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Druhowie 
z OSP Piekiełko koło 
Tymbarku nie mają 
jak jeździć do pożarów 
czy powodzi. 
Mają jednak wielkie 
serca do niesienia 
innej pomocy.

W grudniu, jak czynią to od kilku 
lat, przywieźli do tarnowskie-

go domu dla bezdomnych kilkaset 
kilogramów darów. – Dawno temu 
widzieliśmy reportaż telewizyjny 
z  tego domu. Pamiętam zwłaszcza 
fragment o dramatycznej sytuacji 
placówki i potrzebach nocujących 
tu ludzi w czasie zimy. Postanowi-
liśmy coś zrobić – mówi Andrzej 
Czernek, naczelnik OSP Piekiełko.

Od lat strażacy przywożą ciepłą 
odzież, bieliznę osobistą i pościelo-
wą. – Kiedy ściska mróz, w ośrodku 
nocuje nawet 70 mężczyzn. Ta pora 
roku oznacza większe potrzeby. 
Zaczyna zwykle brakować obuwia 

i ubrań na zimę – przyznaje Jerzy 
Maślanka, kierownik tarnowskiej 
placówki.

Strażacy pozyskują dary w Tym-
barku i  całym regionie limanow-
skim. – Ludzie chętnie się dzielą tym, 
co mają, bo znają nas z charytatyw-
nych akcji – mówi Lesław Malec z Pie-

kiełka. Ich wizyta w Tarnowie była 
piątą akcją dobroczynną w  2010  r. 
– Nie  mamy sprzętu, by jeździć 
do pożarów. Ale strażak nie jest tyl-
ko od wody czy ognia, jest po prostu 
od pomocy. My zajęliśmy się chary-
tatywną – tłumaczy prezes OSP Pie-
kiełko Jacek Leśniak. gb

Wymiana darów

P od koniec grudnia w Limanowej 
odbyło się spotkanie niepełno-

sprawnych ruchowo. – W tym san-
ktuarium Maryja uczy nas, że jeste-
śmy sobie nawzajem potrzebni, aby 
nasze duchowe oblicze mogło  się 
stawać coraz bardziej podobne do ob-
licza Chrystusa – przypomniał w cza-
sie Eucharystii bp Wiktor Skworc. 
W spotkaniu wzięło udział kilkaset 
osób. Byli to chorzy, ich opiekunowie 
i wolontariusze. – Zajmuję się nie-
pełnosprawnymi, bo widzę potrzebę 
i radość, jaką sprawia im moja troska 
– mówi Joanna Majorek z Pleśnej. – 
To jest tak, że my, zdrowi, dając sie-
bie chorym, równie dużo otrzymu-
jemy od nich – podkreśla Jadwiga 
Wiktorow z  Mordarki. Spotkanie 
zorganizowało Duszpasterstwo Nie-
pełnosprawnych Ruchowo Diecezji 
Tarnowskiej.
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Limanowa, 29 grudnia 2010. – Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni – przypomniał
bp Wiktor Skworc
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W ostatnim transporcie ochotnicy przywieźli kilkaset 
kilogramów darów

W pierwszy dzień 
nowego roku 

nasza diecezja rozpoczęła 
jubileusz – radosny 
czas świętowania 
225. rocznicy swego 
powstania. Kalendarz 
zapowiada się bardzo 
interesująco. Piszemy 
o tym na str. III i IV–V. 
Jednak w blasku 
celebr, w klimacie 
zachwytów nad chlubną 
przeszłością, warto 
pamiętać, że jubileusz 
jest czasem darowania 
win, przebaczenia, 
pokuty i ofiary. Po to, 
by wejść w nieznaną 
przyszłość z czystym 
kontem. Po to, by mieć 
prawo do pomnażania 
duchowego dziedzictwa, 
któremu na imię 
diecezja tarnowska. 
Nie ma jubileuszu 
bez nawrócenia.

Strażacy wsparli bezdomnych

Nie tylko od ognia i wody
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Charytatywna Śnieżka

Tarnów. Ponad 2 tys. zł zebrano 
podczas przedstawienia „Kró-
lewna Śnieżka”, które wystawio-
no w IV LO. W baśniowe postacie 
wcielili się nauczyciele i ucznio-
wie. Macochę grała polonistka, 
nauczycielki chemii i historii były 
krasnalami, a  dyrektor szkoły 

wystąpił w roli uroczego księcia. 
– Zebrane pieniądze przekażemy 
potrzebującym uczniom naszej 
szkoły – mówi dyrektor Marek 
Smoła. „Królewna Śnieżka” była 
czwartym spektaklem, jaki przy-
gotowali nauczyciele.
 js

Krasnalami były m.in. nauczycielki chemii i historii
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Na scenie w oczy rzucała się przede wszystkim harfa
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Wsparcie dla służby

Po Mszy św. duszpasterze i policjanci z całej diecezji zebrali się 
na okolicznościowym spotkaniu w Sali Lustrzanej
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Pasterskie „Bóg zapłać”
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
na święta Bożego Narodzenia obdarowali mnie dobrym 
słowem i życzliwą pamięcią. Z wdzięcznością łączę 
modlitwę, zawierzając każdą i każdego z Was Maryi, patronce diecezji. 
Niech Bóg obficie błogosławi w nowym roku.

