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Za kilka dni będziemy 
obchodzić uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej i wyznawać pu-
blicznie wiarę w obecność 
Chrystusa w postaciach eu-
charystycznych. O tej nie-
pojętej tajemnicy „mędrca 
szkiełko i oko” nic nam nie 
powie, ale też gdyby tak 
było, jaka byłaby zasługa 
naszej wiary?               

ZA TYDZIEŃ
  Pięć ważnych dni – o poby-

cie wśród nas relikwii św. 
Teresy.

  Ceremoniarz jest jak powie-
trze, czyli kilka zdań o tej 
posłudze.

  „Kropla” – czyli zostań daw-
cą szpiku,

  Papieski maj, czyli pierwsza 
taka rocznica urodzin Jana 
Pawła II.

  Panorama parafii: Ogień z 
nieba w Świniarsku.
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Pielgrzymka „deesemek”

Podejmowanie wyzwania

Punktualnie o 7.45 w niedzielę 15 maja 
z archidiecezji krakowskiej do diecezji 

tarnowskiej przybyły relikwie św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, złożone w specjalnym, 
tzw. relikwiarzu stulecia. W Grywałdzie koło 
Krościenka, na międzydiecezjalnej granicy, 
relikwie w imieniu biskupa tarnowskiego 
Wiktora Skworca powitał prepozyt sądec-
kiej Kapituły Kolegiackiej, ks. Waldemar 
Durda. W chwilę później zebrani ze swym 
proboszczem, ks. Marianem Wójcikiem, 
mieszkańcy Grywałdu mogli oddać cześć 

Świętej i pomodlić się 
przy relikwiach. Potem 
kolumna pojazdów z re-
likwiarzem odjechała do 
Nowego Sącza. Tak roz-
poczęła się pięciodniowa 
peregrynacja relikwii św. 
Teresy po naszej diecezji.

 

 GB

PIERWSZY DZIEŃ ZE ŚW. TERESĄ
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W imieniu 
Biskupa 
tarnowskiego 
relikwie 
najmłodszego 
Doktora Kościoła 
witał
ks. Waldemar 
Durda

W czasie diecezjalnej pielgrzymki 
Dziewczęcej Służby Maryjnej 
do sanktuarium w Zawadzie 
koło Dębicy, 14 maja, do grona 
przewodniczek przyjętych zostało 
nowych 19 dziewcząt. Stoją 
przed nimi wielkie wyzwania.

Kingę Hebdę z Piątkowej i 
jej koleżankę czeka zadanie re-
aktywacji grupy DSM w ich pa-
rafii. „Zostałyśmy przygotowane, 
aby przekazywać wzór życia Ma-
ryi młodszym dziewczynkom” – 
mówi Kinga. W brzeskiej para-
fii pw. św. Jakuba grupy DSM są 
od dawna i są liczne. Tu potrze-
ba nowych sił, aby ruch mógł się 
rozwijać. „O naśladowaniu Maryi 
najlepiej mówić swoim przykła-
dem. To może nie jest łatwe, bo 
łatwiej uczyć słowem niż przy-
kładem, ale czy nie na tym życie 
polega, że ciągle dajemy świa-
dectwo?” – pyta nowo przyjęta 
przewodniczka Magdalena Pasek 
z Brzeska. Na placu przed kościo-
łem sanktuaryjnym w Zawadzie 
zebrało się ponad tysiąc dziew-

cząt w niebieskich pele-
rynkach. „W pielgrzym-
ce uczestniczą »deesem-
ki« z 50 parafii. Przyje-
chały tu te, które mo-
gły przybyć. W całej die-
cezji DSM zrzesza oko-
ło 3,5 tysiąca dziewcząt” – infor-
muje s. Anna Godek z Wydziału 
Duszpasterstwa Młodzieży tar-
nowskiej kurii. Doroczna piel-
grzymka jednoczy DSM i należą-
ce do niego dziewczyny. „Będąc 
razem, widzą, że w całej diece-
zji jest wiele podobnych maryj-

nych grup, że w różnych 
miejscach trwa wspól-
na praca duchowa, że 
wiele dziewcząt zdecy-
dowało się przez Mary-
ję zmierzać ku Jezuso-
wi” – tłumaczy wartość 

pielgrzymowania s. Emmanuela 
Sakowicz, służebniczka dębicka 
z Lisiej Góry, z którą przyjechało 
prawe 30 dziewcząt. Sylwia Ma-
dej z Lisiej Góry przyjechała „na 
zachętę”, bo w DSM formalnie 
jeszcze nie jest. „Podoba mi się i 
zostanę” – deklaruje. GB

