
I
G

o
ść N

iedzielN
y

28 m
arca 2010

28 marca 2010
nr 12/861

tekst
Joanna Sadowska

redaktor wydania

W uroczystość 
św. Józefa, w swe 
święto patronalne, 
Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Diecezji 
Tarnowskiej wszystkie 
rodziny diecezji 
zawierzyło Bożemu 
Miłosierdziu. 

Z  kilkunastu miejsc w diecezji piel-
grzymi ze  SRK wyjechali 19 III 

do sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach. – Uroczystość patro-
nalna to dla nas okazja do wspólno-
towej modlitwy, duchowego wzmoc-
nienia, bo  jako rodziny katolickie 
musimy być silne, by nie ulec mod-
nym laickim prądom; musimy być sil-
ne, by dawać na co dzień świadectwo 

życia katolickiej rodziny – podkreśla 
Stanisław Klimek, prezes SRK Diecezji 
Tarnowskiej. Wśród pielgrzymów 
była grupa ze Szczucina. – Żeby mieć 
siłę do działania, ważna jest formacja. 
Mamy regularnie co tydzień spotka-
nia, w których uczestniczy 30 osób – 
mówi Czesława Łuszcz, szczucinian-
ka. Miejscowe SRK rozdaje żywność 
unijną, włącza się w duchową adopcję, 
organizuje wypoczynek dla dzieci 

z  zaniedbanych rodzin. – To  ostat-
nie jest chyba najistotniejsze, bo my, 
świadcząc pomoc materialną, na dys-
funkcyjne rodziny oddziałujemy też 
pedagogicznie. A takie będą kiedyś 
rodziny, jakie dziś jest wychowanie 
dzieci – dodaje Zofia Humińska, pre-
zes szczucińskiego SRK.

Grzegorz Brożek

Oto drzewo krzyża Chrystusa!

U licami Mielca z bazyliki św. Ma-
teusza do  kościoła pw. Ducha 

Świętego 19 III ponad tysiąc wier-
nych przeszło w nabożeństwie Dro- 
gi Krzyżowej z  relikwiami Krzy- 
ża Świętego. – Do srebrnego relik- 
wiarzyka włożone zostały one 
w 1958 r. Czterech biskupów swymi 
pieczęciami poświadczyło ich  au-
tentyczność – mówi ks. Eugeniusz 
Kowalczyk, rezydent w par. Ducha 
Świętego, kustosz relikwii. W roku 
ubiegłym Droga Krzyżowa odby- 
ła się z krzyżem, który miał przy so-
bie Jan Paweł II w swój ostatni Wiel- 
ki Piątek. – Nabożeństwo z relikwia-
mi Krzyża Świętego to  nowa ini- 
cjatywa, stwarzająca okazję wspól-
nej modlitwy, publicznego wyzna- 
nia wiary i  łącząca mieszkańców 
miasta – mówi ks.  Waldemar Cio- 
sek, proboszcz par. pw. Ducha 
Świętego. •
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Mielec. Po nabożeństwie wierni ucałowali relikwie Krzyża Świętego
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Grupa szczucińska ruszająca 
do Łagiewnik

Z bliżający się 
Wielki Czwartek 

jest wyjątkowy z racji 
Roku Kapłańskiego. 
To dzień szczególnej 
modlitwy za kapłanów, 
zwłaszcza tych, których 
Bóg postawił na naszej 
drodze życia. To również 
okazja, aby uświadomić 
sobie, jak w jedności 
Chrystusowego 
kapłaństwa na wiele 
różnych sposobów 
realizowana jest  
Boża służba (czyt.  
str. VI–VII). Ważną datą 
Roku Kapłańskiego 
będzie ogólnopolska 
pielgrzymka 
duchowieństwa na Jasną 
Górę. Kapłani zostaną 
zawierzeni Chrystusowi 
za pośrednictwem 
Maryi, złożą wotum 
i pamiątkową księgę 
(czyt. str. III).

Święto Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich

Bronić 
rodziny!



II
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

28
 m

ar
ca

 2
01

0
Gość tarNowski

Diecezja. W 20. rocznicę śmierci abp. Jerze-
go Ablewicza, 31 III o godz. 18.00 w katedrze, 
odprawiona zostanie uroczysta Msza św. 
Abp  J.  Ablewicz był pasterzem Kościoła 
tarnowskiego w latach 1962–1990. Za jego 
pasterzowania przeprowadzono IV Synod 
Diecezji Tarnowskiej. Biskup wznowił też 
m.in. działalność Instytutu Wyższej Kultury 
Religijnej i diecezjalnej Caritas. ak

Tuchów. W sanktuarium redem-
ptorystów trwa wieczysta ado-
racja Eucharystycznego Jezusa. 
To duchowe przygotowanie do uro-
czystości nadania sanktuarium 
tytułu bazyliki mniejszej, która 
odbędzie się jeszcze w tym roku. 
Adoracja trwa od  poniedziałku 
do soboty w godz. od 8.30 do 18.45. 
Można też wtedy skorzystać 
z sakramentu pokuty.  ak

