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K ościół tarnowski 27 września 
nawiedził oficjalnie abp Jó-
zef Kowalczyk. – Dziękuję 

Księdzu Prymasowi za świadectwo 
wierności korzeniom, za  stałą pa-
mięć o rodzinnej diecezji – powitał 
dostojnego gościa biskup tarnowski 
Wiktor Skworc.

Bogaty plon
Prymas wygłosił wykład inau-

guracyjny, w którym ukazał histo-
rię i znaczenie posługi nuncjusza 
apostolskiego, ze  szczególnym 
uwzględnieniem polskiego kontek-
stu. Sam bowiem przez 20 lat pełnił 
ten urząd. Brał udział w  reorga-
nizacji administracyjnej Kościoła 
w kraju, ratyfikowaniu konkorda-
tu, tworzeniu nowych wydziałów 
teologicznych, w tym tarnowskiego. 

Przedstawiał papieżowi kandydatów 
na biskupów, m.in. trzech kapłanów 
będących obecnie biskupami pomoc-
niczymi naszej diecezji. Przewodził 
korpusow i dy plomatycznemu. 
A przy tym nigdy nie utracił kon-
taktu z duszpasterstwem. – Udzie-
lałem chrztu św., bierzmowania, 
święceń kapłańskich… – posługę 
sakramentalną spełniałem w róż-
nych diecezjach ponad 650 razy, 
a we wspólnotach zakonnych prze-
szło 330 – wyliczał abp J. Kowalczyk. 
Nawiązując do swojej pracy w nun-
cjaturze, podziękował wszystkim 
osobom i instytucjom, które wspie-
rały go w pełnieniu obowiązków. 
– Owoce naszej wspólnej pracy 
i modlitwy są żywym pomnikiem, 
jaki wznieśliśmy Janowi Pawłowi II 
– zaznaczył.

Braterskie słowa na drogę

Wdzięczność Bogu i  ludziom 
abp Józef Kowalczyk wyraził rów-
nież podczas Eucharystii w katedrze. 
– Przybywałem tutaj wiele razy jako 
młodzieniec, kapłan, biskup i nun-
cjusz apostolski. Obecnie jestem jako 
arcybiskup gnieźnieński i prymas 
Polski, ale mam świadomość, że przy-
bywam tu jako syn tej ziemi i rodak, 
jako wasz brat – podkreślił w homilii. 
Mszę św. koncelebrował bp Wiktor 
Skworc, bp Stanisław Budzik, bisku-
pi pomocniczy, księża profesorowie 
i przełożeni WSD, pracownicy kurii 
i dziekani. W uroczystościach uczest-
niczyli przedstawiciele parlamentu, 
samorządu i  tarnowskich szkół 
wyższych, siostry zakonne i wierni 
świeccy, członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół WSD i alumni. Wszyscy, 
a zwłaszcza klerycy, bardzo przeży-
wali prymasowskie prymicje. – To hi-
storyczna inauguracja, wyjątkowe 
wydarzenie, która umocniło nas 
w powołaniu – mówili alumni.

Ks. Zbigniew Wielgosz
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Po uczcie intelektualnej wszystkich zjednoczyła uczta eucharystyczna

Abp Józef Kowalczyk w Tarnowie

Prymasowskie 
prymicje

krótko

Egzamin z życia 
Pielgrzymka. Ponad tysiąc 
osób 24 iX uczestniczyło 
w diecezjalnej 
pielgrzymce maturzystów 
na Jasną górę. 
Jej punktem centralnym 
była eucharystia, której 
przewodniczył 
bp wiktor skworc. Pasterz 
zaapelował do młodych 
o właściwe wykorzystanie 
daru czasu, a nawiązując 
do matury, podkreślił: – 
Przed wami nieustanny 
egzamin dzień po dniu; 
nieustanna próba 
z ludzkiej i chrześcijańskiej 
dojrzałości. – nie chodzi 
tylko o zdanie matury, 
ale o wartościowe 
przeżywanie życia, czego 
poręką jest ewangelia – 
mówi ks. Paweł górski, 
diecezjalny duszpasterz 
młodzieży.

Zakonnica 
patronką 
Bochnia. szpital 
powiatowy otrzymał imię 
bł. siostry Marty wieckiej 
– szarytki posługującej 
w tej placówce 
na przełomie XiX i XX w. 
Uroczystość odbyła się 
27 iX. – siostra Marta 
może być wzorem dla 
służby zdrowia przez 
swe poświęcenie dla 
chorych aż do ofiary życia 
– podkreśla ks. stanisław 
kowalik, kapelan szpitala. 
Placówka wzbogaciła się 
też o nowe skrzydło.

Hala, że hej! 
Mielec. Przy gimnazjum 
nr 2 została otwarta 
nowa hala sportowa. 
koszt jej budowy to 
5 mln zł z kasy 
magistratu. obiekt 
jest przystosowany 
dla niepełnosprawnych, 
a trybuny mieszczą  
300 widzów. 

