
I
G

o
ść N

iedzielN
y

16 m
aja 2010

16 maja 2010
nr 19/868

Krok w krok za świadkiem

W   Szczepanowie 9 V zakoń-
czył się tygodniow y od-

pust ku czci św. Stanisława BM. 
– Św. Stanisław rozsławia Szczepa-
nów. Przyciąga pielgrzymów przez 
cały rok. Jako miejscowi trochę 
przyzwyczailiśmy się do tego, że 
święty jest wśród nas, pielgrzymi 
mobilizują, by mu się przyglądać 
wciąż świeżym spojrzeniem i  iść 
za nim – mówi Małgorzata Biernat 
ze Sterkowca. W  uroczystościach 
odpustowych, których kulminacja 
była 8 V, uczestniczyło kilkadziesiąt 
tysięcy wiernych. Hasło tegorocz-
nego odpustu brzmiało: „Święty 
Stanisław – wierny kapłan i świa-
dek miłości”. – Musimy pytać, czy 
jesteśmy, jak św. Stanisław, patron 
ładu moralnego w naszej ojczyźnie, 
świadkami Chrystusa – podkreśla 
ks. prał. Władysław Pasiut, kustosz 
sanktuarium.  •
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Szczepanów, 8 maja. Procesję z relikwiami św. Stanisława z miejsca urodzenia do bazyliki 
poprowadził bp Andrzej Jeż

Spotkania z pracodawcą

Moja przyszłość, mój wybór
krótko

Modlitwa 
za posłanych 
Święcenia. zachęcamy 
diecezjan, szczególnie 
liturgiczną służbę ołtarza 
oraz maturzystów, 
do udziału 
w święceniach 
diakonatu, które odbędą 
się 22 maja o godz. 
9.00 w Ciężkowicach, 
w dębickiej parafii  
pw. krzyża Świętego  
oraz w Przyszowej. z racji 
roku kapłańskiego tym 
gorliwszą modlitwą 
obejmijmy diakonów 
VI roku, którzy 29 V 
o godz. 9.00 w katedrze 
przyjmą święcenia 
kapłańskie. Do udziału 
w tych uroczystościach 
zaprasza pasterz kościoła 
tarnowskiego. – Proszę 
was o żarliwą modlitwę 
w ich intencji,  
aby we współczesnym 
świecie byli kapłanami 
według Serca Bożego 
– apeluje bp Wiktor 
Skworc. 

Symulacja rozmowy 
kwalifikacyjnej 
w języku angielskim 
i metody rekrutacji 
pracowników  
to tylko niektóre tematy 
Dni Pracy, Edukacji 
i Szkoleń.

R ównolegle w Tarnowie i Nowym 
Sączu 5 i 6 V maja odbyło się wie-

le imprez przygotowanych z myślą 
o absolwentach szkół średnich, stu-
dentach, osobach poszukujących 
pracy. Zorganizowały je lokalne 
oddziały Centrum Informacji i Pla-
nowania Kariery Zawodowej. – Przy-
gotowaliśmy oferty pracy w Polsce 
i za granicą, warsztaty i seminaria 
dotyczące m.in. poszukiwania pra-
cy, planowania ścieżki zawodowej, 
przedsiębiorczości – wylicza Teresa 
Wrona z tarnowskiego Centrum In-
formacji i Planowania Kariery Za-
wodowej. Dni cieszyły się sporym 
zainteresowaniem. W sumie, w obu 

miastach, uczestniczyło w nich ponad 
2 tys. osób. – Przyszłam ze swoimi 
uczniami, którzy chcą tu poszukać 
dla siebie kursów doszkalających czy 
informacji o możliwościach pracy – 
mówi Ewa Wojnarowicz, nauczyciel-
ka z Zespołu Szkół Niepublicznych 

w Tarnowie. Zdaniem młodych, takie 
inicjatywy są bardzo cenne. – Łatwiej 
iść na rozmowę kwalifikacyjną, gdy 
wcześniej jest możliwość porozma-
wiania z pracodawcą – podkreślają 
Ania i Tomek.

Joanna Sadowska
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Tarnowskie stoiska odwiedziło około 1500 osób
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Gość tarNowski

Diecezja. Biskup tarnowski Wiktor 
Skworc (na zdjęciu) 21 V świętuje 
imieniny. Każdy diecezjanin, pra-
gnący złożyć życzenia swemu paste-
rzowi, może to uczynić do południa 
20 V w domu biskupim. Tego dnia 
w katedrze o godz. 18.00 celebrowa-
na będzie Msza św. w intencji paste-
rza Kościoła tarnowskiego oraz 
biskupa pomocniczego Andrzeja 
Jeża. W auli WSD 18 V o godz. 17.00 
odbędzie się koncert fortepianowy 

dedykowany solenizantom. Obu 
solenizantom, na ręce biskupa tar-
nowskiego, składamy serdeczne 
życzenia obfitości łask od Chrystusa 
Najwyższego Pasterza.

