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BRO˚EK

redaktor wydania

WuroczystoÊç Objawie-
nia Paƒskiego zwykli-

Êmy jeszcze – tradycja
w narodzie nie ginie – kre-
Êliç na drzwiach naszych
mieszkaƒ i domów inicja∏y
Trzech Króli. Tych kilka liter
ma jednak znacznie g∏´bszy
sens, ni˝ powszechnie zwy-
kliÊmy uwa˝aç, kultywujàc
starà tradycj´. O „Trzech
Królach” majà do powiedze-
nia, troch´ choçby, informa-
tycy. ■
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Przy temperaturze powietrza 3 stopnie
powy˝ej zera rozegrano 31 grudnia

2004 r. w Jadownikach ko∏o Brzeska pierwszy
w tej miejscowoÊci Bieg Sylwestrowy. Do-
tychczas w Jadownikach biegano w lecie. „Ta-
kich letnich biegów zorganizowaliÊmy ju˝
osiem” – mówi Andrzej Babraj ze Stowarzy-
szenia Kulturalno-Sportowego „Jadowniki”.
W ostatnim z nich wystartowa∏o na ró˝nych
dystansach prawie 500, g∏ównie m∏odych, za-
wodników. W Biegu Sylwestrowym jednak
zaledwie kilkunastu.
Sebastian Pawlik startuje cz´sto w biegach
dla starszych. „Fajnie si´ biega. Zwykle, jak
wygrywam, dostaj´ pochwa∏y w szkole, ale
biegam te˝ dla przyjemnoÊci. Nawet w zimie”
– przyznaje m∏ody biegacz. Co go cieszy

w bieganiu? „To, ˝e jestem
przez to sprawny i mo˝e b´-
d´ taki na staroÊç” – mówi
Sebastian. GB

STAROROCZNE BIEGANIE DLA ZDROWIA
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ZA TYDZIE¡

■ WSZYSTKO, co czytelnicy
chcieliby wiedzieç o tzw. 
kol´dzie, czyli wizyta 
duszpasterska z obu stron 

■ O TYM, JAK PEWNA WIEÂ wybudowa-
∏a dom potrzebujàcej rodzinie

■ „RZUT OKA” na panoram´ 
tarnowskiej parafii 
pw. Âwi´tego Krzy˝a 

Prezentacja „Promyków Nadziei”

Wi´cej ni˝ sztuka
Dla dzieci ze Âwietlicy Opiekuƒczo-
-Terapeutycznej „Promyki Nadziei”
z D´bicy jase∏ka, które prezentujà
publicznoÊci, to wi´cej ni˝ tylko teatr. 

Dzieci zjawiajà si´ godzin´
przed przedstawieniem. „To emo-
cje przynoszà je tu tak wczeÊnie“
– mówi kierujàca Êwietlicà s∏u-
˝ebniczka d´bicka s. Loyola Opie-
la. W przedstawieniu bierze
udzia∏ 50 dzieci, po∏owa z setki
podopiecznych ucz´szczajàcych
do oÊrodka. Dzieci i m∏odzie˝ po-
chodzà z ró˝nych rodzin, w wi´k-
szoÊci rodzin specjalnej troski.
Majà od 2 do 20 lat. 

„Przygotowanie jase∏ek i spek-
takli jest wpisane w pro-
gram wychowawczy Êwie-
tlicy. Dzieci du˝o si´ uczà
w ten sposób, m. in.
wspó∏pracy i dyscypliny” –
t∏umaczy s. Opiela.
W trakcie premiery ca∏y
50-osobowy zespó∏ –
w trosce o sukces artystyczny –
przej´ty by∏ tym, ˝e na scenie za-
sn´∏a ma∏a, 3-letnia aktorka grajà-
ca królika. „W dzieciach w czasie

przygotowaƒ przejawia
si´ wielka odpowiedzial-
noÊç za grup´: starszych
za m∏odszych i wszystkich
za siebie” – cieszy si´ s.
Opiela. Znakiem tego jest
choçby fakt, ˝e dzieci zna-

jà teksty nie tylko swych ról. 12-
letnia Faustyna dok∏adnie pami´ta
tekst przyrzeczenia, które sk∏ada
na scenie postaç grana przez jej

kole˝ank´: ˝e dzieci b´dà grzecz-
ne, b´dà s∏uchaç mamy i taty, prze-
strzegaç przykazaƒ. „Kole˝anka
mówi to w imieniu wszystkich
dzieci” – mówi Faustyna. 

Zapraszamy na kolejne przed-
stawienie „promykowskich” jase-
∏ek, 9 stycznia do D´bicy, do sali
pod klasztornym koÊcio∏em pw.
MB Anielskiej, na godzin´ 16.00. 

JP

Za kulisami 
Paulina (Âmierç),

Sylwia (Maryja). 
Na kolanach Sylwii 

2-letnia Wiktoria
(ma∏y Jezus) 
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13-letni Sebastian
startowa∏
z numerem 30
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Basia ulubienicà dzieci

Tysiàce ˝yczeƒ
MOÂCICE. 1500 op∏atków roz-
dano wiernym podczas Pasterki,
która zosta∏a odprawiona w ko-
Êciele pw. NMP Królowej Polski.
Przed rozes∏aniem zgromadzeni
na Mszy Êw. cz∏onkowie wspólno-
ty parafialnej, ∏amiàc si´ op∏at-

kiem, z∏o˝yli sobie bo˝onarodze-
niowe ˝yczenia. Po zakoƒczeniu
Eucharystii zgodnie podkreÊlano,
i˝ taki symbol jednoczy w sposób
szczególny ca∏à wspólnot´ zgro-
madzonà przy stole euchary-
stycznym. 

Wigilia bezdomnych
TARNÓW. 22 grudnia z 40 miesz-
kaƒcami prowadzonego przez Cari-
tas diecezji tarnowskiej domu dla
bezdomnych przy ul. Prostopad∏ej
oraz kilkudziesi´cioma tarnowia-
nami, podopiecznymi Caritas prze-
∏ama∏ si´ op∏atkiem ks. bp Stani-
s∏aw Budzik (na zdj´ciu). Z∏o˝y∏

obecnym Êwiàteczne ˝yczenia, aby
Jezus znalaz∏ miejsce w ich sercach.
Prosi∏, aby nie za∏amywali si´, ale
z wiarà przezwyci´˝ali nawet naj-
wi´ksze trudnoÊci. Uczestnicy wi-
gilii wspólnie zasiedli do zastawio-
nego sto∏u. Ka˝dy z nich otrzyma∏
te˝ paczk´ ˝ywnoÊciowà. 