Po raz pierwszy w dziejach tarnowskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego nowy rok formacyjny 
zainaugurował prymas Polski, który odprawił 
też swoje prymicje w macierzystej diecezji. 
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Gość tarNowski

Papieska szkoła. W Gródku nad 
Dunajcem 23 IX odbyło się X Diece-
zjalne Forum Szkół im. Jana Pawła II. 
Towarzyszyło mu hasło: „Wstań. 
Nie lękaj się. Idź!”. – To „wstań” już 
się dokonało przez nasze przybycie 
– wyjaśnia ks. Paweł Stabach, diece-
zjalny asystent rodziny szkół JPII. 
– Nie wolno się lękać, choćby kwe-
stii związanych z obecnością kate-
chezy w szkole, bo przecież Bóg jest 
z nami. I z tą wiarą, a także z tajem-
nicami Różańca, które dziś każdy 
otrzymał, trzeba wchodzić w peda-
gogiczną codzienność – podkreśla. 
Forum, w którym uczestniczyły 143 
osoby, rozpoczęło się Eucharystią. 
W  programie był m.in. wykład 

Teresy Król, wicenaczelnej „Wycho-
wawcy” (na zdjęciu obok biskupa) 
o potrzebie wychowania do miło-
ści. Halina Węgrzyn, prezes papie-
skoszkolnej rodziny, wspominała 
początki wspólnoty, jej działalność 
i rozwój. – Zaczynało nas 50 szkół, 
dziś jest 78. Czas wzrostu wypełniły 
modlitwy, pielgrzymki, wymiana 
doświadczeń, planów. Z każdego 
spotkania wyjeżdżaliśmy zawsze 
bardziej zintegrowani i uducho-
wieni – mówiła. Bp Wiktor Skworc, 
gratulując jubileuszu, zaakcento-
wał konieczność właściwej formacji 
sumienia młodych poprzez życiowe 
świadectwo rodziców, nauczycieli, 
katechetów. xat

Zabrzeż. Biskup tarnowski Wik-
tor Skworc 26 IX konsekrował 
kościół parafialny (na zdjęciu). Ks. 
Józef Kasiński, proboszcz Zabrzeży, 
podkreśla, że świątynia wyrosła 
z ofiarnej wiary parafian, którzy 
od 1982 r., kiedy powstała parafia, 
sami ochotnie dźwigali na swych 
barkach dzieło jej budowy i wypo-
sażania. To tym bardziej godne 
podkreślenia, że wspólnota nie 
jest duża – liczy niewiele ponad 
1400 wiernych. – Radość ogromna! 
Dziękując Bogu i ludziom, wyra-
żam nadzieję, że akt konsekracji 
jeszcze bardziej ożywi naszą reli-
gijność. Spośród nas wywodzi się 
bł. s. Celestyna Faron, należąca do 
108 męczenników II wojny świato-
wej. Oby nasza parafia wydawała 
kolejnych świętych.  ta

Bochnia. 23 i 24 IX przy bazylice 
Matki Bożej Różańcowej odby-
wało się sympozjum (na zdjęciu), 
zorganizowane przez Polskie 
Towarzystwo Mariologiczne. Jego 
tematem była Maryja jako Matka 
kapłanów. Uczestniczyli w  nim 
uczeni biegli w tematyce mario-
logicznej oraz kustosze sanktu-
ariów. – Wolą pasterza Kościoła 
tarnowskiego było, abyśmy razem 

w modlitwie i naukowej refleksji 
pochylili się nad rolą sanktuarium 
we współczesnej laicyzującej się 
Europie oraz zastanowili się jak 
tę rolę aktualizować w praktycz-
nym duszpasterstwie – mówi ks. 
prał. Zdzisław Sadko, proboszcz 
bocheńskiej bazyliki. – Jest bez-
spornym faktem, że sanktuarium 
to serce pobożności ludu Bożego 
– dodaje. at 

Tymbark. Najpierw była Msza św. 
w kościele parafialnym, a następnie 
zabawa indiańska. 25 IX Parafialne 
Przedszkole Integracyjne im. św. 
Kingi, prowadzone przez siostry 
nazaretanki, świętowało 10-lecie 
istnienia. – Przez te lata nasza 
placówka bardzo się zmieniła, na 

początku było 30 dzieci, teraz jest 
80, w tym 15 niepełnosprawnych – 
informuje s. Justyna Jeż. W ramach 
przedszkola, do którego uczęszczają 
dzieci nawet spod Limanowej, dzia-
ła Zespół Wczesnej Interwencji; pla-
cówka współpracuje też z lokalną 
przychodnią rehabilitacyjną.  ak

Wstań, nie lękaj się, idź!

Uczeni i kustosze
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Indiańskie urodziny 

Świątynia konsekrowana

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

Sport. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Edynburgu 
Klaudia Buczek (na zdjęciu) występująca w barwach klu-
bu MKS Tarnovia-NorthFace, wywalczyła złoto w swej 
koronnej konkurencji wspinania na 
czas. Klaudia jest podopieczną Tomasza 
Oleksego, a wspinaczkę trenuje dopiero 
od 4 lat, więc tym większy to sukces. Na 
mistrzostwach dobrze zaprezentowali się 
też inni tarnowianie. W kategorii juniorów 
tytuł wicemistrzowski zdobył Marcin Dzieński 
(Pałac Młodzieży Tarnów).  js

Tarnowianka mistrzynią świata 
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Od 1 października z nominacji  
bp. Wiktora Skworca funkcję dy-
rektora oddziału tarnowskiego 
GN objął ks. Zbigniew Wielgosz. 