Diecezjalna 
pielgrzymka 
to także czas 
radosnego 
przeżywania 
swej wiary
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GOŁKOWICE. Od Adwentu 
2004 roku trwa w Gołkowicach 

peregrynacja figury św. Antoniego 
Padewskiego – patrona wspólno-
ty – w rodzinach parafii (na zdję-
ciu). Wydarzenie to, oprócz oży-
wienia kultu Świętego, służy, jak 
mówią duszpasterze, przygoto-
waniu wiernych do jubileuszu 
80-lecia parafii, który będzie 
obchodzony w połowie czerw-
ca. Jednocześnie jednoczy całą 
wspólnotę i tworzące ją rodzi-
ny, co jest szczególnie ważne 
także dlatego, że przed gołko-
wicką parafią stoi w niedługiej 
przyszłości konieczność podję-
cia dzieła budowy nowego ko-
ścioła.

Książka dla biblioteki
TA R N Ó W.  Pod has łem 
„Biblioteka otwarta dla ciebie”  
od 8 do 15 maja trwał w ca-
łej Polsce Tydzień Bibliotek. Z 
tej okazji w tarnowskiej Galerii 
Niebieskiej odbył się wernisaż 
wystawy pt. „Najcenniejsze za-
bytki piśmiennictwa XVI w. 
w zbiorach MBP”. Ponadto 
na ławeczce poetów przy ul. 
Wałowej znane postaci z ży-
cia publicznego miasta czyta-
ły wiersze. Odbył się również 
kiermasz pt. „Książka dla bi-
blioteki” (na zdjęciu). Każdy 
czytelnik zakupujący w tym 
dniu książkę dla biblioteki zo-
stał odnotowany na liście dar-

czyńców, a do zakupionych 
przez czytelników woluminów 
wklejane były specjalne naklej-
ki z ich personaliami.

Św. Antoni w rodzinach

ŁOSOSINA DOLNA. 12 ma-
ja Zespół Szkół Podstawowo- 
-Gimnazjalnych przyjął imię 
Jana Pawła II. Uroczystość 
rozpoczęła Msza św. w miej-
scowym kościele, której prze-
wodniczył bp Wiktor Skworc. 
Po jej zakończeniu odbyło 
się odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy pamiątkowej ku czci 
Papieża Polaka (na zdjęciu) 

oraz akademia przygotowa-
na przez młodzież. – Ta uro-
czystość to nie tylko spełnie-
nie naszych marzeń, ale dro-
gowskaz pracy na przyszłość 
– mówił Zbigniew Rusnak, 
dyrektor szkoły. Szkoła z 
Łososiny Dolnej była ostat-
nią placówką oświatową, któ-
rą na audiencji, 23 lutego, 
przyjął Papież Polak.

Przyjaciel młodzieży
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Czuwanie ekspiacyjne

TARNÓW. Kilkadziesiąt osób 
wzięło udział 6 maja w koście-
le pw. bł. Karoliny w organizo-
wanym tradycyjnie co miesiąc 
przez Diecezjalny Apostolat 
Trzeźwości czuwaniu ekspia-
cyjnym za grzechy przeciw-
ko trzeźwości. Czuwania (na 
zdjęciu) odbywają się regu-
larnie w każdy pierwszy pią-

tek miesiąca między godziną 
21.00 a 24.00. Pierwsze ta-
kie modlitewne spotkanie od-
było się w kwietniu 2001 r. 
Obecne było już 50. W pro-
gramie czuwania, zakończo-
nego Mszą św. o północy, zna-
lazły się m.in. nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej i Koronka do 
Miłosierdzia Bożego. 

Dołączyli do rodziny papieskiej

BRZESKO. Biskup Władysław 
Bobowski znalazł się w gro-
nie sześciu laureatów wyróż-
nionych nagrodą miesięcznika 
„Wzrastanie”. Uroczyste wrę-
czenie nagród odbyło się 9 
maja w Liceum i Gimnazjum 
Katolickim w Brzesku (na zdję-
ciu) i zostało połączone z dniem 

otwartym placówki oraz 18. 
rocznicą powstania miesięczni-
ka „Wzrastanie”. Wyróżnienie 
przyznano po raz czwarty. Bp 
Bobowski otrzymał je za wielką 
wrażliwość serca i umiejętność 
rozbudzania u młodych pragnie-
nia pracy nad sobą i duchowego 
wzrastania.
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Każdy z Was, młodzi przyjaciele, 
ma w życiu jakieś swoje 
„Westerplatte”.