Or´dzie nadziei
KATEDRA. Biskup Wiktor
Skworc podczas Pasterki, odpra-
wionej w tarnowskiej katedrze,
w s∏owie Bo˝ym zwróci∏ uwag´,
i˝ narodziny Syna Bo˝ego sà dla
Êwiata or´dziem nadziei. Od Bo-
˝ego Narodzenia nikt nie jest
sam z w∏asnà biedà. Chrystus
Emanuel jest z bezrobotnym,
który utraci∏ prac´, nie wie, jak
wy˝ywiç rodzin´, i czuje si´ tym
upokorzony w swej ludzkiej god-

noÊci; jest z wykorzystywanym
w zak∏adzie pracy, którego si´
poniewiera i odmawia godziwe-
go wynagrodzenia; jest z m∏o-
dzieƒcem i dziewczynà, którzy
nie widzà perspektyw w Polsce i
decydujà si´ na wyjazd za grani-
c´; czuwa wraz z matkà przy ∏ó˝-
ku chorego dziecka i martwi si´
wraz z nià, jak zdobyç Êrodki na
drogie i tak potrzebne lekar-
stwo.

BOCHNIA. Jak co roku 24 grud-
nia pierwsza Pasterka w diecezji
odbywa si´ 176 metrów pod zie-
mià, w kaplicy pw. Êw. Kingi w bo-
cheƒskiej Kopalni Soli (na
zdj´ciu). Pierwszà pasterkowà
Msz´ Êw. odprawiono w niej
o godz. 8.00, zaÊ drugà o godz.
10.00. Coraz wi´ksza liczba nie

tylko bochnian chce braç udzia∏
w tych podziemnych Mszach. Pe-
wien niepokój budzi jedynie fakt,
˝e organizacja kopalnianych Pa-
sterek coraz bardziej przypomina
nie religijne wspomnienie Wigilii
Narodzenia Paƒskiego lub górni-
czy obyczaj, ale zwyk∏à, biletowa-
nà atrakcj´ turystycznà. 

Pasterka „przed czasem”

Diecezjalne Betlejem
JOD¸OWA. Trzy dni, poczàwszy
od Pasterki, trwa∏ odpust w para-
fii Jod∏owa ko∏o Pilzna, w której
czci si´ Dzieciàtko Jezus (na
zdj´ciu). Pasterce Anno Domini
2004 przewodniczy∏ ks. bp Stani-
s∏aw Budzik. W kolejnych dniach
– jak mówi proboszcz, ks. Franci-
szek CieÊla – koÊció∏ nawiedzili
pielgrzymi, którzy kilkunastoma
autokarami przyjechali z ca∏ej po-
∏udniowej Polski. Do Jod∏owej co-
raz cz´Êciej przyje˝d˝ajà rodzice,
prosiç o zdrowie dla swych dzieci,
a tak˝e ma∏˝onkowie, proszàc Bo-
ga przez wstawiennictwo Dzieci-
ny o dar macierzyƒstwa. 

TARNÓW. Na dziedziƒcu klasz-
tornym ojców bernardynów do
5 stycznia mo˝na by∏o oglàdaç
˝ywà szopk´ (na zdj´ciu). Wybu-
dowali jà uczniowie VII Liceum
Ogólnokszta∏càcego pod kierun-
kiem ojca Zenona, pomys∏odaw-
cy ca∏ego przedsi´wzi´cia. W jej

wn´trzu, tu˝ za polowym o∏ta-
rzem, wylegiwa∏y si´ ˝ywe
owieczki, kozy, osio∏ i dostojna
lama Basia, wypo˝yczona z kra-
kowskiego ZOO. Bo˝onarodze-
niowa stajenka by∏a wielce
atrakcyjna, nie tylko dla ma∏ych
tarnowian. 
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Fundusz Obrony ˚ycia

Bezcenne i kruche

Od oÊmiu lat ofiary z∏o˝one 
na sk∏adk´ w czasie Pasterki 
tworzà Fundusz Obrony ˚ycia. 

„Fundusz ten jest jednym
z przejawów troski o ˝ycie cz∏o-
wieka i o macierzyƒstwo” – napi-
sa∏ przed Êwi´tami w specjalnym
komunikacie biskup tarnowski
Wiktor Skworc. S∏u˝à bowiem
ochronie pocz´tego i narodzo-
nego nowego ludzkiego ˝ycia,
które z natury swej jest bezcen-
ne, ale te˝ kruche.

„Sk∏adka zbierana w para-
fiach jest przekazywana do kurii.
Z tych pieni´dzy przede wszyst-
kim utrzymujemy diecezjalny
Dom Samotnej Matki w Tarnowie
przy ul. MoÊcickiego” – informu-
je ks. Zbigniew Dusza, modera-
tor i ekonom tarnowskiej kurii.
Ârodki te s∏u˝à te˝ wsparciu sa-
motnych matek i rodzin wielo-
dzietnych, znajdujàcych si´
w szczególnie dramatycznych sy-
tuacjach. Nie mamy ostatnich da-
nych, ale na Pasterce AD 2003 na
Fundusz Obrony ˚ycia zebrano
∏àcznie 162 tys. z∏otych.