K s. mgr lic. Z. Wielgosz uro-
dził się 17 marca 1973 r. Pocho-

dzi ze Szczepanowa. Święcenia 
przyjął w roku 1998. Jako wikariusz 
pracował w Łysej Górze. W latach 
2001–2006 odbył studia magister-
skie w Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim z filologii polskiej oraz 
licencjackie z  teologii moralnej. 
Potem przez 4 lata pełnił funkcję 
sekretarza biskupa tarnowskiego. 
Wśród zainteresowań wymienia 
interpretacje tekstów literackich, 
poezję ks. Jana Twardowskiego, 
historię języka polskiego, a także 
ogrodnictwo i nordic walking.

Ks. dr Andrzej Turek, dotych-
czasowy dyrektor tarnowskiego 
oddziału GN, został wykładowcą 
akademickim. Dziękujemy mu za 
blisko 8 lat wspólnej pracy i życzy-
my, by nowa posługa przynosiła mu 
wiele radości i owocowała dla dobra 
Kościoła. Joanna Sadowska

P o raz 20. członkowie Arcy-
bractwa Straży Honorowej 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 
spotkali się na swej diecezjalnej 
pielgrzymce, która odbyła się 
24 IX w bazylice katedralnej. Przy-
byli ze wszystkich stron regionu, 
m.in. z Mielca, Brzeska, Jazowska, 
Obidzy, Iwkowej, Nowego Sącza, 
Wierchomli Wielkiej, Dębicy-La-
toszyna. Na wspólnej modlitwie 
uwielbiali Boskie Serce, wyna-
gradzając mu za grzechy swoje 
i bliźnich.

Mszy św. przewodniczył 
bp Władysław Bobowski. – Czuję, 
że jesteście wspólnotą szczególnie 
rozmodloną i bliską Bożemu Sercu. 
Jesteście apostołami Bożej miło-
ści i modlitwy – mówił, witając 
pielgrzymów. 

Czcić i wynagradzać

Ideą straży jest czcić Boskie 
Serce, szerzyć jego kult 
i wynagradzać 
mu za grzechy 
i   zniewag i 
ś w iata .  Co-
dziennie każdy 
z  człon ków 
jedną godzinę 
w  ciągu dnia 
poświęca Bo-
skiemu Sercu. – 
Kto może, idzie 
do kościoła, na 
adorację czy 
Mszę św., jeśli nie 
ma takiej możliwości, swoją pracą 
uwielbia Boskie Serce – wyjaśnia 
ks. Roman Miarecki, diecezjalny 
moderator arcybractwa. Dla człon-
ków wspólnoty ta godzina to jeden 
z ważniejszych momentów dnia. – 
Czuję, że dzięki niej jestem mocniej 
związana z Bogiem – mówi Zofia 

Lisowska z Piwnicznej, od 30 lat na-
leżąca do straży. Maria Sołtys z Ko-
szyc Małych nie liczy godzin, które 
poświęca Boskiemu Sercu. – Czasa-

mi to i cały dzień wielbię – 
zwierza się. W kościołach 
parafii, gdzie działa straż, 
znaleźć można specjalne 
zegary z tarczą. – W środ-
ku jest Boskie Serce Jezu-
sa, a o konkretnej godzinie 
wpisane są osoby z danej 
straży. Nie ma więc takiej 
godziny na świecie, by 
ktoś nie czuwał przy Bo-
skim Sercu – dodaje ks. 

Miarecki. 

Dzieci adoracji
Bractwo to również formacja. 

Raz w miesiącu jego członkowie 
spotykają się razem w swoich pa-
rafiach. Najczęściej grupy liczą 
po 33 osoby, co symbolizuje liczbę 
lat ziemskich życia Pana Jezusa. 
Oprócz wspólnej modlitwy zela-

torowie przygotowują dla każde-
go bileciki z cytatami biblijnymi. 
Przesłanie to towarzyszy im przez 
cały miesiąc. Bycie w straży wiąże 
się również z troską o bliźniego. To 
zarówno pamięć duchowa, np. za-
mawianie Mszy św. w konkretnych 
intencjach, jak i pomoc fizyczna. 
– Odwiedzam chorych, mam też 
kilka osób, którym robię zakupy – 
dodaje M. Sołtys. O obowiązkach 
arcybractwa przypominał podczas 
pielgrzymki ks. Walerian Swoboda 
SCJ, dyrektor krajowy straży hono-
rowej. – Jesteśmy dziećmi adoracji. 
Pierwsza adoracja trwała pod krzy-
żem, kolejne przed Najświętszym 
Sakramentem, a  następnie przy 
bliźnim – mówił w homilii.  ak

Miłość miłości 
pragnie

Ks. Roman 
Miarecki, 
diecezjalny 
moderator 
Arcybractwa straży 
honorowej nsPJ 

– do straży zapisuje się 
człowiek, który naprawdę 
kocha Pana Jezusa. bo kto 
nie ma miłości w sercu i nie 
jest świadomy tego, co bóg 
dla niego czyni, nie odpowie 
miłością  i do straży nie 
wstąpi. dzisiaj w świecie 
zanika świadomość grzechu, 
ludzie coraz częściej sami się 
usprawiedliwiają, nie widzą 
potrzeby przepraszania za 
grzechy. stąd wielka potrzeba 
takich wierzących, którzy będą 
wynagradzać za grzechy swoje 
i bliźnich. straż honorowa jest 
bogactwem naszej diecezji.

W pielgrzymce uczestniczyło 
kilkaset osób z całej diecezji  
poniżej: Obraz 
przypominający o codziennej 
godzinie uwielbienia 

XX diecezjalna pielgrzymka Honorowej Straży NSPJ

Zegar z sercem 
Dzięki nim w każdej 
godzinie czczone jest 
Boskie Serce. 