Redakcja tarnowskiego GN

Ministrancki mun- 
dial. W odbywających się 
na początku maja w Elblą-
gu Mistrzostwach Polski 
Liturgicznej Służby Ołta- 
rza w Piłce Nożnej Halowej 
w kategorii szkół podstawowych wygrali broniący tytułu ministranci z par. 
pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu (na zdjęciu). W kategorii szkół gimna-
zjalnych trzecie miejsce zajęli reprezentanci LSO z Jadownik koło Brzeska. 
Tydzień wcześniej rozegrano finał diecezjalny rozgrywek. W swoich kate-
goriach wiekowych najlepsi okazali się reprezentanci LSO z Tylmanowej, 
Jadownik i Borzęcina. gb

Błonie.  W domu formacyjnym 
WSD 37 diakonów przez kilka 
tygodni dopełniało seminaryjne-
go kształcenia. Czas wypełniały 
modlitwa, rozmowy oraz spo-
tkania z prelegentami przybliża-
jącymi różnorakie zagadnienia 
pastoralne, m.in. ks. prał. Ryszard 
Stasik mówił o pierwszych kro-
kach neoprezbitera w parafii, ks. 

Jerzy Zoń o  kontaktach księdza 
z  mediami, ks. Andrzej Turek 
o  roli prasy, także parafialnej, 
w duszpasterstwie. – Te spotkania 
są swoistym przeprowadzeniem 
z  życia seminaryjnego do para-
fialnego  – mówi ks. Krzysztof 
Bułat, ojciec duchowny rocznika 
(na zdjęciu z diakonami pierwszy 
w drugim rzędzie). tgn       

Diecezja. Aktualna sytuacja 
Kościoła w Polsce i Niemczech była 
głównym tematem obrad grupy 
kontaktowej Episkopatów Polski 
i  Niemiec. Spotkanie odbyło się  
6 i  7 V w  Gródku n. Dunajcem. 
– Nawiązano też do wydanego 
w  ubiegłym roku, z  inicjatywy 
grupy kontaktowej, dokumentu 

z okazji 70. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej – mówi ks. Irene-
usz Stolarczyk, sekretarz grupy. 8 
V hierarchowie odwiedzili Tarnów, 
gdzie w WSD sprawowali Mszę św. 
(na zdjęciu), zwiedzili też katedrę 
oraz Muzeum Diecezjalne. Po 
stronie Polski grupie kontaktowej 
przewodniczy bp W. Skworc.  ag
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Pasterskie 
imieniny

Chłopaki, 
dobrze się stało!

Z seminarium do parafii 

Dwa narody, jeden Kościół 
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Nominacja. Decyzją Benedykta 
XVI abp Józef Kowalczyk, nuncjusz 
apostolski w Polsce, 8 V został mia-
nowany metropolitą gnieźnień-
skim i nowym prymasem Polski. 
Dotychczasowy prymas abp Hen-
ryk Muszyński złożył rezygnację 
ze względu na wiek emerytalny. Ta 
nominacja to wielka radość dla całej 
naszej diecezji, a szczególnie roda-
ków prymasa, mieszkańców Jadow-
nik Mokrych. – Abp Kowalczyk ma 
silną więź ze swą małą ojczyzną 
i  patronuje tutaj wielu dobrym, 
charytatywnym dziełom – mówi 
ks. Marek Kogut, dyrektor ośrodka 

rehabilitacyjnego w Jadownikach 
(na zdjęciu obok prymasa). – Dla 
nas to radość ogromna, honor 
i zaszczyt.        js
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kNowy prymas 
z Jadownik

Sympozjum. Już po raz trzeci 
Wydział Katechetyczny kurii die-
cezjalnej w Tarnowie zorganizo-
wał sympozjum katechetyczne dla 
księży, sióstr zakonnych, kleryków 
z diecezji kamieniecko-podolskiej 
na Ukrainie. Spotkanie odbywało 

się na przełomie kwietnia i maja 
w Gródku Podolskim. Wśród pre-
legentów byli m.in. pracownicy 
Wydziału Katechetycznego: ks. 
Jacek Siewiora i ks. Tadeusz Micha-
lik oraz ks. Robert Kantor z Sądu 
Diecezjalnego w Tarnowie. ak

Duch tchnie. Tur-
niejem piłkarskim, 
w którym wystąpią 
m.in. księża, samo-
rządowcy i  straża-
cy, rozpocznie się  
22 V o godz. 13.00 II Święto Młodo-
ści organizowane przez parafię 
pw. Ducha Świętego w Mielcu. 23 V 
o 16.00 w hali sportowej odbędzie 
się koncert charytatywny Skaldów, 
a o 18.30 koncert ewangelizacyjny 
zespołu Cudzich Music. Święto 

zakończy się 24 V uroczystą Eucha-
rystią i koncertem chórów mielec-
kich. js

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

Święto młodości w Mielcu

Katechetyczna formacja na Ukrainie 

pod
patronatem
„Gościa”
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P odczas przebudowy drogi 
na odcinku Machowa–Łań-
cut, przy moście na Wisłoce 

w Pilźnie, znaleziono trzy spore po-
ciski artyleryjskie. Prawdopodob-
nie pochodzą z II wojny światowej. 
– Przy tego typu pracach zawsze 
trzeba się liczyć ze znalezieniem 
w ziemi materiałów niebezpiecz-
nych. Prawdopodobieństwo jest 
większe, jeśli droga biegnie na 

linii dawnego, wojennego frontu. 
Już na etapie projektu uwzględnia 
się takie ryzyko – mówi Henryk 
Kalisz, kierownik projektu przebu-
dowy drogi. –  W czasie kampanii 
wrześniowej 1939 r. 24. Dywizja 
Piechoty właśnie na odcinku Pil-
zno– Skrzyszów poniosła duże stra-
ty. Przez Pilzno w czasie odwrotu 
przemieszczały się dwa pułki tej 
dywizji. Amunicję porzucano bądź 
chowano, by nie dostała się w ręce 
nieprzyjaciela – próbuje wyjaśnić 
znalezienie w tym miejscu niewy-
pałów Marek Smoła, historyk. – To 
nie jest tak, że niewypały, które 
odkrywamy, od razu wybuchają 
– mówi H. Kalisz. – Ale niebezpie-