„Pieniàdze, które otrzymuje-
my, wystarczajà nam na bie˝àce
funkcjonowanie domu, na jego
utrzymanie. Potrzeby tego do-

mu bowiem, to
potrzeby m∏o-
dych matek
i ich ma∏ych
dzieci” – mówi
s. Barbara Lip-
ska, urszulanka
szara, kierow-
niczka Domu Samotnej Matki
w Tarnowie. Dlatego mieszkanki
przyjmujà ka˝dy gest solidarno-
Êci z wdzi´cznoÊcià. „Te Êwi´ta
by∏y wyjàtkowe. Co rusz ktoÊ
przynosi∏ zabawki czy ubranka.
Tradycyjnie przed Êwi´tami
przyszed∏ pan z ¸´gu Tarnow-
skiego, który przyniós∏ kilkaset
z∏otych na prezenty pod choink´
dla dziewczyn i dzieci, aby – jak
to ujà∏ – Êwi´ta by∏y takie jak
w domu” – mówi s. Barbara. Na-
prawd´ jednak – uwa˝a urszu-
lanka szara – wszystkim samot-
nym matkom w dramatycznej sy-
tuacji przyda∏yby si´ solidne
rozwiàzania systemowe: zapew-
nienie dachu nad g∏owà czy
stworzenie mo˝liwoÊci choçby
dorywczej pracy. Póki co, tar-
nowski dom, i jemu podobne, sà
koniecznym, choç doraênym
rozwiàzaniem. Pod dachem tar-
nowskiego domu w ciàgu 20 lat
schroni∏o si´ 346 dzieci. 
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W tarnowskim
DSM Êwi´ta

sp´dzi∏o kilka
matek ze swymi
pociechami. Na

zdj´ciu w Êrodku 
s. Barbara Lipska.

18. dnia ka˝dego miesiàca na pa-

miàtk´ m´czeƒskiej Êmierci b∏. Ka-

roliny Kózkówny odprawiana jest

o godz. 15.00 Droga Krzy˝owa

szlakiem jej m´czeƒstwa. 

– Po poÊwi´ceniu kaplicy
M´czenników XX i XXI wieku
oraz Ofiar Przemocy zrodzi∏a si´
idea, aby w ten dzieƒ jednoczyç
si´ we wspólnot´, która pragnie
zaÊwiadczyç, ˝e zawsze pami´ta
o dramacie m∏odych ludzi oraz
o cierpieniu ich rodzin i przyja-
ció∏, a tak˝e wypowiada swój
protest przeciw wszelkiej prze-
mocy – mówi ks. Zbigniew Szo-
stak, proboszcz z Zabawy. 

Wszystkich, którzy pragnà
do∏àczyç do tej wspólnoty i od-
daç czeÊç m´czennikom oraz
ofiarom przemocy, modlàc si´
równoczeÊnie o wi´ksze posza-
nowanie ludzkiego ˝ycia, prosi-
my 18. dnia ka˝dego miesiàca od
godz. 15.00
do 21.00 o za-
palenie Êwia-
t∏a (najlepiej

znicza) i postawienie go w oknie
lub na balkonie swojego domu.

Âwiat∏o to b´dzie wskazywa-
∏o, ˝e ciàgle pragniemy jasnoÊci
i ciep∏a, które przezwyci´˝ajà
nienawiÊç, z∏o i Êmierç. AK

Wiele wskazuje na to, ˝e kanoni-

zacja b∏. Szymona odb´dzie si´ ju˝

w tym roku.

Nie ma jeszcze oficjalnych wia-
domoÊci z Watykanu, ale wiadomo,
˝e proces kanonizacyjny si´ ju˝ za-
koƒczy∏. Z drugiej strony wÊród
og∏oszonych pod koniec grudnia
2004 roku zaplanowanych „pol-

skich” beatyfikacji i kanonizacji nie
wymieniono sprawy b∏. Szymona.
„Proces jest jednak zakoƒczony. Je-
steÊmy pewni tej kanonizacji” –
mówi o. Ernest Paradysz, gwardian
tarnowskiego klasztoru ojców ber-
nardynów. Nieoficjalnie mówi si´,
˝e kanonizacja pochodzàcego z Lip-
nicy Murowanej Szymona odb´dzie
si´ prawdopodobnie w drugà nie-
dziel´ kwietnia 2005 r. w Rzymie.
„Kiedy b´dziemy znaç ostateczny

termin uroczy-
stoÊci, b´dzie-
my si´ do niej
i n tensywn ie
przygotowy-
waç, tak jak ro-
biliÊmy to choç-

by przed kanonizacjà Êw. Jana z Du-
kli” – mówi o. Paradysz, przypomi-
najàc, ˝e tarnowski klasztor czyniç
to b´dzie w szczególny sposób,
gdy˝ b∏. Szymon by∏ tu przez dwa
lata gwardianem. JP

KoÊció∏ pw. b∏.
Szymona w Lipnicy
stoi na miejscu
jego domu
rodzinnego

Âwiat∏o
– symbol nadziei

i mi∏oÊci

Na pamiàtk´ m´czeƒstwa

Âwiat∏o ˝ycia i nadziei

Bliska kanonizacja b∏. Szymona z Lipnicy

Czekamy na Âwi´tego
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Sonda

TRADYCJA – PRZE˚YTEK
CZY DZIEDZICTWO

SIOSTRA TATIANA ANGUR MCHR

Z BIA¸ORUSI, NOWICJUSZKA, ODBY-
WAJÑCA PRAKTYK¢ ZAKONNÑ W TAR-
NOWSKIEJ KATEDRZE

Na Bia∏orusi nie
jest prosto ˝yç
wed∏ug polskiej
i katolickiej tra-
dycji, która prze-
plata si´ z pra-

wos∏awnà. Jednak Polacy –
nasi dziadkowie i rodzice,
dbajà o nià, przekazujàc jà
swoim dzieciom i wnukom.
Szczególnie ˝ywa i wa˝na
jest tradycja zwiàzana ze
wszystkimi Êwi´tami koÊciel-
nymi. Na Âwi´to Trzech
Króli Êwi´cimy w koÊciele
kred´, piszemy na drzwiach
K+M+B, a w szopce poja-
wiajà si´ figurki Królów.

KINGA TENDERA, LICEALISTKA

W dzisiejszym
Êwiecie tradycja
jest czymÊ bardzo
istotnym, ona
tworzy kultur´
oraz umacnia

wi´ê z naszymi przodkami.
Dla nas, m∏odych ludzi, istot-
ny jest przekaz tradycji, my
chcemy jà kultywowaç. Trady-
cja musi istnieç i byç przeka-
zywana, gdy˝ w dzisiejszym
Êwiecie, w którym obserwu-
jemy nap∏yw wielu wzorów
z Zachodu, trzeba piel´gno-
waç to, co nasze – polskie.
Inaczej utracimy czàstk´ w∏a-
snej duszy.