† Wiktor Skworc
biskup tarnowski

Pod dachem Jezusa
Jodłowa. 28 grudnia rozstrzy-
gnięto doroczny konkurs szopek 
i  ozdób bożonarodzeniowych 
organizowany przez miejscowe 
Centrum Kultury i Czytelnictwa 
przy wsparciu parafii. – Chcemy 
podtrzymywać tradycję wyko-
nywania szopek. W  tym roku 
na konkurs wpłynęło kilkadzie-
siąt ozdób wykonanych przez dzie-
ci i dorosłych, a także całe rodziny 
– mówi Waldemar Sztogrin, szef 
ośrodka kultury. – Jodłowa, z racji 
tego, że jest tu jedyne w diecezji 
i w regionie sanktuarium Dzie-
ciątka Jezus, jest  szczególnie 
zobowiązana do podtrzymywania 

wszelkich bożonarodzeniowych 
tradycji – mówi ks. Zenon Toma-
siak, kustosz. gb

Nagrodę w kategorii szopka 
rodzinna odebrała rodzina 
Czajów z Dęborzyna
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Diecezja. Dwudziestolecie istnie-
nia obchodziło Duszpasterstwo 
Policjantów Diecezji Tarnowskiej. 
Uroczystościom liturgicznym 
przewodniczył bp Wiktor Skworc. 
– Pamiętam, jak 20 lat temu zaczy-
naliśmy się spotykać jako środo-
wisko policyjne w kościele księży 
misjonarzy. Byliśmy jednymi 
z pierwszych w Polsce. Na mnie 
z tego powodu mówili wtedy „brat” 

Marian – wspomina Marian Sar-
kowicz, ostatni komendant MO 
w Tarnowie. Od lat policjanci mają 
własne, specjalistyczne duszpaster-
stwo. – Chciałbym podziękować 
naszym kapelanom, ks. prof. Stani-
sławowi Sojce i ks. dr. Kazimierzo-
wi Fąfarze, że zawsze nas wspierają 
– dodaje insp. Zbigniew Ostrowski, 
komendant miejski policji w Tarno-
wie. gb

Nowy Sącz. 13 stycznia o godz. 
18:00 w Małej Galerii na Plantach 
z koncertem wystąpi wielogłow-
ska grupa Megro. – Zagramy 
piosenki z  naszej najnowszej 
płyty. Cały dochód z  jej  sprze-
daży zostanie przeznaczony 
na rzecz Polskiego Towarzystwa 
Walki z Mukowiscydozą – mówi 
Tomasz Gargas z zespołu. Megro 
gra muzykę inspirowaną jaz-
zem, rockiem alternatywnym 
i folkiem. Powstało w 1999 roku, 

by zbierać środki na rzecz dzie-
ci chorych na  mukowiscydozę. 
 gb

Zapraszamy na koncert

Koncert dla miasta

Tarnów. 26 grudnia meloma-
ni mogli wysłuchać „Oratorium 
na  Boże Narodzenie” Camille’a   
Saint Saënsa, które uświetniło 
zakończenie obchodów 680. rocz-
nicy lokacji miasta. Utwór wyko-
nali: chór katedralny Pueri Can-
tores Tarnovienses, Tarnowska 

Orkiestra Kameralna oraz soliści 
pod batutą ks. dr. Grzegorza Pieka-
rza. – Oratorium jest przepiękną 
medytacją muzyczną czerpiącą 
tematy z tekstów Starego i Nowe-
go Testamentu – mówił ks. Piotr 
Pasek, wprowadzając słuchaczy 
w treść utworu. xzw
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O inspirującej 
przeszłości 
i nawróceniu, które 
otwiera oczy na 
przyszłość, z teologiem 
ks. prof. dr. hab. 
Januszem 
Królikowskim 
rozmawia 
Grzegorz Brożek.

Grzegorz Brożek: Jubileusze w  Kościele. 
Obchodzić czy nie obchodzić?
Ks. Janusz Królikowski: – Oczywiście, że ob-
chodzić. To jest bardzo naturalny i utrwalony 
zwyczaj zarówno w życiu osobistym ludzi, jak 
i w życiu Kościoła.

Skąd wzięło się wspominanie, świętowanie 
i obchodzenie rocznic?

– Trzeba zacząć od stwierdzenia podstawowe-
go faktu, że wiara chrześcijańska ma charakter 
historyczny. Historyczność wyraża się w tym, że 
narodziła się ona z konkretnych zdarzeń, które 
nazywamy wydarzeniami zbawczymi, i w po-
wiązaniu z konkretnymi osobami. Fakt, że Bóg 
wchodzi w historię i działa w niej, sprawia, że nie-
które z wydarzeń były szczególnie pamiętane, 
a z czasem obchodzono ich rocznice. Pierwszą była 
Pascha, coroczny obchód pamiątki odkupieńczej 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Potem doszły 
kolejne, z których stopniowo rodziły się święta 
liturgiczne. Dość szybko zaczęto obchodzić też 
rocznice o charakterze kościelnym, np. konse-

kracji świątyni, 
założenia miejsco-
wego kościoła czy 
konsekracji bisku-
pa. Nic dziwnego, 
bo to wydarzenia, 
które konstytuują 
Kościół lokalny.

Czy dziś Bóg też 
wpływa na naszą historię?