Tarnów. Międzyszkolny Konkurs 
Literacki organizowany przez Szko-
łę Podstawową nr 2 im. S. Konar-
skiego w Tarnowie od lat przyciąga 
dziesiątki młodych entuzjastów 
czytania. 19 III odbyła się 9. edycja 
konkursu pod hasłem „Podróże peł-
ne przygód”. Uczestnicy w trzyoso-
bowych drużynach rywalizowali 

w znajomości książek o tematyce 
podróżniczo-przygodowej. Zwy-
ciężył zespół z  SP nr  9 w  Tarno-
wie w składzie: Jakub Węgrzecki, 
Gabriela Pawlina, Aleksandra 
Kowalczyk (na  zdjęciu od  lewej). 
Drugie miejsce zajęła drużyna z SP 
nr 2, zaś trzecie ex aequo SP nr 1 
w Tarnowie oraz SP z Radłowa.  mr

Żabno. 20 III odbył  się XXV 
Małopolski Przegląd Teatrów 
Lalkowych o  Wielką Nagrodę 
Zająca Poziomki. Od lat organizuje 
go Małopolskie Centrum Kultury 
„Sokół” w Nowym Sączu wspól-
nie z Gminnym Centrum Kultury 
w Żabnie. To jedyna w Małopolsce 
możliwość prezentacji dokonań 
dziecięcych teatrów lalkowych. 
W  tegorocznym przeglądzie 
wystąpiło 12 zespołów ze spekta-
klami zrealizowanymi w różnych 

konwencjach scenicznych i tech-
nikach animacyjnych. Na zdjęciu 
grupa z SP w Żabnie. jp

Tarnów. Św. Ludwika de Marillac, 
założycielka sióstr szarytek, została 
patronką Domu Pomocy Społecz-
nej, prowadzonego przez zakonnice. 
Poświęcenia nowej części placówki 
dokonał 15 III bp Wiktor Skworc. – 
Nie wahajmy się być ludźmi miło-
sierdzia, opuszczać samych siebie, 
aby służyć Bogu w innych. Miarą 
humanizmu i ewangelicznej miłości 
jest odniesienie do człowieka chore-
go, niepełnosprawnego, umierają-
cego – mówił pasterz Kościoła tar-
nowskiego, który wsparł rozbudowę 

DPS. Obecnie w placówce przebywa 
75 osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie w wieku od 3 do 30 lat.  js

Trzciana. W miejscowym Gim-
nazjum 17 III odbył się IX Konkurs 
Recytatorski „Herbert. Poeta nie-
pokorny”. – To lekcja wrażliwości, 
literatury, historii i wychowania; 
także lekcja charakteru, bo Herbert 
był jednym z niewielu artystów, 

którzy – choć wiązało się to prześla-
dowaniem komunistycznej władzy 
– nie poszli na układ z systemem – 
przypomina Andrzej Kącki, dyrek-
tor szkoły. W  tegorocznym kon-
kursie wystartowało 25 uczniów  
z 12 gimnazjów.  gb

Pamięci pasterza Wstąp na Bożą audiencję 

Literackie podróże 

Zając Poziomka jubilatem

Dom miłosierdzia

Konkurs poety niepokornego
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Adres redakcji: 33-100 Tarnów,
ul. Katedralna 1
telefon/faks (14) 626 15 50
Redagują: ks. Andrzej Turek
– dyrektor oddziału, 
Grzegorz Brożek, Joanna Sadowska

tarnow@goscniedzielny.pl
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Ks. Andrzej Turek: Skąd idea pielgrzymowania du-
chownych do Częstochowy?
Ks.  prał. Adam Kokoszka: – Rok Kapłański 
jest duchowym pielgrzymowaniem do źródeł kapłań-
skiej tożsamości. Księżom towarzyszy w tym Matka 
kapłanów. Jej polscy duchowni chcą zawierzyć swoje 
kapłaństwo w duchowej stolicy Polski. 

Czy były już podobne pielgrzymki?
– W roku 1970, przeżywanym w Kościele w Polsce 

jako Rok Modlitwy w intencji Kościoła i Ojca Święte-
go Pawła VI, 3 maja odbyła się pielgrzymka do czę-
stochowskiego sanktuarium alumnów wszystkich 
seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych. 
Uczestniczyło w niej 2213 kleryków. Natomiast 26 sierp-
nia miała miejsce ogólnopolska pielgrzymka kapłanów. 
Wzięło w niej udział ponad 4 tys. księży.

Jaki jest cel tegorocznego pielgrzymowania? 
– Modlitwa, doświadczenie wspólnoty i jedności bi-

skupów oraz księży diecezjalnych i zakonnych. Ducho-
wo będzie pielgrzymował z nami Benedykt XVI, który 
skieruje do kapłanów specjalne przesłanie. Na Jasnej 
Górze chcemy złożyć pielgrzymkowe wotum wierności 
polskiego duchowieństwa. 

Co nim będzie? 
– Z inspiracji biskupa tarnowskiego Wiktora 

Skworca – księga i urna. Księga będzie upamiętniać 

nazw iska kapłanów 
męczenników, którzy 
zginęli z  rąk hitlerow-
skiego i  komunistycz-
nego reżimu, a  także 
polskich misjonarzy 
męczenników za wiarę. 
Nazwiska kapłanów, 
dokładnie 2967, zosta-
ły już ręcznie wpisane 
do  księgi przez alum-
nów WSD w Tarnowie. 
W urnie zaś znajdzie się 
ziemia z obozów koncen-

tracyjnych i miejsc kaźni, gdzie ofiarowali swoje życie 
polscy kapłani diecezjalni i zakonni: z terenu Polski, 
Niemiec i Rosji. Symbolika wotum bardzo dobrze 
wpisuje się w hasło Roku Kapłańskiego i pielgrzymki: 
„Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. 