ROMAN RUSZEL, EMERYT

W moim domu
przekazuj´ trady-
cj´, szczególnie t´
zwiàzanà ze Êwi´-
tami. Chc´, aby
moi wnukowie,

którzy sà ju˝ du˝ymi ch∏opca-
mi, znali najwa˝niejsze polskie
tradycje. To te˝ kwestia odpo-
wiedzialnoÊci. Bowiem, wspól-
nie z ˝onà, jesteÊmy dla dzieci
wzorem, to co u nas zobaczà,
kiedyÊ b´dà realizowaç w swo-
jej rodzinie i przekazywaç
swoim dzieciom.

Gwiazda w
Nie zwa˝ajàc

na pra˝àce s∏oƒce,

ch∏ód nocy, majàc za map´

jedynie gwiazd´, szli,

aby odnaleêç Prawd´. 

tekst
JOANNA SADOWSKA

GodnoÊç w uni˝eniu

Ewangelia nie podaje do-
k∏adnej liczby ani imion
m´drców. Nie wiemy te˝,
skàd dok∏adnie przybyli.

Wiemy, ˝e gdy odnaleêli Bo˝e
Dzieci´, upadli na twarz i oddali
Mu pok∏on, sk∏adajàc drogocenne
dary. Kacper ofiarowa∏ kadzid∏o –
symbol godnoÊci kap∏aƒskiej,
Melchior – z∏oto, symbol w∏adzy
królewskiej, a Baltazar – mirr´,
która by∏a zapowiedzià m´czeƒ-
skiej Êmierci Zbawiciela. 

Tyle Ewangelia. W ciàgu wie-
ków w´drówka Magów sta∏a si´
kanwà wielu legend. Wed∏ug jed-
nej z nich, szczàtki Królów znala-
z∏a cesarzowa Helena i podarowa-
∏a je biskupowi Eustorgiuszowi
z Mediolanu. W XII wieku medio-
laƒskà Êwiàtyni´ zburzono, a gdy
wzniesiono jà ponownie, relikwie
Królów przeniesiono, w z∏otym
relikwiarzu, do Kolonii. Tam znaj-
dujà si´ do dziÊ, otoczone ˝ywym
kultem.

Woda z trzech koÊcio∏ów

Na pamiàtk´ darów z∏o˝onych
Jezusowi przez M´drców w ko-
Êcio∏ach Êwi´ci si´ z∏oto, kadzi-
d∏o, mirr´ i kred´. W dawnych
czasach przed Êwiàtyniami wyra-
sta∏y kupieckie stragany, w któ-
rych mo˝na by∏o kupiç kadzid∏o
i mirr´. Dzisiaj stragany sà rzad-
koÊcià, czasami spotkaç mo˝na
pojedyncze osoby oferu-
jàce kred´. Natomiast
sklepy „Biblosu” propo-
nujà ca∏y „zestaw na
Trzech Króli”. Sk∏ada si´

on z kredy, w´gielka oraz ˝ywicy
wymieszanej z zio∏ami. Zdaniem
sprzedawców, królewski zestaw
cieszy si´ du˝ym zainteresowa-
niem. Wiele osób kupuje go
przed Êwi´tami Bo˝ego Narodze-
nia i ju˝ w Wigili´ rozpala w´gie-
lek, który posypany mieszankà
zió∏ nape∏nia mieszkanie pi´knym
zapachem. Przed laty do kadzid∏a
dodawano równie˝ okruchy
bursztynu, a nast´pnie okadzano
nim dom i zagrod´, aby uchroniç
je przed nieszcz´Êciem. 6 stycznia
Êwi´cono w Polsce równie˝ wod´.
Wed∏ug wierzeƒ ludowych, mia∏a
ona szczególnà moc – ochrony
przed niepowodzeniami. PoÊwi´-
conà nale˝a∏o pobraç z trzech ko-
Êcio∏ów, wymieszaç i przechowaç
a˝ do wiosny. 

Do dzisiaj przetrwa∏ zwyczaj pi-
sania przez wiernych na drzwiach
domów pierwszych liter imion kró-
lów: C+M+B oraz roku, co z j´zy-

ka ∏aciƒskiego oznacza
Christus Mansionem Benedi-
cat, tzn. niech Chrystus
b∏ogos∏awi temu domo-
wi, niech b∏ogos∏awi to

Wspó∏czesny
zestaw na Trzech
Króli – w´gielek,
˝ywica z zio∏ami
i kreda
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mieszkanie. Niektórzy interpretujà
te inicja∏y jako pozdrowienie Trzech
Królów, a tak˝e wyznanie wiary.
Obecnie „znak królewski” na
drzwiach pisze mieszkaniec domu,
dawnymi laty robi∏ to koÊcielny, któ-
ry chodzi∏ z plebanem po kol´dzie.
¸àcznoÊç kol´dy z kredowym rytem
zaznacza si´ jeszcze w niektórych
klasztorach. – W naszej wspólnocie
6 stycznia odbywa si´ tzw. kol´da
domowa – mówi brat Marcin z Za-
konu Braci Mniejszych Kapucynów
z Jod∏owej. – UroczyÊcie rozpalamy
kadzid∏o i podczas modlitwy i Êpie-
wu kol´d Êwi´cona jest ka˝da cela
naszego klasztoru. Starym zwycza-
jem naznaczamy równie˝ kredà
g∏ówne drzwi klasztoru.

6 stycznia
Bo˝e Narodzenie

UroczystoÊç Trzech M´drców
to jedna z najstarszych uroczysto-
Êci w KoÊciele katolickim. Âwi´to
Objawienia Paƒskiego (gr. Epifa-
neia) ustanowiono ju˝ w III wieku
na pamiàtk´ ho∏du z∏o˝onego

Dziecinie. Pierwsi chrze-
Êcijanie w∏aÊnie w tym
dniu obchodzili Bo˝e
Narodzenie. Tradycj´ t´
do dziÊ zachowali greko-
katolicy oraz wyznawcy
prawos∏awia. Dopiero pod koniec
IV w. w KoÊciele wprowadzono
dwie odr´bne uroczystoÊci –
Âwi´to Bo˝ego Narodzenia i Âwi´-
to Trzech Króli, zamykajàce cykl
uroczystoÊci zwiàzanych z Bo˝ym
Narodzeniem. Wtedy te˝ w szop-
kach pojawiajà si´ zazwyczaj fi-
gurki Trzech M´drców. 