czeństwo jest, dlatego zabezpiecza 
się teren, wzywa saperów i policję 
– dodaje. Na forach internetowych 
nie brakuje wypowiedzi operato-
rów koparek, którzy kolekcjonują 
tego rodzaju znaleziska; skrzynki 
z amunicją przechowują na dział-
kach, handlują moździerzami 
i granatami na skupach ze złomem, 
a nawet próbują zdetonować ładun-
ki, wrzucając je do ognia i licząc na 
„niezłe fajerwerki” (!). To prowoko-
wanie losu. Wojenna historia może 
zranić, a nawet zabić. Przez własną 
głupotę można stać się ofiarą woj-
ny i narazić na niebezpieczeństwo 
wiele innych osób, także swoich 
bliskich. Beata Malec-Suwara

Trwają zapisy na II ogólnopolski 
festiwal muzyki chóralnej „Sacra 
ecclesiae cantio” oraz IV festiwal 
chórów diecezji tarnowskiej. 

P ropagowanie i  upowszech-
nianie sakralnej muzyki chó-

ralnej, konsolidacja środowiska 
chóralnego czy wzajemne dziele-
nie się własnymi doświadczenia-
mi muzycznymi to najważniejsze 
cele festiwali, które odbędą się  
25 IX w Tarnowie. Ich organizato-
rem jest Wydział Muzyki Kościel-
nej tarnowskiej Kurii. – Każdy 
chór zobowiązany jest wykonać 
w układzie wielogłosowym a cap-
pella przynajmniej trzy dowolne 

utwory religijne z własnego reper-
tuaru zróżnicowane stylistycznie 
i jeden utwór obowiązkowy – doda-
je ks. dr Grzegorz Piekarz, dyrek-
tor festiwalu. Jury oceniać będzie: 
intonację, artykulację, ekspresję 
muzyczną, dobór repertuaru oraz 
prezencję chóru podczas występu. 
Chór może wystąpić tylko w jednej 
z trzech kategorii: zespoły kameral-
ne, chóry jednorodne lub mieszane. 
Na zwycięzców czekają cenne na-
grody pieniężne. Zapisy przyjmo-
wane są do 20 VI w Wydziale Mu-
zyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej, 
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 
14 631 73 48. „Gość Niedzielny” pa-
tronuje wydarzeniu. js

Uwaga na powojenne niewypały

Ta historia może zabić

Z agrali już prawie wszystkie 
opery Moniuszki, „Nabucco”, 

„Carmen”. Dębiczanie pod batutą 
Piotra Adamka po raz 11. wystą-
pili w roli artystów operowych. 
W tym roku wystawili „Cyrulika 
sewilskiego” Rossiniego. W operze 
wzięło udział ponad 100 artystów 
amatorów, od przedszkolaków, 
uczniów, studentów, po nauczy-
cieli, przedsiębiorców i emerytów. 
Główne role zagrali studenci i ab-

solwenci szkół muzycznych z Kra-
kowa i Katowic. – Przygotowania 
do spektaklu trwają cały rok. Nie-
zwykle jednoczą one środowisko 
lokalne. Angażuje się w  nie na-
prawdę sporo osób, ktoś przecież 
musi uszyć stroje, przygotować 
scenografię. Ludzie zgłaszają się 
sami, pytają, jak mogliby pomóc 
i włączyć się do projektu – mówi 
Piotr Adamek, pomysłodawca, or-
ganizator i producent operowych 
przedsięwzięć w Dębicy. Widow-
nia przyjmuje je z wielkim aplau-
zem. Na cztery spektakle, jakie 
odbyły się na początku maja, roz-
dano 5 tys. zaproszeń, a chętnych 
było jeszcze więcej. Przyjechało 
100 osób z  Jarosławia, podobna 
liczba z Tarnowa, 50 z Przeworska, 
kilkadziesiąt z Ropczyc. Wielka 
opera w małym mieście cieszy się 
ogromnym wzięciem. bs

Wielka opera w małym mieście

Cyrulik dębicki
Festiwale chórów

Wyśpiewać laury

Gdy znajdziemy niewypał, 
należy wezwać odpowiednie 
służby. Niewypału nigdy  
nie wolno dotykać!

Festiwale to okazja do konsolidacji środowiska muzycznego
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To jedyne miejsce w Polsce, gdzie amatorzy 
wystawiają opery. I to te z najwyższej półki. 

Choć II wojna 
światowa skończyła 
się 65 lat temu, wciąż 
można stać się ofiarą 
wojennego arsenału.

Dębickie opery przygotowywane 
są z wielkim rozmachem
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Dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych z roku na rok 
rosnie liczba ofert wa-
kacji z Bogiem. Lista jest 

bardzo urozmaicona – od wypo-
czynku połączonego z nauką języ-
ka obcego czy tańca towarzyskiego 
po spływ kajakowy. 