– Jako ludzie wierzący wyzna-
jemy, że tak właśnie jest. Odkrywając działa-
nie Opatrzności Bożej w dziejach, my także je 
upamiętniamy. Stąd rocznica założenia Kościoła 
lokalnego, 225-lecie diecezji tarnowskiej, to pa-
miątka powstania bardzo konkretnej rzeczywi-
stości, która miała i ma wpływ na życie religijne, 
zbawienie wielu ludzi.

Zatem istotą obchodzenia jubileuszu jest 
wspominanie historycznych wydarzeń?

– To byłoby zbyt mało. W Kościele przede 
wszystkim jest tradycja wracania przy takiej oka-
zji do świętych początków i fundamentów wiary. 
Na nowo uświadamiamy sobie, kim jesteśmy, skąd 
wyrastamy, jak wierzymy. To także sprzyjająca 
okoliczność, aby sięgnąć do tradycji, która sta-
nowi osnowę życia Kościoła, i zapytać, czy i jak 
jesteśmy jej wierni. W tym znaczeniu jubileusz 
posiada charakter wychowawczy i formujący.

Czy ta pedagogia ma tylko charakter intelek-
tualnej refleksji?

– Chodzi przede wszystkim o  związanie 
wspomnień z potrzebą nawrócenia, które stanowi 
podstawę odnowionego życia indywidualnego 
i wspólnotowego. Przeszłość może okazać się 
bardzo inspirująca dla udzielenia sobie odpo-

wiedzi, z czego konkretnie mamy się nawracać. 
Nawrócenie otwiera potem oczy na przyszłość, na 
to, co mamy dzisiaj do zrobienia. Z jubileuszami 
wiąże się jeszcze jeden stały element. Począw-
szy od pierwszego wielkiego jubileuszowego 
1300 roku i papieża Bonifacego VIII pojawiły się 
związane z obchodami odpusty. Ta tradycja trwa 
nadal. Jubileusze kościelne są złączone z wieloma 
darami duchowymi, których udziela Kościół, aby 
umocnić chrześcijańskie nawrócenie i zmierza-
nie w przyszłość. Obchody jubileuszowe stają się 
zatem czasem łaski, z której rodzi się świętość. 
O tym nie wolno zapominać. •

225 lat diecezji tarnowskiej

Opatrzność w dziejach

Niewiele jest już takich miejscowości, w których 
solidarność emigrantów z rodzinną parafią jest 
tak niezmienna jak w poddębickiej Lubzinie.

K lub Parafii Lubzina działa w Chicago od kil-
kudziesięciu lat. – Zawsze mogliśmy liczyć 

na jego pomoc – mówi ks. Ryszard Pietrasik, 
proboszcz parafii. W tym roku klub, któremu 
przewodniczy od lat Maria Grześkowiak, prze-
kazał na potrzeby parafii 10 tys. dolarów. – To dla 
nas bardzo ważne. Jesteśmy na etapie remontów 

i renowacji. Liczy się każda złotówka. Równie 
istotny jest jednak fakt, że oni są autentycznie 
zainteresowani tym, co się dzieje w parafii – do-
daje ks. Pietrasik.

Od kilku lat przez klub wspierana jest para-
fialna Caritas. – W tym roku dostaliśmy 2,5 tys. 
dolarów na paczki dla uboższych parafian. Polonia 
wspiera parafię i region także na inne sposoby. 
Kupowała sprzęt medyczny, ostatnio wspierała też 
powodzian pod Tarnobrzegiem – przypominają 
Janina Para i Jadwiga Marć 
z parafialnej Caritas. Przed 
laty z Lubziny wiele rodzin 
wyjechało „za chlebem”. Dziś 
tym chlebem dzielą się z tymi, 
którzy pozostali. – Piękne jest 
to, że mają cały czas głębokie 
poczucie zakorzenienia – do-
daje ks. R. Pietrasik. gb

Za tydzień – jubileuszowo
16 stycznia ukaże się specjalny numer 
tarnowskiego „Gościa niedzielnego”. 
okazją ku temu są rozpoczęte w nowy rok 
obchody 225-lecia diecezji tarnowskiej. 
na szesnastu stronach przedstawimy 
historię tarnowskiego kościoła, jego 
patronów, świętych i błogosławionych 
pochodzących z diecezji, bazyliki 
i sanktuaria. Przypomnimy sylwetki 
biskupów tarnowskich. nieco miejsca 
poświęcimy kapłanom, a zwłaszcza tym, 
którzy pracują na misjach; wspólnotom 
zakonnym żyjącym na terenie diecezji. 
zaprezentujemy również katolików 
świeckich oraz działalność charytatywną. 
Przez chwilę zatrzymamy się przy wyższym 
Seminarium duchownym i wydziale 
Teologicznym UPJP ii. nie zabraknie też 
miejsca dla przedstawienia wydawnictw 
i czasopism diecezji tarnowskiej, jak 
również jej niektórych instytucji. Mamy 
świadomość, że tak bogata mozaika 
życia diecezjalnego nie pomieści się 
w przygotowanym numerze. dlatego 
przez cały rok jubileuszowy będziemy 
prezentować duchowe i materialne 
dziedzictwo naszej diecezji.