Królewska szczodroÊç

Przed laty w Polsce ze Êwi´-
tem Trzech Króli wiàza∏o si´ wiele
zwyczajów. W wigili´ uroczysto-
Êci przypada∏ tzw. szczodry wie-
czór. Kol´dujàcych w ten dzieƒ
ch∏opców, przebranych za królów,
nagradzano specjalnymi rogalami
– szczodrakami. Dary te nawiàzy-
wa∏y do minionego roku. JeÊli by∏
urodzajny, to i rogale by∏y wy-
kwintne, jeÊli kiepski, to i szczo-

draki by∏y ma∏e i bez na-
dzienia. Ale zawsze, bez
wzgl´du na rok, musia∏y
byç. Bo szczodry to hoj-
ny, a tacy w∏aÊnie byli
Królowie.

Âwi´to Trzech Króli rozpo-
wszechnione jest nie tylko w Pol-
sce. Na przyk∏ad we W∏oszech
w przededniu Êwi´ta m∏odzi
ch∏opcy przebrani za Magów od-
wiedzajà osoby starsze i chore,
niosàc im drobne podarunki. –
A w KoÊciele – mówi Eugenio Gal-
li, W∏och zaprzyjaêniony z Tarno-
wem – po Mszy Êw. dzieci z po-
mocà rodziców przenoszà z o∏ta-
rza figurk´ ma∏ego Jezusa, którà
nast´pnie ca∏ujà i u Jego stóp
sk∏adajà w kopertach oszcz´dno-
Êci, przeznaczone dla ubogich
dzieci. 

Ctrl+Alt+Del

PopularnoÊç Trzech M´drców
trwa nadal. Uwa˝ani sà za patro-
nów podró˝nych, choç swój patro-
nat piastujà w cieniu Êw. Krzysztofa.

Warto zaznaczyç, i˝ w ostatnich la-
tach jednym z cz´stszych imion
nadawanych ch∏opcom jest Kacper,
ale, niestety, w wi´kszoÊci przypad-
ków nie wynika to ze znajomoÊci
symboliki imienia i jego Patrona, ale
raczej z mody. Trzej Królowie nie sà
równie˝ obcy u˝ytkownikom kom-
puterów. Klawisze: Ctrl+Alt+Del,
powodujàce tzw. mi´kki reset kom-
putera, zwane sà sekwencjà trzech
króli.

Prawdziwa màdroÊç

Dla nas najwa˝niejsza jest po-
stawa wiary tych W´drowców. Nie
szcz´dzili oni trudu w poszukiwa-
niu Prawdy. Narodziny Boga kaza∏y
im zostawiç domy, bogactwa i udaç
si´ w dalekà podró˝ w nieznane, na
którego horyzoncie majaczy∏a Po-
staç Dzieci´cia. W tym wyra˝a si´
prawdziwa màdroÊç, bo Bóg jest
ostatecznym celem ludzkiej piel-
grzymki przez Êwiat.

■
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Poszukujàc Boga

wska˝e Ci drog´

Wdzisiejszym Êwiecie, na-
stawionym bardziej na

mieç ni˝ byç, nie jest ∏atwo
zostawiç wszystko, aby od-
szukaç Boga. Chyba jesteÊmy
zbyt leniwi, wygodni, ozi´bli.
Ale wystarczy chwila refleksji,
aby odkryç Boga w bliênim:
domowniku, przyjacielu, sà-
siedzie, przechodniu na ulicy.
Przy tym, jakby „gratis” od-
krywa si´ sens ˝ycia, którym
jest bycie z ludêmi i dla ludzi.
Bóg nie wymaga od nas wy-
rzeczeƒ ponad miar´. Czeka
na prosty odruch serca. 

MOIM
ZDANIEM

JOANNA SADOWSKA

W postaci Trzech
Króli wcielili si´
aktorzy
tarnowskiego
teatru
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„By∏ jak ojciec – wystarczy∏o, ˝e si´
uÊmiechnà∏ i powiedzia∏ po imieniu,
a rozumieliÊmy si´ bez s∏ów” – tak
wspomina kardyna∏a Karola Wojty∏´
jego kierowca Józef Mucha,
mieszkaniec Wierzchos∏awic. Nasz
diecezjanin przez szesnaÊcie lat wozi∏
przysz∏ego papie˝a. 

„Gdy wsiada∏, zawsze r´k´ po-
da∏, ˝adnego ca∏owania w pier-
Êcieƒ. Jestem tylko o trzy lata star-
szy od pana, tak mi t∏umaczy∏” –
mówi pan Józef. 

Bardzo lubi∏ czytaç w aucie.
Obok swojego siedzenia mia∏
nawet ma∏à lampk´. „Raz spe-
cjalnie jej nie zabra∏em. Chcia-
∏em, ˝eby sobie w koƒcu odpo-
czà∏. Zdecydowa∏, ˝e trzeba po
nià wracaç, bo zmarnowa∏by
trzy godziny”. 

Latem kardyna∏ Wojty∏a sp´-
dza∏ troch´ wakacyjnego czasu
w kajaku. „Wszystko gotowe do
powrotu, a tu Kardyna∏ chce jesz-
cze raz przep∏ynàç. Ale fajnie, ale
wypoczà∏em, panie Józefie – s∏yszàc
takie s∏owa, cieszy∏em si´, mimo
˝e musia∏em czekaç”. Przysz∏y Oj-
ciec Âwi´ty ch´tnie jeêdzi∏ na mo-
dlitwy do Lasku Wolskiego. „No,
wracajmy do domu przed 23.00,
jak porzàdni ludzie” – mówi∏ do

kierowcy, gdy
spacer si´
przed∏u˝y∏. 