Menu wakacyjne
Dla rodziców ważne jest, 

gdzie, a przede wszystkim z kim 

ich dziecko wyjedzie na wakacje. 
Wybierając ofertę przygotowaną 
przez kościelną instytucję, wspól-
notę czy stowarzyszenie, mają 
pewność, że dziecko trafiło w do-
bre ręce i  oprócz wypoczynku 
będzie miało również formację du-
chową. Zarówno Wydział Misyjny 
kurii diecezjalnej w Tarnowie, jak 
i Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży Diecezji Tarnowskiej orga-
nizują wyjazdy wakacyjne połą-
czone z nauką języka angielskiego. 
KSM kładzie nacisk na pogłębienie 
znajomości języka, a Wydział Mi-
syjny na przypomnienie zasad 

i  poznanie słownictwa religij-
nego. – Tegoroczną nowością są 
wyjazdy do Polańczyka dla dzieci 
w wieku od 10 do 14 lat i zajęcia ję-
zykowe w stopniu podstawowym 
lub średnio zaawansowanym – 
dodaje Jowita Zając, kierownik 
Biura KSM Diecezji Tarnowskiej. 
Ale wakacje z KSM-em to nie tylko 
nauka języka, to również piesze 
górskie wędrówki, zajęcia z tańca, 
rejs statkiem, nauka garncarstwa, 
zoorbing. Z kolei wakacje misyjne 
to spotkania z misjonarzami i po-
znawanie realiów życia na tere-
nach, gdzie pracują misjonarze.

Jedź z nami, przyjacielu!
Jak co rok, szeroką ofertę dla 

dzieci i  młodzieży, a  także ca-
łych rodzin przygotowuje Ruch 
Światło–Życie. – Zapraszamy 
dzieci i młodzież z Ruchu Świa-
tło–Życie  oraz tych, którzy do-
piero chcieliby poznać tę drogę 
życia – zachęca ks. Paweł Płatek, 
moderator diecezjalny. Oaza to 

znana i sprawdzona forma wyjaz-
du, łącząca formację z aktywnym 
wypoczynkiem. To również oka-
zja do nauki śpiewu czy, poprzez 
pogodne wieczory, nowej kultury 
życia. Natomiast pierwsze kroki 
w organizacji wyjazdów wakacyj-
nych stawia Centrum Ekonomii 
Społecznej Diecezji Tarnowskiej. 
– Proponujemy wakacje z przed-
siębiorczością społeczną – mówi 
Katarzyna Kurnik z CES. Uczest-
nicy wyjazdu w trakcie darmo-
wego, sześciodniowego cyklu 
szkoleniowego będą mogli poznać 
tajniki tworzenia przedsiębiorstw 
społecznych. Przedsiębiorstwa te 
są nie tylko nastawione na zysk, 
ale również na pomoc w rozwią-
zywaniu lokalnych problemów. 
Zapisy na „katolickie wakacje” już 
trwają, a ceny są bardzo przystęp-
ne. Taka forma wypoczynku to 
nie tylko regeneracja sił, ale i od-
nowa ducha. A  od Boga nie ma 
przecież wakacji.

 •

Katolickie oferty wakacyjne. 
Odpoczynek należy się każdemu. Ważne 
jednak, by przybliżał, a nie oddalał 
od Boga. Wiele wartościowych ofert 
wakacyjnych przygotowano dla naszych 
diecezjan.

tekst i zdjęcie
Joanna Sadowska

jsadowska@goscniedzielny.pl

Lato z duszą
Boża, wakacyjna radość 
owocuje w całym życiu  
i udziela się innym 
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Dziewczęca Służba Maryjna
Gródek n. Dunajcem
I turnus: 25 VII–3 VIII; dziewczęta  
z klas III–V szkoły podstawowej
II turnus: 20–29 VIII; dziewczęta z klasy VI szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum
Zapisy: Wydział Duszpasterstwa Młodzieży w Tarnowie, 
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 14 63 17 390

Liturgiczna Służba Ołtarza
żegiestów-zdrój
I turnus: 26 VI–7 VII; ministranci młodsi 
– szkoła podstawowa
II turnus: 8–19 VII; ministranci starsi i lektorzy 
– gimnazjum i szkoła średnia
III turnus: 20–31 VII; ministranci młodsi 
– szkoła podstawowa
Jeśli zapełnią się trzy turnusy, zostanie otworzony 
IV turnus: 1–12 VIII; gimnazjum i szkoła średnia
Zapisy: Wydział Duszpasterstwa Młodzieży w Tarnowie, 
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 14 63 17 390

Ruch Światło–Życie
I stopień oazy Dzieci Bożych
ryglice
I turnus: 26 VI–4 VII; klasa III i IV szkoły podstawowej
II turnus: 4–12 VII; klasa III i IV szkoły podstawowej
III turnus: 14–22 VII; klasa III i IV szkoły podstawowej
IV turnus: 22–30 VII; klasa III i IV szkoły podstawowej

II stopień  
oazy Dzieci Bożych
królowa Górna
I turnus: 26 VI–3 VII; klasa V szkoły podstawowej
II turnus: 5–13 VII; klasa V szkoły podstawowej
III turnus: 14–22 VII; klasa V szkoły podstawowej

I stopień  
oazy nowej Drogi
męcina
I turnus: 26 VI–12 VII; po VI klasie szkoły podstawowej
II turnus: 14–30 VII; po VI klasie szkoły podstawowej

II stopień  
oazy nowej Drogi
maciejowa
I turnus: 26 VI–12 VII; po I klasie gimnazjum
II turnus: 14–30 VII; po I klasie gimnazjum