Ks. Zbigniew Wielgosz

– Obchody 
jubileuszowe 
stają się 
czasem łaski, 
z której rodzi 
się świętość 
– mówi 
ks. Janusz 
Królikowski

G
rz

eG
o

rz
 B

ro
że

k

Polonia w Chicago 
wspiera rodaków

Gałęzie karmią 
korzenie

Dzięki ofiarom 
od klubu 

parafialnego 
z Chicago Caritas 
może regularnie 

wspierać 
uboższych
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Symfonia diecezjalna

Ć wierć wieku temu diece-
zja tarnowska świętowała 
swój pierwszy znaczący 
jubileusz – 200. rocznicę 

powstania. Jego obchody rozpoczę-
to 13 marca 1986 roku, a zakończo-
no w Niedzielę Zmartwychwstania 
1987 roku. Oczy wszystkich, jak 
mówią świadkowie, były zwrócone 
na Tarnów. To tu od 5 do 14 wrze-
śnia 1986 r. odbywały się główne 
uroczystości rocznicowe.

Zjazd biskupów  
(allegro ma non troppo)

Po  raz pierwszy w  historii 
diecezja gościła Konferencję Epi-
skopatu Polski 5 i 6 września 1986 r. 
w gmachu Wyższego Seminarium 
Duchownego w  Tarnowie; było 
to 215. zebranie plenarne. Uczest-
niczył w nim gościnnie kard. Jan 
Król z Filadelfii, którego rodzice po-
chodzili z Siekierczyny. Spotkaniu 
biskupów przewodniczył prymas 
Polski kard. Józef Glemp. Wieczo-
rem pierwszego dnia zebrania bi-
skupi wzięli udział w nabożeństwie 
w  bazylice katedralnej. Podczas 
niego zostały poświęcone: nowy 
ołtarz dla łaskami słynącej Piety, 
tablica upamiętniająca jubileusz 
oraz monumentalna monstrancja 
przeznaczona do kaplicy wieczy-
stej adoracji w  katedrze, którą 
ufundowali kapłani. Tablicę można 
zobaczyć na zewnętrznej ścianie 
prezbiterium tarnowskiej bazyliki, 
monstrancję zaś – w nawie głównej 
przed ołtarzem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej.

Na zajutrz 
biskupi rozje-
chali się do wy-
znaczonych pa-
rafii w diecezji, 
spotykając  się 
z  wierny mi, 
celebrując dla 
nich jubileuszo-

wą Mszę św. Z ciekawym powita-
niem spotkał się kard. Glemp, który 
wyruszył do Nowego Sącza. Po dro-
dze zatrzymał się przy wznoszo-
nym wówczas kościele w Łososinie 
Dolnej. Gościa powitała stuosobo-
wa orkiestra dęta oraz proboszcz 
ks. Władysław Piątek. – Eminencjo, 
chcemy ci powiedzieć, że od same-
go początku budujemy ten kościół 
w trzeźwości. To znaczy nikt z pra-
cujących, ani nikt z tych, którzy 
załatwiali materiały, nie otrzymał 
ani jednej kropli alkoholu. Chcemy 
w tym dotrwać do końca – mówił 
wyraźnie wzruszony proboszcz.

Tarnowski Wieczernik 
(vivace)

Główna celebra jubi-
leuszowa miała miejsce 
na tarnowskich Falklan-
dach. Ołtarz umieszczo-
no na fundamentach 
budowanego kościo-
ła, dziś dedykowa-
nego bł. Karolinie. 
Te go s a me go, 
na  którym rok 
później odpra-
wiał Mszę św. 
Jan Paweł II, 

dokonując beatyfikacji Karoliny. 
Eucharystia jubileuszowa miała 
miejsce 7 września 1986 roku. – 
Na  polach dawnej wsi Rzędzin, 
dziś przeznaczonej pod miejską 
rozbudowę nowej dzielnicy Tar-
nowa, spotkali się: górale pieniń-
scy i Lachy Sądeckie, krakowiacy 
z Biadolin i Lasowiacy spod Kol-
buszowej, górnicy z salin bocheń-
skich, pracownicy przemysłu 
naftowego spod Gorlic i Limano-
wej, chemicy z Mościc, kolejarze 
z Nowego Sącza, hutnicy z Brzeska 
i metalowcy z Mielca – wspomina 
ks. prof. Stanisław Sojka. W sumie 
w nabożeństwie uczestniczyło ok. 
200 tys. diecezjan. Przybyły piel-
grzymki z niemal 465 istniejących 
wówczas parafii. Przyszła też 15-ty-

Czysta partytura
ks. Paweł Płatek
dyrektor  
wydziału 
duszpasterstwa 
ogólnego
– kolejny raz 
będziemy obchodzić w diecezji 
jubileusz, tym razem z racji 
225. rocznicy jej powstania. 
idea obecnego świętowania 
jest taka, by nie skupiać się 
na jednym miejscu, 
ale by w uroczystościach 
uczestniczyła jak 
największa liczba wiernych. 
więc nie tylko Tarnów, 
ale i bazyliki, sanktuaria, 
a także poszczególne 
parafie. o wydarzeniach 
będziemy informować ludzi 
poprzez plakaty, propozycje 
komentarzy mszalnych 
i modlitw powszechnych, 
które będą zawierały 
jubileuszowe odniesienia.  
Główna uroczystość 
odbędzie się 8 września. 
Spodziewamy się wielu 
gości, w tym ponad 
czterdziestu biskupów 
z Polski, europy i krajów, 
w których pracują nasi 
misjonarze. najważniejszą 
formą świętowania będzie 
oczywiście modlitwa 
dziękczynna. Jej wyrazem 
już jest akt zawierzenia 
diecezji Matce Bożej dokonany 
we wszystkich kościołach 
1 stycznia. Pamiątkami 
obecnego świętowania 
będą: tarnowskie hospicjum 
(budowane przez fundację 
kromka Chleba przy wsparciu 
biskupa tarnowskiego),  
oddział hospicyjny  
w domu księży emerytów 
w Tarnowie, odnowienie 
krzyża jubileuszowego 
na Górze św. Marcina, 
kielich mszalny. instytucje 
diecezjalne, różne 
duszpasterstwa, ruchy 
i stowarzyszenia kościelne 
włączają się w obchody 
jubileuszu. Mam nadzieję, 
że wszystkie wydarzenia tego 
roku zintensyfikują aktywność 
wiernych w życiu parafii 
i całej diecezji, że będziemy 
bardziej odpowiedzialni 
za jej przyszłość.  
Już teraz.