Do kogo konkretnie kierowane jest pielgrzymkowe 
zaproszenie? 

– Do wszystkich biskupów i księży. Mamy ponad 
29 tys. polskich kapłanów diecezjalnych i zakonnych. 
Na jasnogórskich wałach oczekujemy wszystkich, 
którzy będą mogli przybyć, niezależnie od wieku 
czy funkcji. Zaproszeni są bracia zakonni, misjo-
narze, duszpasterze polonijni; także diakoni stali 
oraz nadzwyczajni szafarze Komunii św. Ponadto 
do  wszystkich wiernych kierowana jest  zachęta 
do duchowego, a w miarę możliwości również fizycz-
nego, pielgrzymowania razem ze swymi duszpaste-
rzami. Rok Kapłański jest przecież czasem modlitwy 
kapłanów, z kapłanami i za kapłanów. •

I stacja 

30 IV, kaplica Cudownego 
Obrazu
21.00 – Apel Jasnogórski; czuwanie 
pokutne: nabożeństwo Słowa Bożego, 
adoracja Najświętszego Sakramentu, 
okazja do spowiedzi.
0.00 – Pasterka maryjna; bp P. Socha – przewodni-
czenie, bp E. Dajczak – homilia. 

II stacja 
1 V, archikatedra częstochowska
10.30 – Zawiązanie wspólnoty.
11.00 – Modlitwa brewiarzowa – bp W. Skworc.
11.15 – Powitanie pielgrzymów – abp S. Nowak; Mo-
dlitwa Pielgrzyma.
11.45 – Procesjonalne wyjście pielgrzymów w stronę 
Jasnej Góry; Różaniec – tajemnice światła. 

III Stacja 
1 V, Jasna Góra
13.30 – Powitanie – kard. S. Dziwisz; odczytanie prze-
słania Benedykta XVI; Msza św. pod przewodnictwem 
i z homilią kard. Claudio Hummesa, prefekta Kongre-
gacji ds. Duchowieństwa; odnowienie przyrzeczeń 
kapłańskich; akt zawierzenia polskich kapłanów 
Chrystusowi przez pośrednictwo Matki Bożej; zło-
żenie wotum kapłanów polskich w kaplicy Pamięci 
Narodowej. •

Stacje ogólnopolskiej pielgrzymki duchownych

Jasna Góra: 30 IV–1 V

kS
. a

n
d

rz
eJ

 T
u

re
k

Jo
an

n
a 

Sa
d

o
w

Sk
a

Zapraszamy 
diecezjan  
na Wielki Tydzień 
do katedry
Wielka Środa 
17.00 – nieszpory, godzina 
czytań z wielkiego Czwartku,
20.00 – droga krzyżowa 
ulicami miasta Tarnowa.

Wielki Czwartek,  
główne uroczystości  
Roku Kapłańskiego
8.00 – jutrznia, 
9.00 – Msza św. krzyżma 
Świętego, 
18.00 – Msza św. wieczerzy 
pańskiej, kompleta.

Wielki Piątek 
8.00 – godzina czytań 
i jutrznia, 
18.00 – liturgia wielkiego 
piątku, kompleta. 

Wielka Sobota 
8.00 – godzina czytań 
i jutrznia, 
21.00 – wigilia paschalna, 
procesja rezurekcyjna. 

Niedziela 
Zmartwychwstania 
Pańskiego
10.25 – uroczysty ingres 
biskupa tarnowskiego 
wiktora Skworca,
10.30 – Msza św. pontyfikalna.
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Wierność Chrystusa, wierność kapłana 

Księża ruszą na wały
Rozmowa z ks. prał.  Adamem 
Kokoszką z komitetu organizacyjnego 
ogólnopolskiej pielgrzymki kapłanów. 

Do udziału 
w pielgrzymce 

zaproszeni 
są wszyscy 

kapłani 
diecezji
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Popularyzacja dobrej książki jest misją die-
cezjalnego wydawnictwa „Biblos”. Od marca 
ma jeszcze jedno miejsce, by ją wypełniać.

P rzy mieleckiej parafii pw. MB Nieustającej 
Pomocy 15 III otwarto nową księgarnię 

„Biblos”. – Udostępniliśmy wydawnictwu 
pomieszczenia w domu parafialnym, bo księ-
garnia katolicka to bardzo dobry cel – mówi 
ks. prał. Kazimierz Czesak, proboszcz parafii. 
Mielecki punkt to piąta księgarnia „Biblosu” 
w diecezji. – W Mielcu to pierwsza księgarnia 
katolicka. Duchowni i  świeccy sygnalizowa-
li nam, że w tym 70-tysięcznym mieście była 
potrzebna – mówi ks. dr Jerzy Zoń, dyrektor 
„Biblosu”. Mielczanie się cieszą. – To sama ra-
dość wejść między półki, obejrzeć książki, mieć 
dostęp do interesującego towaru. Tak trzymać! 
– uśmiecha się Władysław Wydro, mielczanin, 
jeden z pierwszych klientów. Księgarnia czynna 
jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00– 17.00. 
W soboty 9.00–13.00. bg

Polskie Towarzystwo 
Historyczne w Nowym Sączu 
popiera pomysł postawienia 
w mieście pomnika Piłsudskiemu. 
Polski marszałek miałby stanąć 
na miejscu pomnika Chwały 
Armii Czerwonej.