III stopień  
oazy nowej Drogi
Stara Wieś 
turnus: 26 VI–12 VII; po II klasie gimnazjum 
Binczarowa
turnus: 14–30 VII; po II klasie gimnazjum

I stopień  
oazy nowego życia
Czermna
I turnus: 26 VI–12 VII; po III klasie gimnazjum i szkoła średnia
II turnus: 14–30 VII; po III klasie gimnazjum i szkoła średnia

II stopień  
oazy nowego życia
Gosławice
turnus: 14–30 VII;  
po I stopniu onż i formacji rocznej 

III stopień  
oazy nowego życia
Gosławice
turnus: 31 VII–15 VIII;  
po II stopniu onż i formacji rocznej

Zapisy: Wydział Duszpasterstwa Młodzieży w Tarnowie,  
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 14 63 17 390

Misyjne wakacje 
Czchów z językiem angielskim
I turnus: 25 VI–6 VII; klasa III i IV szkoły podstawowej
II turnus: 11–22 VII; klasa VI szkoły podstawowej i I klasa gimnazjum 
III turnus: 22 VII–2 VIII; klasa IV i V szkoły podstawowej
IV turnus: 16–27 VIII: klasa III i IV szkoły podstawowej
V turnus: 2–13 VIII; klasa II i III gimnazjum

Piwniczna 
Turnus: 1–11 VIII; szkoły średnie
Zapisy: Wydział Misyjny, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów,  
tel. 014 63 17 370

Centrum Ekonomii Społecznej
Stary Sącz
I turnus: 19–24 VII; studenci; II turnus: 11–14 VIII; studenci
Zapisy: Centrum Ekonomii Społecznej, ul. Mościckiego 12,33-100 
Tarnów, tel. 014 68 88 112

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Berezka koło Soliny
I turnus: 28 VI–7 VII; gimnazjum i szkoła średnia
II turnus: 7–16 VII; gimnazjum i szkoła średnia

Polańczyk
turnus: 28 VI–7 VII; klasa IV, V, VI szkoły podstawowej i gimnazjum
Zapisy: Biuro KSM Diecezji Tarnowskiej, pl. Katedralny 1/1, 33-100 
Tarnów, tel. 14 621 32 18

Oazy niepełnosprawnych
kąclowa
I turnus: 3–16 VII; II turnus: 17–30 VII

Łososina Górna
I turnus: 5–18 VII
II turnus: 19 VII–1 VIII
Zapisy: Biuro Katolickiego Stowarzyszenia Cyrenejczyk w Limanowej, 
tel. 18 33 74 707

Tarnowska Kana
mazury – kana Jacht 
Turnus: 25 VI–5 VII

kana kajak
Turnus: 18–25 VII
Zapisy: Kana, Mościckiego 12, 33-100 Tarnów, tel. 14 68 88 111

Wakacje z wartościami
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Harcerze pokazali, że turystyczne 
rajdy to nie tylko regeneracja sił 
i poznawanie okolicy, ale również 
lekcja historii.

P rawie 250 osób wzięło udział 
w V Tarnowskim Rajdzie Zucho-

wym „Bramy pamięci”, zorganizo-
wanym przez I Szczep Harcerski 
„Słoneczna Baza” im. gen. Mariana 
Zaruskiego, działający przy Zespo-
le Szkół Sportowych w Tarnowie. 
Zuchy wraz z opiekunami przeszli 
trasę od Piotrkowic do Pleśnej, szla-
kiem cmentarzy z I wojny świato-
wej. – W ten sposób kultywujemy 
tradycję i  pamięć o  tych, którzy 

poświęcili swoje życie służbie dla 
Ojczyzny – mówi podhar. Lucyna 
Szepielak-Wiatr, komendantka 
I Szczepu. – Ważne jest również po-
znawanie walorów turystycznych 
i rekreacyjnych ziemi tarnowskiej – 
dodaje. Rajdem „Bramy pamięci” tar-
nowski hufiec zainaugurował cykl 
tegorocznych imprez turystycz-
nych. – Rajdy są wspaniałą okazją 
do realizacji naszych podstawowych 
celów wychowawczych, a  jedno-
cześnie stanowią one atrakcyjną 
formę spędzenia wolnego czasu 
przez dzieci i młodzież – zauważa 
har. Maksym Pękosz, komendant 
Hufca Tarnów ZHP. ak 

Joanna Sadowska: Fundacja 
od kilku lat organizuje wystawę 
„Wybierz życie”, prezentującą 
zdjęcia z aborcji. Wywołuje ona 
żywiołowe reakcje, czy chodzi o to, 
by szokować? 
Mariusz Dzierżawski: – Przede 
wszystkim chcemy ukazać praw-
dę o  aborcji, poinformować opi-
nię publiczną, że  jest  to  okrutne 
morderstwo. Wydaje mi  się, 
że  największym wrogiem dzieci 

zagrożonych zabiciem przed naro-
dzeniem jest niewiedza. Społeczne 
przyzwolenie dla aborcji bierze się 
z  przekonania, ukształtowanego 
przez lata kłamliwej propagandy, 
że  aborcja jest  mniejszym złem. 
To nie jest „mniejsze zło”, bo trudno 
wyobrazić sobie zło większe.

Czy udaje się oddziaływać na spo-
łeczeństwo? 