Zmiany w naszej redakcji

Mamy nowego szefa

Ks. Zbigniew Wielgosz na nowym stanowisku pracy
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Z radością przekazuję wam wiadomość, 
że Ojciec Święty Benedykt XVI nadał ko-
ściołowi pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika w Tuchowie tytuł bazyliki mniej-
szej. To już kolejny kościół w naszej diecezji, wy-
różniony tym zaszczytnym tytułem – podkreśla 
w swym pasterskim słowie biskup tarnowski 
Wiktor Skworc. Dla mieszkańców Tuchowa, dla 
wszystkich czcicieli Matki Tuchowskiej to wielka 
radość. 2 października bazylika tuchowska do-
łącza do grona bazylik mniejszych diecezji tar-
nowskiej istniejących w Tarnowie, Limanowej, 
Nowym Sączu, Bochni, Szczepanowie i Mielcu.

Cudowne dzieje 
Według tradycji benedyktyńskiej pierwszy 

kościół w Tuchowie wzniesiono przed 1079 r. 
Prawdopodobnie świątynię wizytował św. Sta-
nisław ze Szczepanowa jako biskup krakowski, 
a parę wieków później św. Jan Kanty odprawił tu 
swoje prymicje. W XVI w. benedyktyni, którym 
podlegała Prepozytura Tuchowska, sprowadzili 
do Tuchowa obraz Matki Bożej. Datowany jest 
on na lata 1530–1540, pochodzi z polskiej szkoły 
malarskiej Mistrza Ołtarza z Bodzentyna. Na-
bożne legendy natomiast mówią, że obraz sam 
pojawił się na lipie lub przywędrował z Węgier. 
Pewne jest, że Maryja szczególnie upodobała 
sobie tuchowskie wzgórze i od kilkuset lat hoj-
nie rozdziela tu łaski. Cuda, jakie dokonywały 
się za Jej wstawiennictwem, przyczyniły się do 
rozwoju ruchu pielgrzymkowego i budowy w 
XVII w. nowego kościoła, a w kolejnych wiekach 
jego rozbudowy. Opiekunami sanktuarium byli 
kolejno benedyktyni, jezuici i księża diecezjalni. 
W 1893 r. do Tuchowa przyjechali redemptoryści. 
Potwierdzeniem żywego kultu była koronacja 
papieskimi koronami wizerunku Madonny Tu-
chowskiej, dokonana w 1904 r. przez ówczesnego 
biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę.

Dla ciała i duszy
Jest rok 1604. Matka Boża uzdrawia małego 

chłopca pochodzącego z Tuchowa. To pierwszy 
cud zanotowany przez kronikarza. Kronika pa-
rafialna wypełnia się świadectwami tych, którzy 
dostąpili łask. W parafialnych zapiskach, pod 
rokiem 1629, czytamy o służącej pana Samuela z 
Kilanowic, która została rażona piorunem: „Ofia-
rowano ją we Mszy św. wraz ze świecą wosko-
wą takiej samej, jak owa służąca wielkości; i po 
trzech godzinach przyszła do zdrowia. W roku 
1632 dnia 2 lipca pani Dorota Lisiecka z Burzy-
na tak niebezpieczną miała ranę na kolanie, iż 
tejże żaden lekarz uleczyć nie mógł, ofiarowała 
się do obrazu NP Maryi Tuchowskiej i wkrótce 
też uleczona została. W r. 1698 przyniesiono z 
Węgier do Tuchowa dziecię niewidome. Gdy 

Bazylika w Tuchowie. 
Prawie tysiąc lat temu 
na wzgórzu Lipie 
wybudowano kościół. 
Dziś stoi tu duże i znane 
sanktuarium, tętniące 
żywą pobożnością 
maryjną. Właśnie 
wstępuje ono 
do zaszczytnej 
bazylikowej rodziny 
diecezji.  

Dom łask tekst i zdjęcia
Joanna Sadowska

jsadowska@goscniedzielny.pl
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podczas Mszy św. rodzice z wielkim płaczem 
położyli je na stopniach wielkiego ołtarza przed 
cudownym obrazem, dziecię przejrzało”. Matka 
Boża uzdrawia i dziś. – Bardzo kocham Panią 
Tuchowską i z wszystkimi sprawami do niej się 
zwracam. Wiem, że opiekuje się mną na każdym 
kroku. To Ona wybłagała łaskę zdrowia dla mojej 
ciężko chorej siostry – mówi Kazimiera Kałużna 
z Dąbrówki Tuchowskiej. O Matce Tuchowskiej 
mówi się, że czuwa nad duszą i ciałem. – A dla 
diecezji wyprasza powołania kapłańskie i za-
konne – zauważa o. Eugeniusz Leśniak CSsR, 
proboszcz sanktuarium. 