P omysł pomnika Piłsudskiego podniosło 
niedawno Stowarzyszenie Wspólnota 
Nowosądecka. – Nigdy nie będzie dobrego 

czasu na pomniki, ale tym razem byłaby to oka-
zja do zrobienia porządku z pomnikiem Chwały 
Armii Czerwonej – uważa Leszek Zakrzewski, 
prezes PTH w Nowym Sączu. Wielu ludzi kręci no-
sem, uważając, że jednak stojący – o ironio! – przy 
Alejach Wolności pomnik sowieckiej armii warto 
zostawić jako świadectwo historii. – Jednak zapo-
minają, że to nie nasza historia, tylko radziecka. 

Pomnik został wzniesiony pol-
skimi rękami, ale na wyraźny 
rozkaz radzieckiego komendan-
ta miasta. Poza tym ci, którzy tak 
cenią tego typu pamiątki historii, 
powinni tęsknić także do tabli-
czek na  sądeckim rynku, in-
formujących, że znajdujemy się 
na „Adolf Hitler Platz”. To mniej 
więcej to  samo – podkreśla 
Leszek Zakrzewski. Co  cieka-
we, sądeccy radni zdecydowali w 1992 r. o roz-
biórce radzieckiego pomnika. Niestety, uchwała 
do dziś nie została zrealizowana. – Nieszczęście 
polega na tym, że są tam prochy kilku żołnierzy 
radzieckich. Ale te można by z honorami przenieść 
do kwatery czerwonoarmistów na cmentarzu, 
na której sądeczanie zawsze palą świece w Dzień 
Zaduszny – zauważa L. Zakrzewski. Czy pomysł 
doczeka się realizacji? gb

Taka „szminka” może 
nie tylko poprawić urodę, 
ale samopoczucie oraz stan 
konta, nawet o 50 tys. zł. 

D iecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej 
w Tarnowie realizuje projekt „Szminka”, 

adresowany do kobiet, które chcą aktywnie 
spędzić swój czas. – Czekamy na nieformal-
ne grupy kobiet, które mają ciekawy pomysł 
na swoją przyszłość, jak np. mamy chcące wrócić 
do pracy zawodowej po urlopie macierzyńskim. 
Im pomożemy choćby w zorganizowaniu spo-
tkań z doradcą zawodowym, założeniu wła-
snej firmy czy stowarzyszenia – mówi Paweł 
Wyszomirski z DCES. – Projekt adresowany 
jest też do już istniejących stowarzyszeń, które 

chcą aktywizować grupę kobiet, mają pomysł, 
ale nie mają funduszy – dodaje. Grupy mogą 
otrzymać nawet 50 tys. zł z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt adresowany 
jest do zespołów z terenów wiejskich i małych 
miast do 25 tys. mieszkańców. Więcej informacji: 
DCES w Tarnowie, ul. Mościckiego 12, tel. 014 68 
88 112, centrum@ekonomia.spoleczna.net.  ak

Unia rozdaje pieniądze

Zawód: kursant?
Unijny Program Operacyjny „Kapitał ludzki” 
pozwala podnosić kwalifikacje zawodowe. 
Zaradnym kursantom daje czasem wiedzę, 
jak się nie narobić, a zarobić. 

E uropejski Instytut Edukacji Informatycznej 
do 29 XI ma przeszkolić na terenie powia-

tów tarnowskiego, sądeckiego i gorlickiego 80 
długotrwale bezrobotnych. Kursanci odbędą 
m.in. 40 godzin zajęć komputerowych, 60 godzin 
z obsługi biurowej, 80 godzin z j. angielskiego. 
Szkolenie, co oczywiste, jest bezpłatne. Mało 
tego! Za  udział w  każdym z  wymienionych 
typów zajęć uczestnik otrzyma 4 złote brutto 
dodatku szkoleniowego za każdą godzinę obec-
ności na zajęciach. Łącznie 720 zł. Projekt nosi 
nazwę „Pierwszy krok do lepszej przyszłości”. 
Można go też określić: „Kasa za podpisanie listy 
obecności”. jp
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Księgarnię poświęcił ks. prał. Kazimierz 
Czesak. Obok ks. Jerzy Zoń

Aktywnie i ciekawie spędzać czas 
to sztuka, której można się nauczyć

Nowa księgarnia WDT „Biblos”

Piąty dom 
dobrej książki

„Szminka” kobiety pracującej

Pomadka pomoże 

Centralny 
element 

pomnika, 
płaskorzeźba 

z wymowną 
w Polsce 

inskrypcją: 
„Za naszą 
radziecką 
ojczyznę”
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Sądeckie porządkowanie historii 

Piłsudski 
a Armia 

Czerwona
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

S łuchając szczegółowego opisu Męki Pańskiej, który przytacza 
dziś liturgia słowa, trzeba uświadomić sobie nasz rzeczywisty 

i realny udział w opisywanych wydarzeniach. Trafnie, choć 
dosadnie, wyrażają to słowa pieśni: „Za moje grzechy grzbiet srodze 
biczują, pójdźcie grzesznicy, oto wam gotują, dla serca ochłody 
zdrój żywej wody”. Ponieważ nikt z nas nie jest bez grzechu, nikt 
nie ma prawa postawić się poza opisywanymi przez Ewangelistę 
wydarzeniami. Nasze zadanie to znaleźć sposób godnej odpowiedzi 
na tę Miłość, by dać się Jej ostatecznie ogarnąć.  •

W  10. rocznicę śmierci 
ks. prof. Józefa Tischnera warto 
zacząć go poznawać. 