– Gdy w 2005 r. startowaliśmy 
z  wystawą, wedle danych CBOS, 
dwie trzecie Polaków popierało 
aborcję, a jedna trzecia była prze-
ciw. Badanie CBOS z ubiegłego roku 
pokazuje odwrócenie proporcji: 
dwie trzecie sprzeciwia się aborcji. 
Jesteśmy przekonani, że nasze akcje 
jeszcze zwiększą odsetek zdecydo-
wanych przeciwników aborcji.

Wystawa spotyka  się z  ostrą 
krytyką. Nie jest Pan zmęczony 
tą wieczną nagonką? 

– Nie. Wprost przeciwnie, 
te  ataki to  dodatkowy bodziec 
do  działania. Tak silna reakcja 
aborcjonistów pokazuje, jak bar-
dzo jesteśmy niewygodni dla tych 
środowisk. Nasza wystawa wzbu-
dza ich  wściekłość, a  rozmaite 
ataki, na przykład fizyczne nisz-
czenie zdjęć, powodują, że ludzie 
i media więcej o sprawie mówią, 
a  o  to  właśnie chodzi. Było też 
pięć zgłoszeń do  prokuratury, 
ale  za  każdym razem byliśmy 
uniewinniani. Oskarżono nas, 
co uważamy za najgłupszy zarzut, 
o gloryfikowanie nazizmu, a my 
pokazaliśmy Hitlera w roli czar-
nego charakteru. Zarzucono nam 

bezczeszczenie szczątków ludz-
kich. Ci ludzie, którzy twierdzą, 
że płód to nie człowiek, oskarżają 
nas o bezczeszczenie, czyli… w za-
sadzie przyznają nam rację.

Najbliższe plany...
– Kolejne wystawy, ale rów-

nież w ykorzystanie zbliżają-
cych się kampanii wyborczych. 
Chcemy skonfrontować wszyst-
kich kandydatów z problemem mo-
ralnym, jakim jest aborcja. Zwykle 
politycy udzielają odpowiedzi 
wymijających, a my chcemy, aby 
jasno  się określili. Tym samym 
wyborcy także powinni się zasta-
nowić, na kogo głosować. To kwe-
stia fundamentalnej moralnej 
odpowiedzialności.

 •

Nie  wystarczy jeździć na  oazy 
czy uczestniczyć w formacji rocz-
nej. Istotą Ruchu Światło–Życie 
są diakonie.

D o  jakiej diakonii chciał(a)
byś się włączyć po zakończe-

niu swojej formacji podstawowej? 
To pytanie pojawiło się niedawno 
na diecezjalnej stronie interneto-
wej Ruchu Światło–Życie. – Sta-
wiając je, chcemy wiedzieć, która 
diakonia cieszy się największym 
zainteresowaniem, a równocześnie 
zachęcić do podjęcia tej posługi, 
która jest  przecież istotą oazy – 
mówi ks. Paweł Płatek, diecezjalny 
moderator Ruchu Światło–Życie. 
W naszej diecezji oazowicze mają 
do wyboru: diakonię ewangeliza-
cji, życia, modlitwy, muzyczną, 
komunikowania, liturgiczną, mi-
łosierdzia, wyzwolenia. To nie tyl-
ko wielkie zaplecze modlitewne. 
Ich  członkowie podejmują też 
szereg cennych inicjatyw, np. dia-
konia życia organizuje szkolenia, 
prelekcje na temat naturalnych me-
tod planowania rodziny. Diakonia 
ewangelizacji prowadzi rekolekcje 
dla poszczególnych parafii. – Ide-
ałem byłoby, gdyby w parafiach, 

gdzie są oazowicze, działała każda 
z tych diakonii i aby one służyły 
swoim wspólnotom parafialnym 
– dodaje moderator. Ale tak, nie-
stety, nie jest, bo wciąż zbyt mało 
oazowiczów po zakończeniu for-
macji decyduje się na wstąpienie 
do diakonii. Aby to zmienić, opra-
cowano na nowo program działania 
poszczególnych diakonii. – Chcemy 
też utworzyć dwie kolejne: diako-
nię formacji diakonii oraz środków 
materialnych – dodaje moderator. 
Czy to zachęci oazowiczów do więk-
szej aktywności w diakonii, pokaże 
czas.  ak

Owocem diakonii są 
rekolekcje ewangelizacyjne. 
Na zdjęciu para diecezjalna 
i moderator Domowego 
Kościoła prowadzący 
rekolekcje w Tarnowie
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Z Mariuszem 
Dzierżawskim 
z fundacji 
PRO – prawo 
do życia 

rozmawia Joanna 
Sadowska.

Fundacja PRO – prawo do życia

Wzbudzamy wściekłość aborcjonistów

Chwila na odpoczynek i pamiątkowe zdjęcie, a potem dalej 
w trasę

Ruch Światło–Życie

Służyć parafii
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U Matki Tuchowskiej i św. Gerarda

Mamy 
świętego  
od mam

R edemptoryści zapraszają do 
maryjnego sanktuarium 
w Tuchowie, gdzie w każdy 

wtorek o godz. 18.30 odprawiane 
jest specjalne nabożeństwo do 
św. Gerarda Majelli w  intencji 
matek w stanie błogosławionym 
i ochrony życia dzieci poczętych. 
Po nabożeństwie o godz. 19.00 spra-
wowana jest w ich intencji Msza 
św. przed cudownym obrazem 
Matki Bożej Tuchowskiej. – Świę-
ty Gerard, redemptorysta, Włoch 
z pochodzenia, jest bardzo czczony 
w swoim kraju; tamtejsze mamy 
mają do niego wielkie nabożeń-
stwo. Chcemy, aby i u nas był bar-
dziej znany – mówi o. Sylwester 
Cabała, redemptorysta z Tuchowa. 
W czasie nabożeństwa polecane są 