Słowa te, wypowiedziane 
przez Ojca Świętego 12 czerwca 
1987 r. na Westerplatte, stały się 
mottem VI pielgrzymki KSM do 
Zabawy, która odbyła się 7 ma-
ja. Apel Papieża Polaka przypo-
mniał podczas homilii ks. Krzysz-
tof Czech, diecezjalny asystent 
stowarzyszenia. – Każdy z nas ma 
bronić swego Westerplatte, tak 
jak broniła Karolina Kózkówna, i 
wymagać od siebie, nawet jeśli in-
ni od nas nie wymagają – apelo-
wał ks. Czech. – Pierwszy raz po 
śmierci Jana Pawła II spotkaliśmy 
się w większej wspólnocie KSM. 
U stóp naszej patronki, bł. Karo-
liny, chcemy dziękować za wiel-
ki pontyfikat Papieża Polaka, za 
to wszystko, co uczynił i dziedzi-
ctwo, które nam zostawił. 

Po Mszy św. młodzież 
uczestniczyła w nabożeństwie 
ku czci bł. Karoliny i Drodze 
Krzyżowej. Ponadto odbyło się 
spotkanie kierownictw oddzia-
łów i kół KSM. – Takie spotka-
nia są bardzo cenne – mówili 
zgodnie uczestnicy pielgrzym-
ki. To nie tylko okazja do by-
cia razem i wymiany informacji, 
ale również do naładowania du-

chowych akumulatorów. – Nasi 
koledzy i koleżanki oczekują od 
nas dobrych pomysłów i cieka-
wych inicjatyw – opowiada Ma-
riusz Lech, prezes Koła w Łę-
gu Tarnowskim. – Musimy pod-
trzymać w nich entuzjazm, z 
którym wkraczali w nasze sze-
regi – dodaje. Nie jest to pro-
ste, ale któż, szczególnie z mło-
dych, nie lubi wyzwań?  JS

Muzeum Diecezjalne w Tar-
nowie, w cyklu wystawa jedne-
go obiektu, prezentuje „Ornat 
Eucharystyczny”. 

Wysmakowana artystycz-
nie szata liturgiczna zdobiona 
jest haftowanymi scenami, da-
towanymi na początek XVI wie-
ku. Ornat pochodzi ze zbiorów 
Muzeum Diecezjalnego w Pel-
plinie, teraz, na specjalnej wy-
stawie, będzie go można obej-
rzeć w Tarnowie.

Wernisaż odbędzie się 27 
maja o godz. 19.00. Jego naj-
ważniejszym punktem będzie 
prelekcja Beaty Szyber, kusto-
sza MD w Pelplinie, zatytułowa-
na „Eucharystia – dialog Stare-
go i Nowego Testamentu”. Re-
fleksje Pani Kustosz będą reje-
strowane, co umożliwi ich póź-
niejsze udostępnienie szero-
kiemu gronu odbiorców. Sam 
„Ornat Eucharystyczny” będzie 
udostępniony zwiedzającym 
w tarnowskim Muzeum Diece-
zjalnym od 28 maja do końca 
czerwca br.

Serdecznie zapraszam do 
odwiedzania Muzeum Diecezjal-
nego; proszę, przekażmy to za-
proszenie kręgom przyjaciół i 
znajomych. Rok Eucharystyczny 
jest bowiem szczególną okazją, 
aby poszukiwać tego typu sa-
kralno-artystycznych wrażeń. 

KS. TADEUSZ BUKOWSKI,
kustosz Muzeum Diecezjalnego 

w Tarnowie

Muzeum Diecezjalne 
zaprasza

Hafty wiary

7 maja w Szczepanowie 
wykonano oratorium „Święty 
Stanisław” Franciszka Liszta. 
Było to trzecie na świecie 
wykonanie dzieła.