tekst i zdjęcia
Ks. Zbigniew Wielgosz

zwielgosz@goscniedzielny.pl

Rocznice w diecezji tarnowskiej. Jubileusz 
w Kościele nie jest kultem czasu, lecz 
dziękczynieniem rozpisanym na wiele 
głosów. Nie jest zapatrzeniem się 
w przeszłość, lecz punktem, z którego 
wychodzi się w nieznane.

Monumentalna 
monstrancja 

to jedna 
z pamiątek 
jubileuszu  

200-lecia 
diecezji
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Symfonia diecezjalna
sięczna rzesza uczestników Pie-
szej Pielgrzymki na Jasną Górę. 
Nie zabrakło gości spoza diecezji. 
Ważnym akcentem uroczystości 
było odczytanie listu Jana Pawła II 
napisanego z okazji tarnowskiego 
jubileuszu.

Stany generalne (largo)
Dopełnieniem głównej uroczy-

stości były modlitewne spotkania 
różnych grup społecznych, które 
gromadziły  się na  Mszach św. 
w Tarnowie od 8 do 14 września. 
Liturgia odbywała  się na  placu 
katedralnym. Pierwsi byli księża 
pracujący w diecezji i z niej pocho-
dzący. Wielu odpowiedziało na za-
proszenia, których rozesłano 1500. 
Kolejną grupą byli chłopi.

8 września po południu uczest-
niczyli w diecezjalnych dożynkach. 
– W  programie przewidziano 
przybycie delegacji z dekanatów, 
a więc 36 dożynkowych korowo-
dów. Tymczasem było ich dwa razy 
tyle – opisywał ks. Stanisław Pelc, 
duszpasterz rolników. Z kłosów, 
kwiatów, owoców i  ziaren zbóż 
wyczarowano prawdziwe arcy-
dzieła. – Były obrazy Matki Bożej, 
była i  bazylika katedralna, pod 
którą stał biskup ordynariusz, 
był wspaniały polski orzeł, mapa 
diecezji oraz kościółki i kaplicz-
ki, monstrancje, krzyże, dzwon 
jubileuszowy oraz dożynkowe 
korony – wyliczał ks. Pelc. Atrak-
cją dla mieszkańców Tarnowa był 
widok wielu ustrojonych wozów 

drabiniastych, które z róż-
nych stron zjeżdżały  się 
na  celebrę. Zachwycało 

bogactwo darów ofiar-
nych. Więc chleb, wiele 

bochenków o różnym 
kształcie i na pewno 

o różnym smaku. Naj-
ważniejszym z nich 

był bochen z ziaren 
wierzchosławic-
kich z ziemi Wi-

tosa. Spoczywał 
na malowanej 

przez zali-
pianki tacy 

i bobowskiej serwecie z klockowej 
koronki. Przyniesiono również 
święcę z wosku z Grybowa, lniane 
płótno z Radomyśla i Baranowa, ser 
i masło z Cerekwi, jabłka z Łącka, 
a z okolic Kolbuszowej – kwiaty. 
Tłum nie  chciał  się rozchodzić 
po Mszy św. Długo słuchano kon-
certów muzyki ludowej, oglądano 
z  zaciekawieniem 70 wieńców 
żniwnych. Chłopi obiecali, że trwać 
będą „przy starych ojcach i mat-
kach, bo poza rodzinnym gniaz-
dem znajdą chleb tańszy i łatwiej-
szy, ale lepszego nie”.

Kolejny dzień należał do dzie-
ci, które jubileuszowo rozpoczę-
ły w  tarnowskiej katedrze rok 
katechetyczny i szkolny. Po nich 
zaś swoje spotkanie miały siostry 
zakonne z całej diecezji. Następnie 
ministranci i lektorzy, chorzy, eme-
ryci i renciści, młodzież i w końcu, 
14 września, ludzie pracy. Świadec-
twem ich obecności jest monumen-
talny krzyż połączony z kotwicą. 
Został on umieszczony w fasadzie 
budynku katechetycznego naprze-
ciw prezbiterium katedry.