Bogu kobiety, które przeżywają 
problemy zdrowotne w  okresie 
ciąży, a także małżeństwa, mają-
ce trudności z poczęciem dziecka, 
pragnące wyprosić potomstwo 
przez orędownictwo św. Gerarda, 
patrona i opiekuna matek. – Mamy 
wiele świadectw mam, których cią-
ża była zagrożona, a dzięki wsta-
wiennictwu św. Gerarda urodziły 
zdrowe dziecko. Wiemy również 
o małżeństwach, które wyprosiły 
dla siebie dar potomstwa – dodaje 
redemptorysta. Dla osób niemogą-
cych przyjechać do Tuchowa uru-
chomiono specjalny adres e-mail: 
gerard@redemptor.pl, na który 
można przysyłać prośby. – Będą 
one polecane podczas nabożeństw 
– zapewnia o. Cabała. js

Tak jak przed wiekami św. Gerard pomagał 
matkom w stanie błogosławionym, tak i dziś święty 
w Tuchowie może wyprosić łaskę szczęśliwego 
rozwiązania.

Okres paschalny jest trochę za-
niedbany w naszej religijności. 
Najnowsza publikacja Biblosu, 
łącząca głębię paschalnego orę-
dzia z pięknem sakralnej sztuki, 
może przyczynić się do zmiany 
w tym względzie. 

O bok rzetelnej biblijno-teolo-
gicznej refleksji nad spo-

tkaniami uczniów ze zmar-
twychwstałym Panem 
autorstwa ks. prof. 
Antoniego 
P a c i o r k a 
z KUL-u, pu-
blikacja pt. 
„Pan rzeczy-
wiście zmar-
t w y c h w s t a ł . 
N o w o t e s t a - 
mentalne orędzie 
o zmartwychwsta-

niu Jezusa” zawiera ikonograficz-
ne wyobrażenie tych spotkań, uzu-
pełnione komentarzem dr Anety 
Kramiszewskiej, również pracow-
nika naukowego lubelskiej uczelni 
katolickiej. – Ta książka pragnie 
przekazać płomień paschalnego 
orędzia – podkreśla autor. Ten 
niezwykle starannie i  pięknie 
wydany album jest kolejną publi-
kacją z serii albumów-komentarzy 
do Nowego Testamentu. Książkę 

można również 
nabyć na: www.
biblos.pl lub wylo-
sować w  naszym 
konkursie. Na tele-
fony czytelników 
GN czekamy 10 V, 
w  godz. od 11.00 
do 11.15, tel. 14 626 
15 50.

ak

Bóg jedyny i  miłosierny oraz 
ostatnie lata Apostoła Narodów 
to niektóre tematy najbliższego 
studium biblijnego.

P ytanie konkursowe z  16 V 
brzmi: Podaj datę męczeń-

skiej śmierci Apostoła Narodów. 
Odpowiedzi należy przesyłać do 
21 V na adres: studiumbiblijne@

diecezja.tarnow.pl lub Studium 
Biblijne, pl. Katedralny 6, 33-100 
Tarnów. Wykładów można słu-
chać w RDN Małopolska w każdą 
niedzielę o godz. 14.30 i w ponie-
działki, 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. js

Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

Wobec odejścia Chrystusa do nieba jasno rysują się nasze zadania, 
które powinniśmy wypełnić jako Jego uczniowie: głosić 

Jego mękę, zmartwychwstanie oraz prawdę o potrzebie naszego 
nawrócenia i odpuszczenia grzechów. Naszym zadaniem jest również 
otwarcie się na działanie Ducha Świętego i pod Jego kierunkiem 
wielbienie Boga oraz dawanie własnym życiem autentycznego 
świadectwa temu, co głosimy. Sprawdźmy, jak wywiązujemy się 
z zadań powierzonych nam przez odchodzącego do Ojca Chrystusa.   •

Radiowo-Internetowe Studium Biblijne

Oblicza Boga

Z półki Biblosu

Piękne jest zmartwychwstanie

Dziecko to największy dar Boga dla rodziców 
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P roboszcza nie jest łatwo zastać. 
Ale oddzwania, tłumacząc, że 

ma wiele absorbującej pracy także 
poza parafią. Przy okazji napomy-
ka z półuśmiechem, że pierwsze 
cyfry mej komórki to 666. Cóż, 
taka mi się trafiła... Od razu widać, 
że mam do czynienia z egzorcystą.

Wsi (nie)spokojna
Krzeczów leży nieopodal Boch-

ni. Z Tarnowa, jadąc E 40, najlepiej 
za Brzeskiem skręcić na Rzezawę, 
a potem na lewo. Wypada mi po-
konywać tę trasę w najmniej for-
tunnym czasie – oto epilog tzw. 
długiego weekendu. Toczę się koło 
w koło, użalając nad sobą, że z tego 
weekendu, którego nie miałem, do-
stał mi się tylko weekendowy korek. 
Na szczęście coś się przeciera. Przez 
niewielki Krzeczów ruch wielki. 
Proboszcz wyjaśnia, że tu już taka 
norma – ludzie tędy ciągną na Boch-

nię i dalej do autostrady w Szarowie. 
Nieustanne „wrrr”, jakim warczą 
przejeżdżające auta, nie pozwala mi 
napisać: wsi spokojna, wsi wesoła.