Koncert oratoryjny, zorgani-
zowany pod patronatem bp. W. 
Skworca i marszałka wojewódz-
twa małopolskiego Janusza Se-
pioła, uświetnił tegoroczny od-
pust i był wielkim przeżyciem 
muzycznym i religijno-patrio-
tycznym. Przed licznie zgroma-

dzoną publicznością, duchow-
nymi i świeckimi, Capella Cra-
coviensis, chór Purei Cantores 
Sancti Nicolai z Bochni oraz kra-
kowscy soliści wykonali orato-
rium węgierskiego kompozyto-
ra, opowiadające o postaci pol-
skiego Świętego, który padł pod 
mieczem. Wielu słuchaczy wyra-
żało zdziwienie, iż Liszt – Węgier 
wplótł w swe oratorium polskie 
melodie ludowe, hymny i pieś-
ni sławiące Rzeczpospolitą (np.: 
Jeszcze Polska nie zginęła, Boże, coś 

Polskę, Salve Polonia-Niech żyje Pol-
ska!). To rzeczywiście znamienny 
fakt. Liszt jednakże bywał w Pol-
sce, znał bardzo dobrze Chopi-
na i polską muzykę. Stąd zapew-
ne też jego sentyment do postaci 
głównego Patrona Polski.

Kompozytor pozostawił dzie-
ło niedokończone; zapomniano 
o nim na prawie 100 lat. Po od-
nalezieniu praca nad pozostawio-
nymi częściami trwała 12 lat. Au-
torem krytycznej edycji orato-
rium, umożliwiającej jego wyko-
nywanie, jest amerykański histo-
ryk muzyki Paul Munson. Dzięki 
niemu dzieło po raz pierwszy wy-
konano w 2003 r. w USA; w ubie-
głym roku odbyła się premiera eu-
ropejska na Festiwalu „Wratisla-
via cantans”, tegoroczne szczepa-
nowskie wykonanie było trzecim 
na świecie. Koncert – ze wzglę-
du na dzieło i poziom wykonania 
– był wielkim wydarzeniem arty-
styczno-religijnym.

KS. STANISŁAW GARNCARSKI
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„Ornat Eucharystyczny” będzie 
można oglądać w tarnowskim 
Muzeum Diecezjalnym od 28 maja 
do końca czerwca
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Diecezjalna pielgrzymka młodzieży

Podtrzymać entuzjazm

Węgier o Patronie Polski 

Pod mieczem i batutą

Szczepanowski koncert o św. Stanisławie BM zrealizowano z wielkim rozmachem

Pielgrzymka KSM to okazja do spotkania się młodych i naładowania 
duchowych akumulatorów



Sonda

NAJPROSTSZY 
POKARM

MÓWI KS. PROF. MICHAŁ 
BEDNARZ, BIBLISTA

Jak można wy-
tłumaczyć to, że 
dziś, jak przed 
dwoma tysiąca-
mi lat, Chrystus 
daje się nam 

pod postaciami chleba i 
wina?
Trzeba sięgnąć do Pisma 
Świętego. Chleb był już 
przed tysiącami lat co-
dziennym pokarmem, a 
wino podstawowym na-
pojem. Ludziom czę-
sto zresztą brakowało 
tych rzeczy. Dla głodnych 
chleb i wino zawsze by-
ły marzeniem. W Starym 
Testamencie prorok Amos 
pisze, że nadejdą czasy, 
w których będzie pod do-
statkiem chleba i wina. 
W Nowym Testamencie, 
jak pamiętamy, w Kanie 
Galilejskiej Jezus prze-
mienił wodę w wino, zaś 
nad jeziorem dokonał roz-
mnożenia chleba, przygo-
towując to, co wydarzyć 
się miało w Wieczerniku. 
Tam właśnie, łamiąc chleb, 
powiedział „To jest Ciało 
moje”, to znaczy dokład-
nie „To jestem ja”. Ciało 
i krew oznaczało w Biblii 
bowiem całego człowieka. 
Jezus dał się nam pod po-
stacią najprostszego po-
karmu – chleba, z jednej 
strony, aby się wypełniło 
Pismo, z drugiej zaś, aby 
podkreślić aspekt służeb-
ny Eucharystii – codzien-
ny chleb służy wszystkim 
i jest dla wszystkich do-
stępny.
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Pod względem poznaw-
czym trochę podobnie 
jest z eucharystyczny-
mi postaciami Ciała i 