Kto się w opiekę odda
– W czasach rozbiorów Józef II, jeden z ów-

cześnie panujących cesarzy Austrii, nie uznawał 
kultu Matki Bożej – opowiada Dorota Kukułka, 
przewodnik po sanktuarium. – To właśnie z jego 
rozkazu rozkradano mienie zakonne i kościelne. 
W Tuchowie skonfiskowano niezwykle cenną 
sukienkę Maryi. Była ona wykonana ze srebr-
nej blachy i wysadzana brylantami. Na znak 
żałoby wyrzeźbiono drewniane sukienki, które 
zachowały się do dziś i znajdują się w muzeum 
sanktuaryjnym – dodaje przewodniczka. W 
muzeum zwiedzający znajdą również obraz  po-
darowany przez kamedułów warszawskich. – W 
1622 r. panowała zaraza, nie dotknęła ona jednak 
Tarnowa, Tuchowa, Biecza i Pilzna, bo miejsca 
te oddały się pod opiekę Matki Bożej. Mija 56 
lat i morowe powietrze opanowuje Warszawę. 
Kameduli oddają się Maryi i zostają ocaleni, 
a znakiem ich wdzięczności jest podarowany 
obraz – przypomina D. Kukułka. Muzeum 
sanktuaryjne nie jest jedynym, które przygo-
towano dla pielgrzymów. – Zwiedzać można 
również muzeum misyjne, gdzie m.in. znajdują 
się eksponaty przywożone przez misjonarzy 

redemptorystów pracujących w Ameryce Po-
łudniowej, oraz muzeum etnograficzne, gdzie 
można zobaczyć dawne narzędzia rolnicze czy 
przedmioty codziennego użytku. Dużym zain-
teresowaniem cieszy się też całoroczna ruchoma 
szopka – wylicza proboszcz. 

Boże więzi
Słoneczne przedpołudnie. W sanktuarium 

cisza, która jest dla mnie zaskoczeniem. Zawsze 
gdy tu bywam, przy okazji odpustu czy innych 
uroczystości, są rzesze wiernych, i trudno wte-
dy znaleźć swą intymną izdebkę modlitwy. A 
dziś wszystko nastraja do spotkania z Maryją. 
– Ma pani szczęście, bo dopiero co była grupa 
pątników. Do nas praktycznie każdego dnia piel-
grzymują wierni. Zarówno z najbliższej okolicy, 
z diecezji, jak i z wielu stron Polski oraz z za-
granicy, szczególnie z Niemiec, Białorusi, Rosji, 
Ukrainy – informuje o. Leśniak. Wierni najlicz-
niej gromadzą się podczas lipcowego odpustu. 
– Zawsze się cieszyłam, że jestem blisko Matki. 
Pracując jako nauczycielka w Karwodrzy, każ-
dego poniedziałku, przez kilkanaście lat, byłam 
w sanktuarium na Mszy św. o 5.30. Tak rozpo-
czynałam każdy tydzień pracy i nie wyobrażam 
sobie, że mogłoby być inaczej – podsumowuje 
K. Kałużna. Od czterech wieków sanktuarium 
tętni żywą, maryjną pobożnością. A tegoroczna, 
październikowa uroczystość jeszcze bardziej no-
bilituje to miejsce.  „Przyznanie tytułu bazyliki 
mniejszej tej czcigodnej, tuchowskiej świątyni, 
w szczególny sposób wzmacnia jej więź ze Sto-
licą Apostolską, z Ojcem Świętym i pasterzem 
Kościoła tarnowskiego, który jest zwornikiem 
jedności ze Stolicą Świętą. Papieska decyzja czy-
ni ją ponadto miejscem szczególnego duchowego 
oddziaływania” – czytamy w cytowanym już 
słowie biskupa tarnowskiego.  •

Pełny blask
O. Eugeniusz Leśniak CSsR, 
proboszcz sanktuarium
– Tytuł bazyliki mniejszej to 
dla nas wielkie wydarzenie, 
na które czekaliśmy kilka lat. 
To zarazem duchowe i faktyczne 

zauważenie, że nasz kościół pełni funkcję 
szczególną w rozdawnictwie łask. 
do uroczystości przygotowywaliśmy się 
cały rok. w lutym rozpoczęła się u nas 
wieczysta adoracja, a w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca odprawiane są specjalne 
nabożeństwa. w ten dzień mamy godzinną 
adorację przed Mszą św., eucharystie 
z kazaniem i różaniec na dróżkach. 
w parafii widzimy też ożywienie modlitwy 
różańcowej, mamy 16 róż różańcowych, 
a czciciele Maryi licznie przychodzą na 
wspólny różaniec do świątyni czy to rano, 
czy wieczorem. codziennie jest u nas 
możliwość skorzystania z sakramentu 
pokuty i pojednania. Przygotowując się do 
uroczystości, zadbaliśmy też o zewnętrzny 
wygląd świątyni. wykonano wiele prac 
remontowych, zarówno na zewnątrz, jak 
i wewnątrz kościoła, bo chcemy, by miejsce 
to jaśniało pełnym blaskiem. 