Samochód
krakowskiej kurii cz´sto Êledzi∏o
SB. Czasami trzeba by∏o „gubiç
ogon”. „Gdy wioz∏em Kardyna∏a
na urlop w Bieszczady, najpierw
uciek∏em esbekom ko∏o hotelu
Cracovia, ale z∏apali nas w Kro-
Ênie. To ja si´ zabawi´ – powiedzia-
∏em do Biskupa i wcisnà∏em gaz
do dechy. Na remontowanym mo-
Êcie wjecha∏em pod pràd, oni mu-
sieli hamowaç, a ja wtedy skry∏em
si´ w bocznej uliczce”. Ostatnie
spotkanie przed konklawe pami´-
ta doskonale. „StaliÊmy na lotni-
sku Ok´cie. UÊcisnà∏ mnie mocno,
˝yczy∏em mu, ˝eby wróci∏ szcz´-
Êliwie. No, nie wiadomo jak to b´-
dzie – powiedzia∏ przysz∏y pa-
pie˝”. Wkrótce pan Józef dosta∏
zaproszenie na inauguracj´ pon-
tyfikatu. Cztery lata temu ponow-
nie by∏ w Rzymie z pielgrzymkà
rolników z Wierzchos∏awic. „Przy-
tuli∏ mnie, poca∏owa∏ i zapyta∏, jak
si´ czuje mój syn Adam, który ja-
ko dziecko ci´˝ko chorowa∏. Po-
wiedzia∏em, ˝e wszystko dobrze.
P∏aka∏em ze szcz´Êcia po tym spo-
tkaniu”. Józef Mucha cz´sto
wspomina podró˝e z Kardyna∏em.
„Tych wspania∏ych chwil nie zapo-
mn´ do koƒca ˝ycia”. 

notowa∏a EWA BIEDRO¡

16 lat z Ojcem Âwi´tym

Kierowca
Karola Wojty∏y

Wyjàtkowy prezent na Êwi´ta

Bo˝ego Narodzenia otrzymali

podopieczni Stowarzyszenia na

rzecz Osób Niepe∏nosprawnych

„Pomocna D∏oƒ” z Dàbrowy Tar-

nowskiej.

Dzieƒ przed Wigilià nastàpi∏o
uroczyste otwarcie dziennych
warsztatów terapii zaj´ciowej.
PoÊwi´cenia warsztatów dokona∏
ks. bp W∏adys∏aw Bobowski.

35 osób uczestniczyç b´dzie
w zaj´ciach pracowni gospodar-
stwa domowego, infor-
matycznej, plastycznej,
ogrodniczo-zoologicz-
nej, muzycznej. – Otwie-
ramy równie˝ pracow-
ni´ higieny ˝ycia i pro-

filaktyki zdrowia, która jest no-
woÊcià w Ma∏opolsce – mówi
Barbara Sobecka-Mikos, prezes
Stowarzyszenia.

Zaj´cia odbywaç si´ b´dà
w dawnym budynku szko∏y rolni-
czej, od listopada ub.r. b´dàcym
w posiadaniu Stowarzyszenia.
Koszt uruchomienia programu
wyniós∏ 300 tys. z∏, z czego 20
proc. to Êrodki Stowarzyszenia
oraz pieniàdze przekazane
przez Poloni´ dàbrowskà z Chi-
cago, starost´ i burmistrza Dà-

browy Tarnowskiej. 
Stowarzyszenie, któ-

re powsta∏o w 2000 ro-
ku, obecnie zrzesza 150
podopiecznych.
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Otwarcie
warsztatów
by∏o okazjà
do wspólnego
Êwi´towania

Tym razem proponujemy naszym

Czytelnikom ksià˝k´ nie do czyta-

nia, lecz do Êpiewania.

Pi´kne polskie kol´dy
w opracowaniu ks. Kazi-
mierza Pasionka ukaza∏y
si´ nak∏adem wydawnic-
twa „Biblos”. To ju˝ siódmy
zeszyt z serii „Wybór hym-
nów, psalmów, kantyków

i pieÊni”, który zawiera prawie 50
kol´d wraz z nutami.

Âpiewnik otrzyma od
nas pi´ciu Czytelników wy-
losowanych spoÊród tych,
którzy zadzwonià do na-
szej redakcji (tel. 626 15
50) w poniedzia∏ek, 10
stycznia, w godzinach
10.00–10.15 JS

Tym oplem
jeêdzi∏

Karol Wojty∏a

Stowarzyszenie „Pomocna D∏oƒ”

Terapia
przez prac´
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Na pó∏ce „Biblosu”

Do Êpiewania
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Dzieçmi mo˝na opiekowaç si´ tak˝e
w wirtualnej przestrzeni. 

O programistach z Tarnowa,
Grzegorzu Zieliƒskim i Krzyszto-
fie Je˝u, g∏oÊno zrobi∏o si´ w ca∏ej
Polsce, kiedy opracowali kompu-
terowy tzw. antydialer, program
zapobiegajàcy internetowym po-
∏àczeniom z numerami 0700. Sà
oni te˝ autorami programu zaty-
tu∏owanego „Opiekun dziecka
w Internecie”. Oprogramowanie
to wyró˝ni∏ niedawno Komitet
Obrony Praw Dziecka. 

„Program chroni dzieci przed
internetowymi stronami zawierajà-
cymi treÊci pornograficzne, stro-
nami z przemocà, narkotykami,
sektami i satanizmem.
Zabezpiecza przed Êwia-
domym wejÊciem na ta-
kie strony oraz blokuje
przypadkowy dost´p do
nich” – t∏umaczy jego
istot´ Krzysztof Je˝. Do-
datkowà zaletà progra-
mu jest mo˝liwoÊç „re-
glamentowania” czasu sp´dzane-
go przez dziecko w Internecie.
„Kiedy zabieraliÊmy si´ za pisanie
programu, dopiero zaczyna∏o si´
mówiç o zagro˝eniach zwiàzanych
z niekontrolowanym korzystaniem
z Internetu. Zauwa˝yliÊmy, ˝e tzw.
niechciane strony »pchajà si´« cza-
sem same. Zastanowi∏o nas, czy
nie da si´ czegoÊ z tym zrobiç” –

dodaje Grzegorz Zieliƒ-
ski. Da∏o si´. Jednak
twórcy uwa˝ajà, ˝e nie
chodzi o to, aby rodzic
zablokowa∏ strony i mia∏
Êwi´ty spokój. „Lansuje-
my inne podejÊcie. Za-
ch´camy rodziców, aby

raczej omówili kwestie po˝ytecz-
nego korzystania z Internetu, jego
zawartoÊci i wypracowali z dzieç-
mi czytelne zasady w tym wzgl´-
dzie” – t∏umaczy K. Je˝. „Opiekun”
wspomaga realizacj´ takiego
uÊwiadomienia. „Nie chcemy, aby
program wyr´cza∏ rodziców, a ra-
czej aby ich wspiera∏” – dodaje G.
Zieliƒski. GB
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Jak chroniç dziecko w sieci?