Krwi Pańskiej. Widzimy prze-
cież biały opłatek chleba, ale 
klękamy pełni czci, wierząc, 
że pod tą postacią ukryty jest 
sam Chrystus. Po przeistocze-
niu „według wiary cała isto-
ta (substancja) chleba i wina 
zostaje mocą Ducha Świętego 
przemieniona w Ciało i Krew 
Jezusa, podczas gdy posta-
cie (przypadłości) chleba i wi-
na pozostają niezmienione” – 
wyjaśniają teologowie. To fun-
damentalne przekonanie wiary 
katolickiej warto przypomnieć 
zwłaszcza teraz, kiedy przygo-
towujemy się do celebracji uro-
czystości Najświętszego Ciała i 
Krwi Pańskiej – uroczystości, 
która, zgodnie z zaleceniem 
Jana Pawła II, ma być w Roku 
Eucharystii szczególnie żarli-
wie przeżywana (MND, 18).

Pierwsze spotkanie

W specyficzny dla siebie, 
prosty sposób wiarę w tę wielką 
i niepojętą tajemnicę Eucharystii 
wyrażają dzieci pierwszokomu-
nijne. „To, że przyjmiemy Komu-
nię świętą oznacza, że przyjmie-
my Pana Jezusa do swego serca, 
że On w nim potem zamieszka” 
– mówi z przejęciem Andrze-
jek Mysza z Męciny koło Lima-
nowej. Każde z dzieci męciń-
skiej klasy 2 b chce w tym wzglę-
dzie coś dopowiedzieć. „Pana 
Jezusa przyjmujemy do serca, bo 
Go kochamy i On nas kocha” – 
dodaje Ola Pacholarz. Dlaczego 
dzieci kochają Chrystusa? „Bo 
oddał za nas swe życie na krzy-
żu, umarł za nasze grzechy, a nie 
za swoje, bo ich nie miał – wyja-
śnia Sylwia Smęd. – A przycho-
dzi do nas w postaci chleba, bo 
w czasie Ostatniej Wieczerzy Je-
zus łamał chleb i podał uczniom 
mówiąc »oto Ciało moje«”. Ks. 

Piotr Witecki, 
przygotowują-
cy męcińskie 
dzieci do I Ko-
munii Świętej, 
zauważa, że 
wiary w Naj-
świętszy Sa-
krament dzie-
ci uczą się w 
rodzinie. „To 
widać już w 
postawie najmłodszych, kiedy 
przychodzą do kościoła i z czcią 
klękają przed Jezusem w mon-
strancji. Na katechezie zakorze-
nione w dzieciach przekonanie, 
że Jezus jest w opłatku chleba, 
trzeba – biorąc pod uwagę ich 
możliwości poznawcze – usys-
tematyzować, wyjaśnić, dopo-
wiedzieć” – mówi.

Wiedza rozwija

Uczniom drugiej klasy – jak 
zapewniają – obce są dylema-

„Mylą się o Boże w Tobie wzrok i smak”.

Sakrament obecności
Kiedy ponad dwa tysiące 
lat temu Trzej Mędrcy 
ze Wschodu zajrzeli do 
betlejemskiej stajenki, 
zobaczyli przecież 
zwyczajne, nowo 
narodzone dziecko,  
a mimo to oddali Mu 
pokłon, wierząc, 
że oto spotkali 
Mesjasza.

tekst i zdjęcia 
GRZEGORZ BROŻEK

Dzieciom 
pierwszo-

komunijnym 
z Męciny 

nie brakuje 
dziecięcej 

ufności, wiary 
i radości, 

której często
brak jest 
dorosłym 



ty, które mają np. przedszkola-
ki. „Niektóre mniejsze dzieci nie 
wyobrażają sobie, jak Pan Jezus 
może zamienić się w opłatek. In-
nym trudno jest też uwierzyć, że 
w takim małym opłatku jest cały 
Pan Jezus” – dodają. Cóż, sprawa 
obecności Chrystusa w euchary-
stycznych postaciach Ciała i Krwi, 
o czym świetnie wiedzą wszyst-
kie – nie tylko pierwszokomunij-
ne – dzieci Boże, to kwestia wia-
ry. Dość rozległą wiedzę o Eu-
charystii, przewyższającą znacz-
nie to, co zwykli nieteologowie 
wiedzą  na ten temat, posiadły fi-
nalistki tegorocznego diecezjal-
nego etapu Olimpiady Wiedzy 
Katolickiej z Zespołu Szkół w Dą-
browicy, w parafii Sobolów koło 
Bochni. „Trzeci rok z rzędu star-
towałam w olimpiadzie i temat 
o Eucharystii był chyba najtrud-
niejszy. Po pierwsze dlatego, że 
to trudna materia, a po drugie, 
że trzeba było przyswoić bardzo 
rozległą wiedzę” – mówi Jolanta 