Życie religijne na tuchowskim wzgórzu 
wyjątkowo żywego pulsu nabiera 
w czasie lipcowego odpustu 
na stronie obok powyżej:
Matka Boża Tuchowska 
na stronie obok poniżej:
W muzeum sanktuaryjnym 
znajduje się wiele cennych pamiątek. 
D. Kukułka prezentuje różaniec 
– wotum czcicieli Maryi
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P rzez kilka godzin 20 wrze-
śnia w  centrum Tarnowa 
odbywała się akcja „Tyflobus 

– widzieć więcej”. To ogólnopolska 
inicjatywa, zorganizowana przez 
fundację „Szansa dla Niewido-
mych”, mająca na celu zapoznanie 

się z  potrzebami osób niepełno-
sprawnych. – Głównym celem 
kampanii jest przybliżenie społe-
czeństwu trudności, które napoty-
kają osoby niepełnosprawne, oraz 
zaprezentowanie nowoczesnych 
rozwiązań technicznych – wyja-

śnia Anna Badowska z fundacji. Od 
sierpnia do września tyflobus od-
wiedził wiele miast Polski, pod ko-
niec przyjechał na południe kraju. 
W Tarnowie można było obejrzeć 
stanowiska pracy dla osób niewido-
mych, niedowidzących i seniorów. 
– Są one wyposażone w najnowo-
cześniejszy sprzęt, umożliwiający 
niewidomym samodzielne korzy-
stanie z internetu i pracę zawodo-
wą – podkreśla Adrian Kowalczyk, 
wolontariusz fundacji. – Mamy tu 
również m.in. książeczki dotykowe, 
lalkę do nauki brajla, mówiący dyk-
tafon, ciśnieniomierz i termometr 

do pomiaru temperatury ciała, ze-
garki brajlowskie. Prezentujemy 
też urządzenie „kolor”. Mówi ono, 
jakiego koloru jest dany przedmiot. 
Więc niewidomy może np. sam ro-
bić zakupy w sklepie odzieżowym 
– dodaje. Dzięki tym nowoczesnym 
sprzętom osoby niewidome mogą 
być bardziej samodzielne. – One 
znacznie ułatwiają życie. Wiem 
o tym, bo sam jestem osobą z dys-
funkcją wzroku – podkreśla A. 
Kowalczyk. js 

Przed nami siedem 
wyjątkowych dni, 
będących okazją 
do podziękowania 
wolontariuszom za 
ich bezinteresowną 
pomoc i dających 
możliwość wsparcia 
potrzebujących 
dzieci. 

H asło rozpoczynającego się
3 października 66. Tygodnia 

Miłosierdzia brzmi: „Czyńcie, jak Ja 
wam uczyniłem”. – Słowa te nawią-
zują do ewangelicznej sceny umycia 
przez Jezusa nóg apostołom. To we-
zwanie do ciągłej pomocy potrzebu-
jącym – wyjaśnia ks. Ryszard Pod-
stołowicz, dyrektor Caritas Diecezji 
Tarnowskiej. W ramach Tygodnia 
po raz pierwszy odbędzie się akcja 
„Chleb za chleb”. 3 października po 
Mszach św. wolontariusze Caritas 
będą rozprowadzać bochenki 

chleba, które specjalnie na ten cel 
upieką trzy małopolskie piekarnie: 
Kazibut z Tarnowa, Harnaś z No-
wego Sącza i Piekarnia E. i S. Ko-
nieczny z Mielca. Przygotowanych 
zostanie prawie 9 tys. bochenków, 
ofiara za nie to 5 zł. Zebrane datki 
w  całości przeznaczone zostaną 
na dożywianie dzieci. – Chleb to 
symbol otwartego serca i  dłoni, 
mamy więc nadzieję, że znajdzie 
on nabywców, a akcja wejdzie na 
stałe do diecezjalnego kalendarium 
działań charytatywnych – mówi 
dyrektor. – Podczas tego tygodnia 
chcemy również podziękować kil-
ku tysiącom wolontariuszy Caritas, 
którzy ofiarnie pomagali poszkodo-
wanym przez powodzie i osuwiska 
– dodaje.  ag

Ich zadaniem jest ewangelizacja 
Afrykanów. Od teraz diecezjanie 
mogą jeszcze pełniej włączyć się 
w misyjną współpracę. 

B iskup tarnowski Wiktor Skworc 
poświęcił w Piwnicznej ośrodek 

rekolekcyjno-misyjny im. kl. Rober-
ta Gucwy, prowadzony przez Sto-
warzyszenie Misji Afrykańskich. 
– Nasz dom służy szeroko pojętej 
animacji misyjnej, zwłaszcza wśród 
młodzieży, którą zapraszamy na 

rekolekcje 
i dni skupie-

nia. Przyjeż-
dżający do na-
szego ośrodka 
mają okazję 

spotkać się z misjonarzami, którzy 
na co dzień pracują bądź pracowali 
w Afryce. Być może ktoś, poznawszy 
duchowe potrzeby Czarnego Lądu, 
pójdzie za głosem misyjnego powo-
łania – mówi z nadzieją ks. Wacław 
Krzempek SMA, przełożony domu 
w  Piwnicznej. Z  okazji otwarcia 
ośrodka zorganizowano wystawę 
pt. „Oddali życie dla Ewangelii”. Pre-
zentacja pracy SMA przypomina 
tych, którzy ofiarowali Kościołowi 
w Afryce to, co najcenniejsze – swoje 
życie, jak chociażby patron piwni-
czańskiego domu, kleryk Robert Gu-
cwa, pochodzący z naszej diecezji, 
który zginął 15 XI 1994 r. w  Ban-
gui, w Republice Środ- kowej 
Af r yki.   xzb

Poświęcenie misyjnego domu rekolekcyjnego 

Czarny Ląd w Piwnicznej 

Piwniczański dom formacyjny  poświęcił 25 IX bp Wiktor Skworc

Akcja „Tyflobus” w Tarnowie 

Widzieć 
więcej 

bez oczu

66. Tydzień Miłosierdzia

Chleb za chleb 

Stoisko odwiedzali 
zarówno zdrowi, jak 
i niepełnosprawni

To nie są gadżety, które mają „kręcić” młodzież. 
Mówiący kalkulator, termometr czy Color Test 
to nowoczesny sprzęt dla osób niewidomych.
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„Na początku było 
Słowo” – to temat 
pierwszego spotkania 
studentów 
w eterze.