Jubileuszowe pamiątki 
(andante grazioso)

Podczas głównych obchodów 
otwarto wystawę „Kościoły die-
cezji tarnowskiej”, którą przygo-
tował ks.  Władysław Szczebak, 
ówczesny dyrektor Muzeum Die-
cezjalnego w Tarnowie. Zwiedzają-
cy mogli się przekonać o bogactwie 
stylów architektonicznych para-
fialnych świątyń. Dowiedzieli się 

również, że od zakończenia wojny 
powstało w diecezji 419 kościołów 
i  kaplic, z  czego aż  343 budow-
le wzniesiono w  czasie posługi 
bp. Ablewicza. Inną imprezą to-
warzyszącą była wystawa filateli-
styczna, na której zaprezentowano 
okolicznościowy kasownik poczto-
wy, winietę wydrukowaną na ko-
pertach i kartach pocztowych. By 
to pokazać, potrzebna była zgoda 
Ministerstwa Łączności. Jubile-
usz upamiętniła 
wreszcie mono-
grafia diecezji, 
napisana przez 
ks. prof. Bolesła-
wa Kumora.

 •

Tarnów, 7 IX 1986 roku. 
Główna uroczystość 
zgromadziła tysiące ludzi

Episkopat 
na 215. zebraniu 

plenarnym 
w Tarnowie
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W  2010 roku tylko w tej parafii stowarzy-
szenie rozdzieliło ponad 60 ton darów. 

– 52 tony rozdaliśmy w ciągu roku. Okazało się, 
że można wziąć jeszcze dodatkowe 12 ton. Nie 
wahaliśmy się ani chwili – mówi Wiktoria Zelek, 
prezes stowarzyszenia. Dodatkowa pula to pełny, 
załadowany po brzegi kontener tira. – Trzeba 
zapłacić za transport, potem wyładować towar, 
posegregować i zorganizować rozdawanie. Jest 
koło tego trochę zachodu, a czasu nie za wiele, ale 
pomaganie biednym to sens naszego działania, 
a im ta pomoc naprawdę jest potrzebna – dodaje 
Małgorzata Kwiecińska ze stowarzyszenia. Liczy 
ono nieco ponad 20 osób. – Nasz opiekun, ks. 
Robert Pociecha, zawsze, jak jest trochę cięższej 
pracy, przyprowadza nam młodzież do pomocy – 
dodaje W. Zelek. Przychodzą też wolontariuszki 
z I LO. – Chcemy dołożyć coś od siebie do tego, co 
inni dali w formie materialnej – mówią licealistki 
Aśka Sułkowska i Magda Szewczyk. Dobro rodzi 
dobro. Stowarzyszenie rozdaje pomoc z PEAD 
207 rodzinom, łącznie 927 osobom. Do 300 rodzin 
trafiają też paczki na każde święta. – Jesteśmy 
tu w parafii od kilkunastu lat od tego, by każdy 
potrzebujący miał poczucie, że nie jest sam ze 
swym niedostatkiem. gb

Konkursy dla internautów i historyczne cieka-
wostki – to tylko niektóre z nowości na www.
diecezja.tarnow.pl.

W  święta Bożego Narodzenia ruszyła nowa 
wersja strony internetowej diecezji tar-

nowskiej. – Społeczeństwo jest coraz bardziej 
multimedialne, więc i nasza strona jest nowo-
cześniejsza, zawiera więcej zdjęć i nagrań wideo 
– mówi ks. Maciej Górak, moderator na www.
diecezja.tarnow.pl . Na tym portalu internauta 
znajdzie najważniejsze wiadomości z życia Ko-
ścioła w Polsce, naszej diecezji oraz parafii. Są też 
komunikaty kurialne, kalendarium, forum i dane 
teleadresowe instytucji kościelnych. – Nowością 

jest konkurs dla internatów, a także nowinki hi-
storyczne pod hasłem „Czy wiesz, że...”, których 
autorem jest ks. dr Ryszard Banach. W trwają-
cym roku jubileuszowym będą to ciekawostki 
z historii naszej diecezji – dodaje moderator. Na 
bieżąco uaktualniane są zapowiedzi wydarzeń 
parafialnych, jak np. spotkania dla młodzieży czy 
opłatki. – Tu liczymy na współpracę z parafiami 
i zachęcamy do informowania nas o tym, co dzieje 
się w danej wspólnocie – apeluje ks. M. Górak. Na 
stronie znajdują się również reportaże z „Gościa 
Niedzielnego” wraz z linkiem do wydania inter-
netowego naszego tygodnika, a także propozycje 
wydawnicze Biblosu. W planach są rozważania 
biblijne i jeszcze więcej filmów wideo. ak

Portal diecezji tarnowskiej w nowej odsłonie

Wiarą i myszką

Od początku jej istnienia pomoc otrzymało 
ponad 1300 osób. Do tego grona mogą dołą-
czyć kolejni.

T ysiąc złotych trafi do każdego ze stypendy-
stów Fundacji im. abp. Ablewicza. Pieniądze 

otrzymać mogą uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych pochodzący z wielodzietnych i nieza-
możnych rodzin. – Średnia ocen uzyskanych 
w minionym roku szkolnym oraz za pierwsze 
półrocze danego roku powinna wynosić mini-
mum 4,5 – dodaje ks. Jacek Siewiora z fundacji. 
Pod uwagę brane są też inne osiągnięcia, np. 
udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne 
uzdolnienia w jednej dziedzinie. Dochód w ro-
dzinie nie może przekraczać na osobę 70 proc. 
najniższego wynagrodzenia brutto. – Wnioski 
stypendialne można pobrać ze strony interne-
towej Wydziału Katechetycznego, www.kate-
cheza.diecezja.tarnow.pl – dodaje ks. Siewiora. 
Stypendia będą przyznane na przełomie lutego 
i marca. ak

