił cię uczestnikiem 
najwyższego kapłaństwa, przeniknie 
cię olejem mistycznego namaszczenia 
i przez hojne błogosławieństwo duchowe 
zapewni owocność twojej posłudze” 
u góry po lewej: Włożenie pierścienia. 
„Przyjmij pierścień, znak wierności, 
i zachowaj nienaruszoną wiarę. 
Strzeż od skażenia Bożą Oblubienicę, 
to jest Kościół święty”  
po lewej: Wręczenie pastorału. 
„Przyjmij pastorał, znak urzędu 
pasterskiego posługiwania, i czuwaj nad 
całą owczarnią, nad którą Duch Święty 
ustanowił cię biskupem, abyś kierował 
Kościołem Bożym” 
na stronie obok: Biskupie prymicyjne 
błogosławieństwo. Z prawej mama 
bp. Andrzeja Genowefa

Wręczenie Ewangeliarza. „Przyjmij 
Ewangelię i głoś słowo Boże z całą 
cierpliwością i umiejętnością” 
poniżej: Nałożenie mitry. „Przyjmij 
mitrę i niech jaśnieje w tobie blask 
świętości, a gdy ukaże się Najwyższy 
Pasterz, niech ci da w nagrodę 
niewiędnący wieniec chwały”
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W chodzącemu do kościoła 
rzucają się w oczy śpiewniki 

równiutko ustawione na ławkach, 
jakby gotowe do jakiejś nabożnej 
defilady w kierunku ołtarza. Coś 
takiego można zobaczyć chyba 
tylko w świątyniach niemieckich, 
których wierni rozmiłowani 
są w dbałości o poprawność litur-
gicznych śpiewów. – Kiedy spra-
wiłem te śpiewniki, jednak z kobiet 
powiedziała półżartem, że wraz 
z nimi, w pakiecie, powinny być 
jeszcze okulary – uśmiecha się 
proboszcz. – Ale nasi parafianie 
naprawdę pięknie śpiewają. Mamy 
też grających, którzy w całej pełni 
potwierdzają znane powiedzenie, 
iż jest w orkiestrach dętych jakaś 
siła.

Chwała i radość
– To która by chciała zostać 

modelką? – pytam dziewczęta 
krygujące się przy fotografowa-
niu. Cisza. – A która by nie chcia-
ła? Cisza, chyba jeszcze głębsza. 
Nastoletni rozgardiasz. Stoimy 
pod figurą Maryi w ten listo-
pad, który jakby zdezerterował 
z sobie właściwej przedzimowej 
pluchy i cofnął się ku słonecznym 
klimatom polskiej złotej jesieni. 
Niektóre dziewczęta dźwigają 
instrumenty prawie tak duże 
jak one. – Mamy tu razem i scho-
lę DSM, która upiększa oprawę 
liturgiczną nabożeństw, i kilka 
dziewcząt z orkiestry parafialnej 
– informuje proboszcz. Tutejsza 

30-osobowa orkiestra to fenomen 
parafialno-samorządowy. Istnieje 
już 25 lat, jak głosi jej motto, „Bogu 
na chwałę, ludziom na radość”. 
Jest znana i uznana daleko poza 
granicami parafii. – A gdy zagrają 
na uroczystościach religijnych, 
to naprawdę serce rośnie – za-
świadcza proboszcz.

Wdzięczność parafian 

Parafia w Woli Mędrzechow-
skiej powstała w 1951 r. Liczy około 
730 wiernych. Ciągle ich ubywa. 
Ale wspólnota, choć nieduża, 
jest bardzo prężna. Już w roku 
1934 zaczęli rozbudowywać ko-
ściół z małej kapliczki, którą 
obsługiwali dojazdowo dusz-
pasterze ze Szczucina. Dzieło 
ukończyli po 17 latach. Niejako 
„po drodze” w roku 1941 urządzi-
li cmentarz. Spoczywa na nim  
śp. Tadeusz Barnaś, pierwszy pro-
boszcz i organizator życia para- 
fialnego. Zmarł w 1983 r. Na za-
dbanej, wręcz wypielęgnowanej, 
mogile znicze i kwiaty. Wdzięcz-
ność parafian okazuje się być 
 odporna na czas. 
 Ks. Andrzej Turek

Panorama parafii pw. NMP Wniebowziętej w Woli Mędrzechowskiej

Wola Maryi

Zapraszamy 
na Msze św. 
Niedziela: 8.00, 
10.00, 15.00.
Codziennie: 7.00, 
środy i piątki: 
16.00 
(okres zimowy 
17.00).
Odpust: 15 Viii 
ku czci maryi 
wniebowziętej.

Zdaniem proboszcza
– moją radością 
jest rozmodlenie 
ludzi, ich ofiarne 
zaangażowanie 
w sprawy wiary. 
możemy poszczy-

cić się bardzo wysoką, sięgającą 
70 proc., frekwencją w kościele. 
choć wskutek problemów 
demograficznych i bytowych 
parafian ubywa, z miłym 
zaskoczeniem odnotowuję, 
że przybywa przystępujących 
do komunii św. Szczególnie 
chętnie parafianie uczestniczą 
w nabożeństwach maryjnych, 
jak roraty, różańce czy majówki, 
śpiewane chętnie także przy 
kapliczkach, i to również przez 
młodych. wielu angażuje się 
w grupy religijne. oprócz 
orkiestry i dSm mamy liczną 
LSo i 6 róż różańcowych. wierni 
gorliwie troszczą się o wystrój 
i porządek w kościele, który 
sprzątają 2 razy w tygodniu. 
także parafianie przebywający 
za granicą spieszą z pomocą 
swej rodzinnej parafii. w każdy 
i piątek odwiedzam około 
15 osób chorych i starszych. 
w trosce o nich pomaga 
nadzwyczajny szafarz  
komunii św. tak jemu, 
jak i panom: grabarzowi, 
kościelnemu, organiście 
chciałbym wyrazić szczególną 
wdzięczność za oddanie Bożej 
sprawie i ofiarną posługę. 
Nauczyciele z dziećmi dbają 
o mogiły przesiedleńców z ii 
wojny, w domu parafialnym 
przygotowują też różne 
uroczystości, np. jasełka. Bardzo 
dobrze układa się współpraca 
parafii ze szkołą i miejscowym 
samorządem.

Ks. Józef Janus

ur. 20 Vii 1957 r. w chomranicach. 
święcenia przyjął w roku 1982. 
posługiwał w tuchowie, Limano- 
wej-Sowlinach, Szymbarku, 
Bochni. od 1996 r. jest probosz-
czem w woli mędrzechowskiej. 
pełni też funkcję notariusza 
szczucińskiego dekanatu.

Choć ludzi ubywa, przybywa przystępujących 
do Komunii św.

Dziewczęta mają dużo talentów 
i miłości do Maryi 
poniżej: Kościół parafialny 
narodził się z kaplicy 
na dole: Parafianie dbają o grób 
pierwszego proboszcza
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