W  Starym Sączu, rodzinnym 
mieście księdza filozofa, 

od 10 do 12 marca odbyły się Dni 
Tischnerowskie. – Kiedy widzę 
młodzież na  memoriale sporto-
wym im. Tischnera, na spotkaniu 
szkół tischnerowskich, to  mam 
świadomość, że  wobec mojego 
brata słowo „był” nie  pasuje. 
On ciągle jest wśród nas – uważa 
Kazimierz Tischner. W tym roku 
mija 10 lat od śmierci ks. Tischnera. 
– Gdy odchodził, napisał na kart-
ce: „Docenicie mnie po  śmierci. 
Zobaczycie, ile narobiłem wam 

kłopotu”. Dla mnie to błogosławio-
ny kłopot – podkreśla K. Tischner. 
Jego brat za życia postrzegany był 
jako postać kontrowersyjna. Dziś 
problematyczna jest  także jego 
spuścizna. – Dzieła filozoficzne 
są intelektualnie dostępne raczej 
dla specjalistów. Pozycje bardziej 
popularne, jak choćby wydane 
w zeszłym roku znakomite kaza-
nia starosądeckie, nie są znane, 
a warto do nich sięgać, bo Tischner 
miał znakomitą łatwość mówienia 
o rzeczach ważnych i trudnych. 
10 lat po śmierci ks. Tischnera do-
piero musimy zacząć go odkrywać 
– podkreśla Andrzej Długosz, ku-
stosz starosądeckiego Muzeum 
Regionalnego. gb
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Z a  około pół roku przy tar-
nowskiej galerii Gemini Jasna 

Park otwarty zostanie pierwszy 
w Tarnowie ośrodek „U Siemachy”. 
Codziennie kilkadziesiąt młodych 
osób w wieku od 7 do 16 lat ma tam 
twórczo spędzać swój wolny czas. 
– Będzie to nowoczesne podwórko, 
służące budowaniu wzajemnych 
relacji i wspólnemu odkrywaniu 

świata – deklaruje Grzegorz Sudoł, 
dyrektor biura zamiejscowego 
„U Siemachy” w Tarnowie. – Nasz 
ośrodek nie stanowi przedłużenia 
ramienia szkoły ani też nie wyrę-
cza rodziców w opiece nad dziećmi. 
Ta przestrzeń relacji rówieśniczej 
jest jedynie twórczym i wychowaw-
czym dopełnieniem tamtych wy-
miarów życia młodego człowieka 

– dodaje. W ośrodku będzie można 
korzystać m.in. z pracowni muzycz-
nej, plastycznej, informatycznej, 
matematycznej, rzeźbiarskiej; będą 
też wyjazdy integracyjne. Pierwszy 
z nich planowany jest już w najbliż-
sze wakacje. Warunkiem korzysta-
nia z ośrodka jest przestrzeganie 
podstawowych zasad we wzajem-
nych relacjach z innymi. Pragnący 
być „U Siemachy” nie pije, nie pali, 

nie zażywa narkotyków, nie oszu-
kuje nauczycieli. Obecnie stowa-
rzyszenie „U Siemachy” prowadzi 
m.in. kilkanaście placówek opie-
kuńczo-wychowawczych, głównie 
w Krakowie, oraz rodzinne domy 
dziecka.  js

Ośrodek „U Siemachy”

Przestrzeń 
rówieśniczych relacji 

Dzieci miasta coraz rzadziej bawią się 
na podwórkach. Zwykle siedzą w necie lub idą 
do galerii handlowych. W galerii powstanie
dla młodych podwórko spotkań.

Święte słowa: skar- 
gi, nadziei i świa-
dectwa to główne 
tematy kolejne- 
go Studium Bibli- 
jnego.

P ytanie konkursowe z 28 marca 
brzmi: „Dlaczego w  Dziejach 

Apostolskich Jezus jest nazwany 
Barankiem?”. Odpowiedzi należy 

przesyłać do  2 kwietnia na  ad-
res: studiumbiblijne@diecezja.
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  poniedziałki, 
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

Starosądeckie Dni Tischnerowskie

Odkrywanie księdza filozofa

Za pół roku w Tarnowie ma 
powstać nowoczesny ośrodek 
opiekuńczo-wychowawczy. 
Na zdjęciu G. Sudoł

Na spotkaniu w kościele klasztornym stawiły się szkoły 
i stowarzyszenia tischnerowskie

Radiowo-Internetowe Studium Biblijne

Baranek zabity, żyjący 
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P atron księży, św. Jan 
Vianney, mówił wier-
nym w  jednym z  kazań: 
„Kapłan nie jest kapła-

nem sam dla siebie. Sam sobie nie 
może udzielić rozgrzeszenia. Nie 
może sam sobie udzielić żadnego 
sakramentu. Kapłan nie żyje dla 
siebie, żyje dla was”. – Lata forma-
cji seminaryjnej przygotowują do 
duszpasterstwa, czyli pracy wśród 
ludzi i z ludźmi, dla których ksiądz 
ma być, jak nazwał to Benedykt 

XVI, „specjalistą od Pana Boga”. 
Nie musi znać się na ekonomii, 
przemyśle czy zarządzaniu – mówi 
ks. prał. Jacek Nowak, rektor WSD 
w Tarnowie. Duchowny ma więc po 
prostu prowadzić ludzi do Boga. 
– Kościół niezmiennie naucza, że 
prezbiter jest osobiście powołany 
do nauczania i przewodniczenia 
wiernym – przypomina w refleksji 
nad tożsamością kapłańską ks. prał. 
Piotr Gajda, kanonista. 