P ytanie konkur-
sowe z 3 X brzmi: 

„Dlaczego na począt-
ku Ewangelii św. Jana 
znajduje się poetycki pro-

log”? Odpowiedzi należy przesyłać 
do 8 X na adres: studiumbiblijne@
diecezja.tarnow.pl lub Studium 

Biblijne, plac Katedralny 6, 33-100 
Tarnów. Wykładów można 

słuchać w RDN Małopol-
ska w każdą niedzielę 
o 14.30 i w poniedział-
ki o  20.10. RDN Reli- 
gia nadaje audycję 
studium w  ponie- 

działek o 11.30 i we wto-
rek o 20.00. ak

Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

P rośba, z którą apostołowie zwrócili się do Chrystusa:
„Przymnóż nam wiary!”, winna być stałym elementem naszej 

modlitwy. Zastanawiajmy się też często czy mamy świadomość, 
że jesteśmy sługami powołanymi przez Boga do pracy na niwie 
Pańskiej, sprawdzajmy, pytając naszego sumienia, czy możemy 
o sobie powiedzieć: „wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”. 
Tylko pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli nam z pełnym 
spokojem oczekiwać na spotkanie z Chrystusem, gdy powtórnie 
przyjdzie.  •

Tarnów. Samorządowe Cen-
trum Edukacji wraz ze Staro-
stwem Powiatowym organizują 
popularnonaukową konferencję 
pt. „Jan Paweł II Wielki. Dziedzic-
two i Pamięć”. Jest ona adresowana 
do nauczycieli, wychowawców, stu-
dentów i uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. – Chcemy zaszczepić 
idee Roku Jana Pawła II w Mało-
polsce na grunt pracy dydaktycz-
no-wychowawczej szkół, a także 
przyczynić się do pogłębienia 
refleksji naukowej na temat życia, 
działalności i nauczania Papieża 
Polaka – podkreśla Edmund Juś-
ko, naczelnik Wydziału Edukacji 
Starostwa Powiatowego. Konfe-
rencja odbędzie się 7 X w auli przy
al. Solidarności. Początek o 10.00.

Bochnia. 8 X w  sanktuarium 
modlić się będą pątnicy diecezjalnej 
pielgrzymki rencistów, emerytów 
i osób w podeszłym wieku. O 10.30 
– Różaniec, o – 11.00 Msza św. z pro-
cesją eucharystyczną.

Tarnów. Już w  sobotę 9 X 
rozpoczną się diecezjalne 
obchody X Dnia Papieskie-
go pod hasłem: „Jan Paweł II 
– odwaga świętości”. Tego dnia 
o 18.00 w kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego odbędzie się koncert Orkie-
stry Kameralnej L̀ Estate Armonico 
z Krakowa oraz Chóru Mieszanego 
Canticum Iubilaeum z limanowskiej 
bazyliki pod dyrekcją Marka Micha-
lika. Artyści wykonają Gloria RV 
589 Antonio Vivaldiego. W ramach 
obchodów odbędzie się również VII 

Festiwal Chrześcijańskiej Muzyki 
Młodzieżowej „Barka 2010” – 13 X, 
kino Marzenie.

Tarnów. 10 X 
odbędzie się Die-
cezjalny Marsz dla 
Życia i  Rodziny 
„W darze Janowi Pa- 
włowi II”. O  12.00 Msza św. 
w kościele pw. bł. Karoliny Kóz-
kówny, pod przewodnictwem bp. 
Władysława Bobowskiego, o 13.00 
– rozpoczęcie marszu głównymi 
ulicami miasta, o 14.30 – część arty-
styczna na rynku. Przed publicz-
nością wystąpią: Julia i Grzegorz 
Kopalowie, „Sanctus” z Nowego 
Sącza, Schola „Emanuel” i zespół 
młodzieżowy z Ptaszkowej. 

Region. Centrum Ekonomii
Społecznej organizuje Dni Otwar-
te Przedsiębiorczości Społecz- 
nej, w ramach ogłoszonego przez 
Parlament Europejski Roku 
Walki z  Ubóstwem i  Wyklucze-
niem Społecznym. Odbędą się 
one w Nowym Sączu – 6 i 20 X, 
w Bochni – 13 X i 3 XI oraz w Tar-
nowie – 27 X i 17 XI. – Ich celem 
jest prezentacja przedsiębiorczo-
ści społecznej jako szansy na po- 
lepszenie sytuacji materialnej 
i  społecznej wielu ludzi – mówi 
Paweł Wyszomirski z  CES. 
– Praktycznym elementem dni bę- 
dzie również powołanie lokal- 
nych funduszy sty pendial- 
nych pod wspólną marką iStypen-
dium.pl. 