Internetowy „Opiekun”

Dla Grzegorza
Zieliƒskiego (z lewej)
i Krzysztofa Je˝a
programowanie
jest prawdziwà
pasjà

Rok Eucharystii

Na stra˝y
NajÊwi´tszego Sakramentu

Od Nowego Roku w kaplicy Wie-

czystej Adoracji bazyliki pw. Êw. Ma∏-

gorzaty w Nowym Sàczu pe∏niona

jest stra˝ modlitewna.

Codziennie, w godz. od 6 do 19,
dwie osoby trwajà na modlitwie
przed NajÊwi´tszym Sakramentem.
Tym samym w ciàgu miesiàca 800
osób b´dzie adorowa∏o Pana Jezusa.

– Chcemy, aby ta jedna godzina
wyznaczonego czuwania by∏a cza-
sem dzi´kczynienia za otrzymane
dary, a tak˝e wyrobi∏a u naszych pa-
rafian poczucie obowiàzku – mówi
ks. Waldemar Durda, proboszcz pa-
rafii. Ka˝da osoba przypisana jest do
konkretnego dnia i godziny w mie-
siàcu. Je˝eli nie b´dzie mog∏a
przyjÊç, musi znaleêç zast´pstwo.
Ks. Durda przyznaje, i˝ ta idea spo-
tka∏a si´ z ró˝nymi reakcjami. Sà
g∏osy osób kwestionujàce potrzeb´
dodatkowego anga˝owania para-

fian, skoro codziennie na adoracji
trwa kilkadziesiàt osób. – My jednak
chcemy w sposób szczególny zaak-
centowaç Rok Eucharystii – podkre-
Êla kustosz bazyliki. O˝ywiç adora-
cj´ poza Mszà Êwi´tà, a przez to
spe∏niç nadzieje pok∏adane w roku
∏aski. Do tego te˝ wzywa nas Ojciec
Âwi´ty. JS

Zagrajà dla Angeliki

Serce ukryte w siatkówce
Ju˝ po raz trzeci w hali sportowej

Zespo∏u Szkó∏ Podstawowych

i Gimnazjalnych w Skrzyszowie

odb´dzie si´ III Charytatywny Tur-

niej Pi∏ki Siatkowej o Puchar Pre-

zesa SKOK Kwiatkowskiego.

Zebrane fundusze przeznaczo-
ne b´dà dla 30-letniej tarnowianki
Angeliki Michalik, chorej na stward-
nienie rozsiane. Obecnie trwajà za-
pisy zespo∏ów amatorskich, chcà-
cych wziàç udzia∏ w imprezie. Wpi-
sowe wynosi 200 z∏.

– Turniej wszed∏ ju˝ na sta∏e
w kalendarz imprez sportowych –

mówi Przemys∏aw Markowicz, pra-
cownik PWSZ w Tarnowie, pomy-
s∏odawca i organizator imprezy.
W poprzednich latach zebrano po
2,5 tys. z∏. To dla organizatorów
i chorej du˝o, choç miesi´czne le-
czenie wynosi 3 tys. z∏. Niestety, le-
ki nie gwarantujà powrotu do zdro-
wia, spowalniajà jedynie post´p
choroby.

W tym roku turniej odb´dzie
si´ 5 lutego, poczàtek o godz. 10.
W imieniu organizatorów zaprasza-
my wszystkich ch´tnych – wst´p
wolny.

AK

Dla m∏odzie˝y

Rekolekcje
przed doros∏oÊcià

W chwili, gdy maturzyÊci wybiegajà

ju˝ myÊlà ku maturze, warto zach´-

ciç ich, aby nie zapominali tak˝e

o rozwoju duchowym.

Dlatego duszpasterze propo-
nujà im rekolekcje na progu tzw.
wejÊcia w doros∏oÊç. „Kiedy ˝ycie
nasze coraz bardziej p´dzi do
przodu, z rekolekcjami jest jak
z owymi tragarzami na pustyni,
którzy musieli zatrzymaç si´, aby
zaczekaç na swoje dusze” – zwraca
uwag´ duszpasterz m∏odzie˝y, ks.
Artur Wa˝ny.

Kolejna seria rekolekcji dla ma-
turzystów zaczyna si´ ju˝ 14 stycz-
nia. Koszt uczestnictwa w nich wy-
nosi 60 z∏. „Warto wziàç udzia∏
w rekolekcjach, aby przypomnieç
sobie o odpowiedzialnoÊci ka˝de-
go z nas za w∏aÊciwy rozwój osobo-
wy” – zach´ca s. Anna Godek z Wy-
dzia∏u Duszpasterstwa M∏odzie˝y

tarnowskiej kurii. Tam w∏aÊnie na-
le˝y si´ zg∏aszaç w sprawie reko-
lekcji. JP

TERMINY:
■ 4-17.01 – Ci´˝kowice, dziewcz´ta
■ 15-18.01 – Gródek nad Dunaj-

cem, dziewcz´ta
■ 28-31.01 – Ci´˝kowice, ch∏opcy
■ 29.01.-01.02 – Gródek nad Du-

najcem, dziewcz´ta
■ 31.01-03.02 – Ci´˝kowice, dziew-

cz´ta
■ 01-04.02 – Gródek nad Dunaj-

cem, dziewcz´ta
■ 9-12.02 – KroÊcienko, dziewcz´ta

■
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Pismo Âwi´te stwierdza, 
i˝ tutaj, na ziemi, nie mamy
trwa∏ego miejsca.
W Jastrzàbce ˝yciowa
mobilnoÊç jest bez ma∏a
powszechna. Je˝d˝à po
Êwiecie m∏odzi i starsi,
a i sam proboszcz ch´tnie
i cz´sto rusza w drog´.