Dobry ksiądz – urzędnik
Nie wszyscy kapłani pracują w 

duszpasterstwie. Ks. dr Jerzy Bed-
narz przyjął święcenia w 1997 r. 

Przez 3 lata był wikariuszem 
w  Pustkowie Osiedlu. Później 
władze kościelne skierowały go 
do Hiszpanii na studia prawnicze. 
Od 2004 r. jest sędzią audytorem 
w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie. 
– Jak każdy ksiądz opuszczający se-
minarium sądziłem, że miejscem 
mojej pracy będzie parafia. Ale, 
jak każdy ksiądz, byłem i jestem 
do dyspozycji biskupa, nie szuka-
jąc własnych celów czy ambicji – 
wyznaje. Praca w sądzie, z natury 
rzeczy, diametralnie różni się od 
duszpasterstwa parafialnego. Ks. 
Jerzy przekonuje jednak, że jej 
istota, wbrew pozorom, pozostaje ta 

sama. – Kościół troszczy się o dobro 
dusz. Duszpasterstwo parafialne 
jest podstawową sprawą, ale, by 
mogło sprawnie działać, potrzeb-
ne są inne instytucje, które mają 
pomagać w realizacji tego podsta-
wowego celu – uświadamia ks. J. 
Bednarz. Tak więc oba pola uzu-
pełniają się. Ks. Jerzy nie dziwi się 
ani nie oburza, gdy pytam, czy jest 
duszpasterzem, czy urzędnikiem. 
– Po pierwsze jestem księdzem. Po 
drugie, jednak też urzędnikiem, ale 
to są zadania w Kościele i zlecone 
przez Kościół, z zamysłu Bożego 
bądź kościelnego ustanowione dla 
realizacji duchowego celu. To ostat-
nie jest bardzo ważne – podkreśla 
duchowny – urzędnik.

Kim ja, ksiądz, jestem?
Ks. Ryszard Piasecki od 6 lat 

jest proboszczem dębickiej para-
fii pw. św. Jadwigi. Wcześniej był 

tekst i zdjęcia
Grzegorz Brożek

gbrozek@goscniedzielny.pl

Oblicza kapłaństwa. Za kilka dni, w Wielki Czwartek 
– wyjątkowy, bo przypadający w Roku Kapłańskim – do katedry 
 na celebrację Eucharystii przybędą reprezentanci 
półtoratysięcznej rzeszy naszych księży. To zgromadzenie ukazuje 
tajemnicę jednego Chrystusowego kapłaństwa, realizowanego 
w wielości i różnorodności kapłańskiej posługi.

Specjaliści od Pan a Boga

Kapłani w Wielki Czwartek 
wspólnie z biskupem 
tarnowskim celebrują  
w katedrze Mszę św.
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dyrektorem Radia RDN, zajmo-
wał się duszpasterstwem rodzin. 
– Byłem właściwie urzędnikiem. 
Miałem dużo sił, byłem jeszcze 
dość młody, więc rzuciłem się 
w  wir pracy, ale w  końcu zapy-
tałem się siebie samego: „Kim ja 
jestem?”. Pomyślałem, że warto 
wrócić do źródeł, do parafialnego 
duszpasterstwa– wspomina. 

Nie można się izolować 
Duchowni pracujący w  ko-

ścielnych instytucjach czy na 
uczelniach starają się nie tracić 
kontaktu z  duszpasterstwem. – 
Kiedy po studiach wróciłem do 
Tarnowa i  podjąłem wykłady 
w seminarium, wiedziałem, że to 
nie może być moja jedyna posługa, 
że nie mogę się oderwać od dusz-
pasterstwa – wspomina ks. prof. 
Michał Bednarz, wybitny biblista 
z długoletnim dydaktycznym sta-
żem. – Nie można się zagrzebać 
w książkach, trzeba mieć kontakt 
z ludźmi. Może trochę ułatwiła mi 
to sytuacja, jaka była wtedy w kra-
ju: komunistyczne ograniczenia, 
brak możliwości publikowania. 
Dlatego od pierwszego dnia po po-
wrocie z Jerozolimy związałem się 
z tarnowskim kościołem na Burku 
– opowiada ks. prof. Bednarz. Tam 
już od blisko 40 lat codziennie od-
prawia Mszę św. o 6 rano. Słucha 
spowiedzi, głosi kazania. – Głosze-
nie słowa Bożego to elementarne 
kapłańskie zadanie. Nie mogłem go 

zaniechać, tym bardziej że uczyłem 
kleryków, jak przepowiadać słowo 
Boże – podkreśla biblista. Regu-
larny kontakt z duszpasterstwem 
ma też ks. Jerzy, który łączy pracę 
w sądzie biskupim z kapelaństwem 
domu św. Kingi w Tarnowie, pro-
wadzonym przez nazaretanki dla 
niepełnosprawnych intelektualnie.