Hoża dwudziestolatka
Parafia powstała w 1990 r., wy-

odrębniwszy się z pobliskiej Rzeza-
wy. Wierni muszą być pełni zapału 
i najwyraźniej bardzo chcieli być 
„na swoim”, skoro duży, piękny 
kompleks kościelno-parafialny 
wystawili w błyskawicznym tem-
pie. W 1989 r. poświęcono plac pod 
budowę, a już w roku 1994 ówcze-
sny biskup tarnowski Józef Życiń-
ski konsekrował nową świątynię. 
Tamten Boży entuzjazm wciąż 
trwa. – Nasza parafia ma 20 lat. Jest 
więc jak dwudziestoletnia osoba 
– młoda, pełna życiowej energii 
– uśmiecha się proboszcz. Widać 
to choćby w wielości grup religij-
nych. W niezbyt dużej wspólnocie 
działają m. in.: AK, Caritas, 20 róż 
różańcowych, Odnowa w Duchu 
Świętym, Rycerstwo Niepokalanej, 
ponad 40-osobowa LSO, DSM, Oaza 

Dzieci Bożych, zespół muzyczny, 
kolędnicy misyjni. 

Pomocnicy Niewiasty 
Parafia liczy 1500 wiernych. 

Ludzie utrzymanie znajdują 
głównie na kolei i w hutnictwie, 
pracują w Bochni, Krakowie i na 
Zachodzie. Sporo zamiejscowej 
duszpasterskiej pracy ma miej-
scowy proboszcz – diecezjalny 
egzorcysta. – Obecnie mam pod 
opieką pięcioro opętanych i kil-
kanaście dręczonych przez złego 
ducha – mówi ks. Stefan Irla. – 
Wszystko to wymaga obecności, 
dużo czasochłonnej i intensywnej 
modlitwy – podkreśla. Parafianie 
wiedzą o wyjątkowej funkcji swe-
go proboszcza. Deklarują, że stara-
ją się go wspomagać, jak potrafią 
najlepiej. Pod słońcem Maryi, Nie-
wiasty z Apokalipsy, nieustająco 
wspomagającej, dokonuje się tu 
nieustanny pogrom szatana. Na 
diecezjalnej mapie walki z diabłem 
Krzeczów zajmuje priorytetowe 
miejsce. xat

Panorama parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krzeczowie

Pod słońcem Maryi 

 Oaza Dzieci Bożych należy do prężnych grup w parafii

Zapraszamy na Msze św. 
niedziela: 8.00, 10.30, 15.00.
Codziennie: 18.00 (poniedziałek, 
środa, piątek) i 7.00 (wtorek, 
czwartek).
odpust: niedziela po 27 VI ku czci 
matki Bożej nieustającej Pomocy.

Zdaniem 
proboszcza

– Parafia jest 
podmiejska. 
Buduje się u nas 
sporo nowych 
domów, a przez 
to wspólnocie 

przybywają młode rodziny. 
Wierni żyją sakramentami 
świętymi – często się 
spowiadają i przystępują  
do komunii św. mamy trzech 
nadzwyczajnych szafarzy 
eucharystii. Duchowość 
parafian ma wyraźny wymiar 
maryjny, o czym świadczy 
choćby ich liczna obecność  
na cotygodniowej nowennie 
do maryi nieustającej Pomocy, 
na pierwszosobotnich 
i fatimskich nabożeństwach. 
Chciałbym podkreślić 
misyjne zaangażowanie 
dorosłych, a także dzieci 
i młodych. Jestem wdzięczny 
parafianom, także za ich 
wsparcie w mojej posłudze 
egzorcysty. Wyzwaniem 
dla nas jest emigracja 
zarobkowa, która staje się 
problemem wielu naszych 
rodzin. Parafianie są ofiarni. 
Chętnie poświęcają swój 
czas na formację własną oraz 
całej naszej wspólnoty wiary. 
angażują się również w sferę 
widzialną parafii. Przy wielkim 
zapale ludzi zaczęliśmy 
budować kaplicę cmentarną. 
ufam, że z pomocą Boga 
i naszej Patronki sprostamy 
wszystkim zadaniom, jakie 
Boża opatrzność przed nami 
stawia.  Ks. Stefan Irla

ur. 20 IX 1962 r. w Dąbrowie 
Tarnowskiej. Święcenia 
kapłańskie przyjął w roku 
1987. Posługiwał: zagórzyce, 
Pogwizdów, Stara Wieś, 
katedra, Dębica. Był dyrektorem 
Wydziału Duszpasterstwa 
młodzieży w tarnowskiej kurii 
i doradcą metodycznym  
ds. nauki religii. od 2004 r.  
jest proboszczem w krzeczowie. 
W duszpasterstwie pomaga 
mu ks. zdzisław Sąsiadek, 
rezydent. ks. S. Irla, po studiach 
w Innsbrucku i krakowie, 
jest doktorem teologii 
dogmatycznej. 

Z pozoru wszystko 
wygląda tu 
zwyczajnie, ale 
pozory są pozorne.  
Na diecezjalnej 
mapie walki 
z diabłem 
Krzeczów zajmuje 
priorytetowe 
miejsce.