W∏odarz parafii ks. Jó-
zef Zyzak najch´tniej na-
wiedza miejsca Êwi´te, ko-
Êcio∏y i sanktuaria. KiedyÊ
pielgrzymi los rzuci∏ go do
Meksyku. – Jestem wielkim
czcicielem Matki Bo˝ej
z Guadalupe – wyznaje – bo
to wizerunek Maryi, który
powsta∏ praktycznie bez
udzia∏u cz∏owieka. – Sam
Bóg podarowa∏ go lu-
dziom, a to przesà-
dza o jego wyjàtko-
woÊci – dodaje.
Proboszcz stara si´
usilnie krzewiç kult
meksykaƒskiej Ma-
donny w powierzo-
nej jego opiece
wspólnocie. I parafia-
nie chyba kochajà
Maryj´ o indiaƒskich
rysach, skoro zapra-
gn´li nawet wystawiç
Jej Êwiàtyni´. –
Pierwszy koÊció∏
powsta∏ na po-
czàtku XX wieku
– informuje ks.
Zyzak. – Drugi za-
cz´liÊmy budo-
waç w 2003 roku.
Ludzie bardzo zaanga˝owa-
li si´ w to dzie∏o, choç nie
jest ∏atwo, bo wspólnota
niedu˝a, a w dodatku bory-
ka si´ z problemami biedy
i bezrobocia.

Powsta∏a w 1925 r. para-
fia liczy obecnie ok. 1600

wiernych. – Ta liczba
nie jest do koƒca

miarodajna, albo-
wiem bardzo wie-

lu naszych parafian,
z uwagi na trudne
warunki bytowe,
stale lub sezonowo
przebywa poza ro-
dzinnà wioskà, szu-
kajàc w ró˝nych
krajach pracy i chle-

ba – wzdycha ks. Jó-
zef. – Cieszy jed-
nak fakt, i˝ zazwy-
czaj starajà si´ oni
utrzymywaç wi´ê
ze wspólnotà swe-
go pochodzenia,
a nawet pami´taç
o jej potrzebach.

W Chicago na przyk∏ad dzia-
∏a Klub Przyjació∏ Jastrzàbki.

Jastrz´bianie odznacza-
jà si´ tradycyjnà religijno-
Êcià. Z zapa∏em czczà Serce
Jezusa, Maryj´ i Âwi´tych
Paƒskich (praktycznie ka˝-
dego dnia jest nabo˝eƒ-

stwo do innego Êwi´tego)
oraz bardzo ch´tnie, nawet
w dni powszednie, ucz´sz-
czajà na Eucharysti´.

Do koÊcio∏a wchodzimy
przez zakrysti´. Wnet b´-
dzie Msza Êw. i m∏odzi
ch∏opcy, pod okiem siostry
zakrystianki, przygotowujà
si´ do s∏u˝by przy o∏tarzu;
ostatnie ustalenia co do
miejsc i zadaƒ, „naczyta-
nie” tekstów liturgicznych,
dopasowanie stroju. Ch∏o-
paków zdaje si´ rozpieraç
Bo˝a energia. – Co z nimi
b´dzie? – przemyka mi
przez myÊl. – Jakie czeka
ich ˝ycie; zostanà, wyjadà,
powrócà? Jedynym pewni-
kiem poÊród tych niepew-
noÊci jest KoÊció∏. Kto
przez chrzest zakotwicza
si´ w KoÊciele, w w´drówce
przez ˝ycie nie jest sam,
i w jakimÊ sensie, gdziekol-
wiek rzuci go los – zawsze
b´dzie u siebie.

KS. ANDRZEJ TUREK

G O Â å T A R N O W S K I

ZDANIEM PROBOSZCZA
Duszpasterstwo to towarzyszenie ludziom
w ich ˝yciu, dzielenie trosk i radoÊci – wskazywa-
nie na Boga. Powa˝nym zagro˝eniem dla moral-
no-duchowego ˝ycia wspólnoty jest alkohol;
doÊç powiedzieç, i˝ na terenie naszej niewielkiej
wioski istnieje a˝ dziewi´ç punktów sprzeda˝y
napojów wyskokowych. OczywiÊcie, dobra jest
u nas bez porównania wi´cej. Starsi i m∏odsi
ch´tnie dzia∏ajà w grupach religijnych – mamy
23 ró˝e ró˝aƒcowe, DSM, Rycerstwo Niepokala-
nej, Stra˝ Honorowà NSPJ, szkolno-koÊcielny
chór, w którym Êpiewa 53 dzieci. Ludzie lubià si´
modliç. W I czwartek miesiàca trzy godziny ado-
rujemy Pana Jezusa w NajÊwi´tszym Sakramen-
cie, proszàc o powo∏ania i za powo∏anych. Bóg
chyba ∏askawie spoglàda na nasze modlitwy, bo
parafia cieszy si´ du˝à liczbà pracujàcych na ni-
wie Paƒskiej.

PANORAMA PARAFII
Nowa Jastrzàbka. Parafia pw. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa

Gdziekolwiek rzuci ci´ los

Parafialny koÊció∏ 
budowano z ofiarnoÊcià 

w latach 1902–1904

KS. JÓZEF ZYZAK
Pochodzi z Przydonicy. Urodzi∏
si´ 24 XII 1939 r. W roku 1964
przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie.
W Nowej Jastrzàbce probosz-
czuje od 1989 r. Trosk´ o miej-
scowy KoÊció∏ dzielà z nim wi-
kariusz ks. Zenon Tomasiak i re-
zydent ks. kan. Kazimierz Ko-
zaczka. Proboszcz z Jastrzàbki
jest pasjonatem podró˝owania.
Zwiedzi∏ pi´ç kontynentów,
a w tym roku planuje podbój
szóstego – Australii.

Zapraszamy do koÊcio∏a:
■ Msze Êw. niedziela: 7.00, 9.00, 11.00, 14.00 (kaplica),

16.00.
■ Msze Êw. codziennie: 6.30, 17.00.
■ Odpusty: maj – ku czci Maryi Królowej Polski, czerwiec

– ku czci NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa.

K
S.

 A
N

D
R

Z
E

J 
T

U
R

E
K

tgn@wsd.tarnow.pl

Adres redakcji: ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów
tel./faks (14) 6261550
Redagujà: ks. Andrzej Turek – dyrektor oddzia∏u, 
Grzegorz Bro˝ek, Joanna Sadowska

G
O

Â
å

N
IE

D
Z

IE
L

N
Y

9
 s

ty
cz

n
ia

 2
0

0
5

VIII

TARNOWSKI

W bocznym
o∏tarzu znajduje
si´ pi´kna,
pochodzàca 
z XIV w., 
figura Maryi
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