Proboszcz dyrektor
Dyrektor Ośrodka Opiekuń-

czo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
i  Młodzieży Niepełnosprawnej 
w Jadownikach Mokrych ks. Marek 
Kogut, według klasycznych reguł, 
jest urzędnikiem, menedżerem: 
buduje, zarządza, organizuje. – By 
wykonywać te czynności, święce-
nia kapłańskie konieczne nie są, ale 
pomagają – twierdzi. – Jako księdzu, 
za którym stoi autorytet Kościoła, 
jest mi łatwiej występować wobec 
podmiotów zewnętrznych, pozyski-
wać fundusze – zauważa. Placówka 
kompetencje i profesjonalizm stara 
się łączyć z chrześcijańskim współ-
czuciem. Zwraca uwagę na pełny, 
to jest psychofizyczny i duchowo--
religijny wymiar ludzkiego życia 
i  cierpienia. Po prostu świadczy 
caritas, miłość miłosierną, która 
jest jednym z imion Kościoła, 
każdej parafii. – To również 
duszpasterstwo, tylko nieco 
inne od klasycznego – przekonu-
je ks. Marek, dyrektor, a zarazem 
kapelan ośrodka. – Sam czuję się 
wobec pacjentów i pracowników 

odrobinę jak proboszcz, bo wiem, 
że choć moją rolą jest zarządzać, to 
jestem za nich odpowiedzialny nie 
tylko przed urzędami, ale i przed 
Bogiem – mówi ks. Marek. 

Niełatwa transformacja 
Ks. Piasecki, proboszcz z dzien-

nikarską przeszłością, przyznaje, że 
niełatwo jest się przestawić z dnia na 
dzień. Trzeba poznać wspólnotę, jej 
charakter, ludzi, a potem pomyśleć 
nad tym, jak realizować swoją, czyli 
kapłańską misję. Zwyczajne u nas 
duszpasterstwo, czyli celebracje, 
głoszenie słowa Bożego, sakramen-
ty to jest podstawa, ale, zdaniem ks. 
Piaseckiego, dziś to nie wystarcza, 
bo ludzie mają więcej problemów, 
szukają indywidualnej pomocy, od-
powiedzi na pytania. Konieczne są 
grupy, które pomagają; duszpaster-
stwo indywidualne, długie rozmo-
wy w kancelarii, prostowanie ście-
żek. Czasem od szczerej rozmowy 
zaczyna się nawrócenie. – O to cho-
dzi, by być cały czas dla wszystkich. 
To jest współczesne duszpasterstwo. 
To jest piękne, kiedy udaje się, mimo 
różnych trudności, zbliżyć ludzi do 
Boga – zauważa ks. Piasecki.

Zawsze i wszędzie ksiądz
Wszystkich kapłanów, nieza-

leżnie od tego, gdzie i w jaki sposób 
pracują, łączy łaska święceń. – Ka-
płaństwo, w którym my, księża, 
z mocy święceń uczestniczymy, 
jest jedno. To jest kapłaństwo 
Chrystusowe. Obszar pracy księ-
dza jest tylko praktyczną reali-
zacją jego aspektów – mówi ks. 
Jerzy Bednarz. Niemniej jednak, 
jak przypomina ks. rektor Nowak, 
biskup tarnowski zachęca księży 
spoza czynnego duszpasterstwa, 
by mieli kontakt z parafią, z dusz-
pasterstwem. – Myślę, że studia 
i praca naukowa nie przeszkodziły 
mi być duszpasterzem – uśmiecha 
się ks. prof. Michał Bednarz. – 
W Kościele biskupi i kapłani połą-
czeni są jedną sakralną misją: gło-
szenia Ewangelii – podkreśla ks. 
Gajda. – Duchowny, niezależnie 
od tego, czy jest dyrektorem, pro-
fesorem, czy proboszczem, zawsze 
najpierw ma być i jest księdzem – 

świadkiem Bożej 
miłości do lu-

dzi – dodaje 
ksiądz rek-
tor Nowak.
 •

Specjaliści od Pan a Boga

Ks. Marek Kogut jest dyrektorem, a zarazem kapelanem 
ośrodka w Jadownikach Mokrych

– O to chodzi w duszpasterstwie, by cały czas być dla wszystkich – 
mówi ks. prał. Ryszard Piasecki

– Kapłaństwo 
jest jedno. 
Miejsce pracy 
to praktyczny 
aspekt 
realizacji 
powołania – 
mówi ks. dr 
Jerzy Bednarz, 
sędzia Sądu 
Biskupiego
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O cieka leży przy drodze 
Mielec–Ropczyce. Już z drogi 

widać parafialny kościół, obecnie 
w ferszalunku rusztowań. Staję 
pod nim w sobotni ranek tej zimo-
wej, marcowej wiosny. Kilku męż-
czyzn z przysklepowego parkingu 
przygląda mi się z nieskrywaną 
ostentacją, jaką zazwyczaj małe 
miejscowości witają przyjezdnych. 
Znam Ociekę, ale  plebania coś 
mi nie pasuje; za duża, i te scho-
dy jakby z  tuchowskiego sank-
tuarium. – No, plebanię mamy 
nową, od  2000 roku – wyjaśnia 

proboszcz. Obok stary niemiec-
ki bunkier z II wojny światowej. 
To chyba jedyny taki plebańsko-
bunkrowy zestaw w  diecezji. 
Otwór strzelniczy zdaje się ukła-
dać w grymas jakiegoś uśmiechu 
słanego współczesnym przez 
wojenny czas. Trudno go odszy-
frować: ironia, przerażenie, ulga 
czy smutek?