Łaciak z Dąbrowicy. Druga z pod-
opiecznych katechety, ks. Dariu-
sza Fudymy, zamyśla się, kiedy 
dociekam, czy uczone dywaga-
cje na temat transsubstancjacji 
pomagają w wierze. „Gdyby nie 
prawdziwa wiara, to abstrakcyj-
ne byłyby stwierdzenia o praw-
dziwej, rzeczywistej i substan-
cjalnej obecności Chrystusa w 
Chlebie Eucharystycznym” – do-
daje Faustyna Skupień. Wiedza, 
jak mówią, nie tyle tworzy, co 
rozwija i potwierdza ich wiarę.

Co zrobić z tą wiarą?

Zasadniczym zatem pyta-
niem, z którym chyba każdy z 
nas się mniej lub bardziej zma-
ga, jest odpowiedź na pytanie, 
jaka jest ta nasza wiara, jakie 
są jej konsekwencje. Czy cza-
sem nie brakuje nam prostoty 
przekonań i autentycznego za-
chwytu dzieci pierwszokomu-
nijnych? Czy nie przywykliśmy 
do tego cudu eucharystycznej 
obecności? Ks. Fudyma zauwa-
ża – i jest to gorzka refleksja 
duszpasterza – że jakaś część 
ludzi przyjmuje Eucharystię z 
tradycji, przyzwyczajenia, ale 
bez pogłębionej świadomości, 
że właśnie dokonuje się oso-
bowa komunia z Chrystusem. 
„Widać to choćby po tym, że 
ludzie przystępują do Komu-
nii bez wcześniejszego przygo-
towania, mają problemy z za-
chowaniem przepisanego po-
stu eucharystycznego, nie czy-
nią żadnego dziękczynienia po 
Eucharystii, co często można 
zauważyć zwłaszcza u mło-
dych. Widziałem nieraz, jak 
niektórzy prosto od Stołu Pań-
skiego natychmiast wychodzi-
li z kościoła i potrafili kontynu-
ować rozpoczęte wcześniej po-
gawędki” – zauważa opiekun 
dąbrowickich olimpijek. Cze-
go to dowodzi? Że być może 
wielu ludzi ma wiarę, ale nie 
ma świadomości tego, czym 

jest Chleb Eucharystyczny. Ma-
jąc taką świadomość, pragnę-
libyśmy przyjmować Chrystu-
sa jak najczęściej. Być z Nim i 
przy Nim, także w innych for-
mach kultu eucharystycznego, 
jak adoracje Najświętszego Sa-
kramentu czy procesje eucha-
rystyczne.

Godzina czuwania

Kiedy wraz z początkiem 
obchodzonego w Kościele Ro-
ku Eucharystii w bazylice św. 
Małgorzaty w Nowym Sączu 
rozpoczęły się indywidualne 
comiesięczne czuwania w ka-
plicy wieczystej adoracji, Ania 
Hutek i Andrzej Stabrawa zde-
cydowali się od razu, że ich 
czuwanie przypadnie 14. dnia 
każdego miesiąca. Poznali się 
bowiem 14 maja 2004 roku. 
„Chcieliśmy podjąć to czuwa-
nie, aby podziękować Bogu za 
to, że nasze losy – tak to widzi-
my – złączył ze sobą” – tłuma-
czy Andrzej. Jak wyjaśnia Ania, 
godzina adoracji jest dla nich 
bardzo ważną chwilą. „Można 
się modlić w każdym miejscu, 
ale obecność eucharystyczne-
go Jezusa pozwala odczuć Je-
go rzeczywistą, bliską obec-
ność, bezpośrednie oddziały-
wanie” – mówi. Ich zdaniem,  
adoracja, trwanie w zachwy-
cie przed Chrystusem w Naj-
świętszym Sakramencie pro-
wadzi ku chęci zjednoczenia 
z Nim, a zatem ku Komunii. 
„Komunia zaś znów wiedzie 
przed oblicze eucharystyczne-
go Jezusa z dziękczynieniem” 
– dodaje Ania. W tegorocznej 
procesji Bożego Ciała wezmą 
udział także razem, już jako 
małżeństwo. Ślub wzięli w so-
botę 14 maja, w dniu ich – te-
raz małżeńskiego już – czuwa-
nia przed Najświętszym Sakra-
mentem.