Stypendia Fundacji 
im. abp. J. Ablewicza

Tysiąc dla zdolnych
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Stypendium można otrzymać tylko 
jeden raz

Dzięki stronie internauci są zawsze  
na bieżąco z diecezjalnymi wydarzeniami

Wydawanie pomocy żywnościowej 
angażuje wielu członków i przyjaciół 
stowarzyszenia

Pomoc potrzebującym 
w Limanowej

Nikt 
nie zostaje 
na lodzie

Unijne nadwyżki żywnościowe 
trafiają do potrzebujących 
za pośrednictwem różnych 
organizacji.  
Działające przy limanowskiej 
bazylice Stowarzyszenie 
Miłosierdzia im.  
św. Wincentego 
ustanowiło w tej „konkurencji” 
rekord na skalę diecezji.
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N iedawno ukazał się wydany 
przez to stowarzyszenie al-

bum „Stolica diecezji. Architek-
tura sakralna Tarnowa”. – My-
ślę, że tarnowska architektura 
kościelna może być elementem 
promocji miasta – mówi G. Pulit. 
Powszechnie za cenne, nie tylko 
z punktu widzenia historyczne-
go, ale i artystycznego, uważa się 
świątynie najstarsze. – Ale współ-
czesne też mogą być, i są, piękne. 
Na przykład kościół parafii pw. 
MB Fatimskiej w Tarnowie przez 
wielu uważany jest za jedno z naj-
lepszych osiągnięć architektury 
sakralnej – mówi dr Krzysztof 
Moskal, autor albumowego tekstu. 
Najważniejsze w publikacji są jed-
nak zdjęcia, które trochę zaskaku-
ją. – Może fakt, że nie jestem stąd, 

pozwolił mi na 
świeże spojrze-
nie, pokazanie 
kościołów w 
sposób trochę 
niestandardo-
wy – twierdzi 
Marcin Głu-
szek, autor bar-
dzo udanych fotogramów.

Czy uda się wypromować ar-
chitekturę kościelną Tarnowa? 
– Nie jesteśmy Łagiewnikami 
ani Kalwarią Zebrzydowską, ale 
kościoły są bez wątpienia atutem 
miasta – przyznaje Marcin Pałach, 
szef Tarnowskiego Centrum Infor-
macji. Album, nad którym patro-
nat objął biskup tarnowski Wiktor 
Skworc, jest pierwszą pamiątką 
jubileuszu 225-lecia diecezji. gb

Pierwsza pamiątka roku jubileuszowego

Choć to nie 
Łagiewniki...

Dla większości wiernych architektura sakralna  
ma przede wszystkim walor użytkowy. 
– Chcieliśmy pokazać, że jest też piękna
i bywa niedoceniana – mówi Grzegorz Pulit,  
prezes Stowarzyszenia „Plus Ultra”.
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

C hrzest Chrystusa w Jordanie uważa się za początek Jego 
publicznej działalności. I nasz chrzest ma taki charakter. 

Nas także w momencie chrztu Bóg Ojciec uznał za swoje 
dziecko, po którym spodziewa się czytelnego dla świata 
świadectwa wiary na rzecz królestwa Bożego. Wspominając 
dziś chrzest Jezusa, sprawdźmy, jak realizujemy nasze 
zobowiązania wynikające z przyjętego przez nas chrztu 
świętego.  To od tego właśnie zależy, czy i dla nas otworzą się 
kiedyś niebiosa, gdy skończy się czas wyznaczony na nasze 
życie na ziemi.  •

Za tydzień GN w całości poświę-
cony będzie jubileuszowi diecezji, 
wyjątkowo więc prezentujemy 
w tym numerze dwa kolejne py-
tania konkursowe.

P ytanie z  9 I  brzmi: „Jaka 
jest  symbolika słowa »świa-

tło« w  omawianym fragmencie 
Księgi Izajasza (Iz 9,1)?”. Odpowie-
dzi należy przesyłać 
do 14 I. Natomiast 
pytanie konkur-
sowe z 16 I to: „Jak 
Apostoł Paweł 
tłumaczy relację 
między ciałem 
a duchem?”. Na to py-
tanie odpowiedzi należy przesyłać 
do 21 I na adres: studiumbiblijne@
diecezja.tarnow.pl lub Studium 
Biblijne, plac Katedralny 6, 33-100 
Tarnów. Wykładów można słu-
chać w RDN Małopolska w każdą 
niedzielę o 14.30 i w poniedziałki 
o 20.10. RDN Religia nadaje audy-
cję studium w poniedziałek o 11.30 
i we wtorek o 20.00. ak

Radiowo-Internetowe 
Studium Biblijne

Światło, duch 
i ciało

 Próbowałem 
pokazać 
kościoły 

w sposób 
niestandardowy 

– mówi Marcin 
Głuszek
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Ich powołaniem 
jest praca wśród 
Afrykanów.  
Dlaczego więc 
osiedli w diecezji 
tarnowskiej, 
wznosząc dom 
na zboczu góry 
z widokiem na Poprad 
i Słowację? Może 
dlatego, że biegnąc 
myślami na południe, 
są duchem obecni 
na Czarnym Lądzie.