Kalwaryjskie 
doświadczenie

Parafia w  Ociece powstała 
w  1610  r. Jej  dzieje znają gorzki 
smak cierpień. Dwie wojny świa-
towe to dla osieckiego świata do-
świadczenie kalwarii. W czasie 
pierwszej miejscowość przeciął 
krwawy front rosyjsko-austriacki. 
Niemcy, podczas II wojny, urządzi-
li tutaj poligon dla swych rakiet 
V1 i V2. Oznaczało to pacyfikację 
wiosek, wysiedlenia i pogromy. 
Wiele domów zostało spalonych, 
a w kościele urządzono wojenny 

magazyn. Po  wojnie mieszkań-
cy zaczynali wszystko od nowa. 
Rany  się zabliźniły. Świadczą 
o tym zadbane domostwa i dom 
Boży – teraz jeszcze odnawiany. 

Dla chwały Bożej
– Nie! Tylko proszę bez zdję-

cia! – siostra zakonna w  akcie 
desperacji wybiega z  zakrystii. 
Zakrystianka dba też o  kolpor-
taż „Gościa”, więc nie  mogłem 
nie uwiecznić jej na zdjęciu (mam 
nadzieję, że będzie mi to wybaczo-
ne). Siostra Eustachia koordynuje 
pracę parafian regularnie sprząta-
jących kościół. Wspólnota, licząca 
2328 wiernych, jest prężna. Swe 
świątynne dyżury, które obejmu-
ją też przykościelną przestrzeń, 
ludzie pełnią sumiennie. – Widzę, 
że proboszcz nie bez powodu was 
chwalił – zagaduję kobiety wpraw-
nie porządkujące plac przed głów-
nym wejściem. – Staramy się. Tak 
trzeba dla chwały Bożej. xat

Zapraszamy na Msze św. 
Niedziela: 7.00, 9.00, 11.00, 15.00 – kaplica w Bliźnie.
Codziennie: 6.30, 7.00, 18.00 – środy z maryjnymi nowennami.
Odpusty: I niedziela lipca ku czci Maryi w tajemnicy nawiedzenia 
i ostatnia niedziela roku kościelnego ku czci św. katarzyny pM.

Zdaniem proboszcza
– Mogę pochwalić 
parafian, 
bo są naprawdę 
rozmodleni, 
pracowici, 
ofiarni i chętnie 

angażują się w kościelne 
sprawy. dzięki temu udało 
nam się przeprowadzić 
wiele ważnych dzieł, m.in. 
wybudować nową plebanię, 
rozbudować nowy cmentarz 
z piękną kaplicą czy wymienić 
przykościelne ogrodzenie. 
obecnie gruntownej renowacji 
poddajemy kościół, wymaga 
on konserwacji, odnowionej 
elewacji, remontu wieży 
i pokrycia dachowego. na te 
prace chcemy też pozyskać 
dodatkowe środki z ue. nasi 
ludzie nie stronią od grup 
religijnych. Mamy w parafii 
dSM, liczną lSo, Caritas, także 
jej szkolne koła. nasze szkoły 
mają wymownych patronów: 
jedna Jana pawła II, a druga 
kard. Stefana wyszyńskiego. 
przymierzamy się do założenia 
akcji katolickiej. religijność 
wiernych nosi żywy stygmat 
maryjny. Choć parafii 
patronuje św. katarzyna, 
to w głównym ołtarzu mamy 
obraz nawiedzenia Matki 
Bożej. duchową kondycję 
parafii wzmacnia też 
wspólnota pięciu sióstr 
służebniczek dębickich. parafia 
ma perspektywy. Malowniczo 
położona przyciąga ludzi. 
Także nasi młodzi powracają 
z emigracji zarobkowej, 
zakładają tu rodziny, budują 
domy. Ks. Jan Gaworczyk

ur. 20 X 1950 r. pochodzi 
z nowego wiśnicza. Święcenia 
kapłańskie przyjął w roku 1975. 
Jako wikariusz posługiwał 
w Tęgoborzu, Mogilnie i ociece, 
gdzie w 1988 r., po pięcioletnim 
wikariacie, został proboszczem. 
ks. J. Gaworczyk jest notariuszem 
dekanatu pustków osiedle. 
w duszpasterstwie pomaga mu 
ks. Józef zaręba, wikariusz.

W czasie pierwszej wojny światowej zatrzymał się 
tutaj front, a w czasie drugiej Niemcy urządzili 
rakietowy poligon. Parafianie są żywym dowodem 
na to, iż Ewangelia jest silniejsza niż posiew 
śmierci.

Panorama parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej PM w Ociece

Zabliźnione rany
Kościół parafialny, powstały 
na początku XX w., poddawany 
jest obecnie renowacji  
poniżej po lewej: Znajdująca się 
na cmentarzu kaplica grobowa 
hrabiów Romerów to ujmujący 
wdziękiem neogotyk 
na dole:  Siostra Eustachia, 
zakrystianka, zajmuje się też 
kolportażem „Gościa”
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