Dębica. Parafia pw. Miłosierdzia 
Bożego już po raz XXI organizuje 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Religijnej i Patriotycznej „Polonia 
semper fidelis”, który odbędzie się 
w dniach 22–24 X. W programie: 
22 i 23 X przesłuchanie uczest-
ników konkursu, 23 X o  19.00 
koncert zespołu Trzecia Godzina 
Dnia, 24 X o 16.00 koncert galowy 
z udziałem zespołu Krakowskie 
Przedmieście, podczas którego 
gościnnie wystąpi Adam Woro-
nowicz, główny odtwórca roli bł. 
ks. Jerzego w filmie „Popiełuszko”. 
Po koncercie spotkanie z aktorem.
 •

Jak przed laty, tak i dziś, 
Jan Paweł II łączy ludzi 
i wydarzenia

Radiowo-Internetowe Studium Biblijne 

Bóg mówi

zaproszenia

pod
patronatem
„Gościa”
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Neogotycki klasztor 
przy Krakowskiej 41 
jest organicznie 
włączony w strzelistą 
świątynię.  
Przez okna domowej 
kaplicy zaglądam 
do wnętrza kościoła, 
którym już ponad 
100 lat opiekują się 
duchowi synowie 
św. Wincentego 
à Paulo.

Z abytkowy dom księży misjo-
narzy został zbudowany, po-

dobnie jak kościół, z rozmachem. 
Nie  brakuje go  i  dzisiaj, cechuje 
jednak działalność duszpasterską, 
która obok prowadzenia parafii 
Świętej Rodziny polega na promo-
waniu duchowości św. Wincentego.

Horyzonty winnicy 
Pańskiej

– Nasz założyciel chciał, abyśmy 
zajmowali się biednymi oraz forma-
cją duchowieństwa – mówi ks. Zdzi-
sław Góra, superior. – Stąd kuchnia 
dla ubogich, domowe hospicjum, 
grupy dla uzależnionych i chorych 
psychicznie – wylicza. – Cierpią-
cym na duszy pomagamy, dyżuru-
jąc w konfesjonale, także z tej racji, 
że w naszym kościele trwa wieczy-
sta adoracja – wyjaśnia ks. Benedykt 
Lewandowski, spowiednik księży 
i sióstr zakonnych. Misjonarze gło-
szą również rekolekcje i misje; pra-
cują z młodzieżą, czego przykładem 
jest parafialna świetlica.

Serdeczne nuty
– Jako prefekt kościoła dbam 

o jego wystrój, jakość strojów i pa-
ramentów liturgicznych, a przede 
wszystkim o  muzyczną stronę 
modlitwy – mówi ks. Przemysław 
Pasternak, założyciel chóru i orkie-
stry Capella Tarnoviensis. Wspólno-
towej modlitwie towarzyszą inne 
zespoły: chór Sacra Familia oraz 
schola dziecięca licząca 100 małych 
śpiewaków. Misjonarze mają bogatą 
historię muzyczną. Dość wspomnieć 
ks. Siedleckiego i jego „Śpiewnik ko-

ścielny”, najstarszy w Polsce, który 
doczekał się już 40 wydań. Wierni 
chętnie włączają się w śpiew. Mu-
zyka sakralna to  jedna z  wielu 

dróg misjonarskiego oddziaływa-
nia na ludzkie serca, które pragną 
spotkania z Kompozytorem świata. 

Ks. Zbigniew Wielgosz

Panorama wspólnot zakonnych: księża misjonarze w Tarnowie

W cieniu dwóch wież

Dom misjonarzy w Tarnowie

Klasztorna sala spotkań

Zakonna wspólnota w domowej kaplicy

Przede wszystkim 
ewangelizacja 

Ks. Zdzisław Góra 
CM, superior
– Przenosimy się 
z placówki 
na placówkę, 
dlatego 

staramy się być otwarci 
na każdą „nową ojczyznę”, 
nową diecezję.  
włączamy się w życie 
lokalnego kościoła, wszak 
pracujemy dla jednej sprawy, 
ewangelizacji.  
Ponadstuletnia historia 
misjonarzy w Tarnowie 
ma wiele pięknych kart, 
np. podczas ostatniej 
wojny nasi księża głosili 
wiele rekolekcji i misji 
na okupowanych terenach. 
dziś skupiamy się na pracy 
ze wszystkimi grupami 
wiernych, proponując 
im m.in. uczestnictwo 
w Apostolacie  
Maryjnym, związanym 
ze św. katarzyną labouré 
i cudownym Medalikiem, 
czy w stowarzyszeniu 
Młodzieży wincentyńskiej. 
duchowość naszego 
założyciela promujemy  
także podczas 
PPT na Jasną górę, 
prowadząc grupę nr 4 
– „Św. wincenty”. co roku 
urządzamy pielgrzymkę 
w intencji trzeźwości 
do sanktuarium maryjnego 
w odporyszowie, 
którym opiekują się nasi 
współbracia. Z prowadzonej 
przez nas parafii pochodzi 
wielu księży, nie tylko 
misjonarzy. Przyciągamy 
młodych obecnością 
i pracą, wiernością 
drodze wytyczonej 
przez św. wincentego. 
Zainteresowanym naszą 
historią, charyzmatem 
i dziełami polecam 
parafialną gazetę „Święta 
rodzina” oraz stronę 
internetową: 
www.familia.tarman.pl. 

Wincentyński charyzmat
Zgromadzenie Misji, założone w XVii w. 
przez św. wincentego à Paulo, jest stowarzyszeniem 
życia apostolskiego. Misjonarze składają proste 
(niezakonne) śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, 
a także ślub wytrwania przez całe życie 
w zgromadzeniu i pracy nad zbawieniem ubogich. 
w diecezji mają domy w Tarnowie i odporyszowie. 
strojem misjonarza jest czarna sutanna. 