Wokół zima. Nad Starym 
Sączem i  Piwniczną olbrzymia 
chmura, przez którą padają sze-
rokie smugi światła. Z  daleka 
widać strome zbocza gór, których 
nie  zasłaniają ogołocone z  liści 
buki. Droga, nadgryziona przez 
wody Popradu, wije  się wzdłuż 
rzeki, podchodząc stromo wzwyż.

Uśmiechnięty kl. Robert
Sąsiedzi dobrze znają księży 

mieszkających w jednym z dwóch 
domów na osiedlu Śmigowskie. Bu-
dynki tworzą Ośrodek Misyjno-
Rekolekcyjny im. kl. Roberta Gu-
cwy. – Nasza placówka powstała 
najpierw jako dom wypoczynku 
i regeneracji sił dla księży z SMA. 
Z  czasem zrodziła  się idea, by 
organizować w nim dni skupie-
nia i rekolekcje dla tych, którzy 
szukają drogi życia, chcą się wy-
ciszyć, a przy tym poznać specyfi-
kę naszej pracy w Afryce – mówi 
ks. Marek Balawender, współgo-
spodarz ośrodka.

Patron domu był klerykiem 
stowarzyszenia. Był, ponieważ 
został zamordowany w 1994 roku 
w  Bangui w  Republice Środko- 
woafrykańskiej. W  sali, którą 
oświetla i  rozgrzewa leniwy 
płomień z  kominka, wisi jego 
uśmiechnięty portret. A w domo-
wej kaplicy przy tabernakulum 
– mały obrazek Matki Bożej nale-
żący do Roberta. Wszędzie na ścia-
nach afrykańskie dzieła sztuki, 

obrazy, gobeliny, rzeźby. – Nasz 
dom jest otwarty dla wszystkich, 
także dla niepełnosprawnych. 
Drugi budynek, który za chwilę 
oddamy do  użytku, będzie dla 
nich przystosowany – dodaje 
ks. Marek.

Stać nas na więcej
Młodzi ludzie zachwycają się 

opowieściami o  krajach misyj-
nych. Są szczególnie ciekawi, jak 
wygląda tam życie, jakie zwierzę-
ta można spotkać i jakie oglądać 
krajobrazy. – Kiedy pytamy ich, 
czy chcieliby pojechać do Afryki 
w ramach wolontariatu, mówią, 
że  to  nie  dla nich – przyznaje 
ks. Marek, który po 8 latach po-

sługi misyjnej i  nieobecności 
w Polsce ciągle poznaje młodzież. 
– Zauważyłem, że stali się bardziej 
wygodni, nieskłonni do ryzyka, 
a przede wszystkim do ofiary z ży-
cia dla Afrykanów.

Księża z  SMA, którzy przy-
jeżdżają do kraju, by szukać chęt-
nych do stowarzyszenia, tęsknią 
za  Afryką. Tą  tęsknotą chcą  się 
dzielić z innymi, próbując obudzić 
w ich sercach pragnienie pójścia 
za głosem misyjnego powołania. 
Szczycimy się znaczną liczbą mi-
sjonarzy diecezjalnych i zakon-
nych. – To jednak ciągle za mało, 
stać nas, Kościół w Polsce, na wię-
cej – podkreśla ks. Marek.

Ks. Zbigniew Wielgosz

Panorama wspólnot zakonnych:  
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich w Piwnicznej

Płomień z Czarnego Lądu
Bliżej Afryki

Ks. Marek  
Balawender 
SMA
współgospodarz 
ośrodka
– nasza formacja 

trwa długo – 9 lat, 
ale to przez to, że odbywamy 
kilkuletnią praktykę misyjną, 
zanim zostaniemy księżmi. 
Trochę czasu spędzamy 
też w krajach europy 
zachodniej, gdzie uczymy się 
języka. w Polsce nie mamy 
parafii, zajmujemy się więc 
animacją misyjną, tworząc 
przestrzeń dla rozwoju 
wolontariatu misyjnego. 
Bardzo potrzebujemy 
wsparcia duchowego, 
odczuwając wielką siłę 
tkwiącą w modlitwie 
w naszej intencji. To również 
jest forma współpracy 
z misjonarzami. dlatego 
też powstał nasz ośrodek 
w Piwnicznej. Chcemy 
stworzyć coś w rodzaju 
zaopatrzenia, bazy, grupy 
ludzi, którzy będą o nas 
pamiętać przed Bogiem.  
Poza tym staramy się 
zbliżyć ludzi do afryki. raz 
w miesiącu organizujemy 
warsztaty misyjne. 
ale najważniejsza  
dla nas jest strona 
duchowa piwniczańskiego 
przedsięwzięcia. To ona 
będzie owocować 
powołaniami 
do stowarzyszenia. Jak dotąd 
najwięcej ich jest z diecezji 
tarnowskiej.

Charyzmat SMA
Stowarzyszenie powstało 
w XiX wieku we Francji. 
Celem księży jest praca 
ewangelizacyjna w krajach 
afryki, przepowiadanie 
Chrystusa tym, którzy 
Go jeszcze nie znają oraz 
pomoc w budowaniu 
lokalnych kościołów. 
w Polsce mają dom 
w Borzęcinie k. warszawy 
i w Piwnicznej. więcej 
informacji na stronach  
www.sma.pl oraz  
www.zakon.pl.

Kaplica w ośrodku przyciąga afrykańskim wystrojem

Odwiedzających wita uśmiechnięty portret kl. Roberta Gucwy
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