„Mylą się o Boże w Tobie 
wzrok i smak. Kto się im pod-

daje, temu wiary brak, ja je-
dynie wierzyć tej nauce chcę, 
że w postaci chleba utaiłeś 
się” – śpiewamy w znanej pie-
śni, wyznając osobiście tę sa-
mą wiarę, którą manifestuje-
my wspólnie w procesji Boże-
go Ciała.

 



Oto wielka tajemnica 
wiary – tymi słowami 

ogłaszamy dzieło Boże, 
które dokonuje się w czasie 
Mszy świętej. Jest to dzieło 
tak wielkie i niezrównane, 
że nie wahamy się nazywać 
go „cudem wszystkich cu-
dów” oraz podkreślać jego 
jedyności, czyli stwierdzać, 
że nic z nim równać się nie 
może. Czy można inaczej 
wyrazić tę przemianę chle-
ba i wina w Ciało i Krew 
Chrystusa, którą sprawia 
Duch Święty? Jeśli mówi-
my o cudzie dokonującym 
się w Eucharystii, to coraz 
bardziej musimy zdawać 
sobie sprawę, że powinien 
on przedłużać się w nas 
wierzących. Przyjmowanie 
Chrystusa w Komunii świę-
tej powinno dokonywać 
cudu naszej wewnętrznej 
przemiany – powinniśmy 
się coraz bardziej stawać 
Tym, którego przyjmuje-
my. Czy w odpowiedzi na 
cudowne dzieło Boże nie 
należałoby zatem dokonać 
dalszego „ueucharystycz-
niania” naszej wiary i na-
szego codziennego życia?

MOIM 
ZDANIEM
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„Mylą się o Boże w Tobie wzrok i smak”.

Sakrament obecności

KS. PROF. JANUSZ 
KRÓLIKOWSKI

dogmatyk
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WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ

nad tym, co objawił nam Chrystus, a do cze-
go sami byśmy nie doszli, iż „tak Bóg umi-
łował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie po-
słał swego Syna na świat po to, aby świat po-

tępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. 
Bóg Ojciec nas stworzył, Syn Boży nas odkupił, a Duch 
Święty nas uświęca. Wszystko dlatego, że Bóg w Trójcy 
Jedyny jest Miłością. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu.

KS. ZBIGNIEW ADAMEK

„Głosić Ewangelię nadziei” – 
taki tytuł noszą materiały homi-
letyczne, zredagowane przez ks. 
Wiesława Piotrowskiego. Tematy 
kazań zostały tak dobrane, aby 
odpowiadały specyfice poszcze-
gólnych okresów liturgicz-
nych oraz uwzględniały 
przesłanie płynące z czy-
tań mszalnych. Kanwą 
wszystkich homilii jest 

adhortacja „Ecclesia in Europa”. 
W dokumencie tym Jan Paweł II 
podkreśla, iż człowiek nie może 
żyć bez nadziei, którą dla chrześ-
cijanina jest Jezus Chrystus. 

Zbiór kazań otrzyma od nas 
pięciu Czytelników wylosowa-
nych spośród tych, którzy za-
dzwonią do naszej redakcji 
(tel. 014 626 15 50) 23 maja, 
w godz. od 10.00 do 10.15. JS

Na półce „Biblosu”

Ewangelia nadziei

W niedzielę 22 maja w Tarnowie 
odbędzie się ostatni koncert 
w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Odnalezionej. 

Festiwal Muzyki Odnalezio-
nej jest jedyną na świecie im-
prezą prezentującą zapomniane 
utwory kompozytorów polskich 
i zagranicznych. Jego pomysło-
dawcą i organizatorem jest tar-
nowska Agencja Inter-Art, kiero-
wana przez muzyków Teresę Ka-
ban i Henryka Błażeja. – Często 
wiele z tych utworów przeleża-
ło w formie rękopisów dziesiąt-
ki, a nawet setki lat – mówią or-
ganizatorzy. Wiele z nich było 

pisanych na zamówie-
nie, z zastrzeżeniem 
od zamawiającego, aby 
po premierze nie wy-
konywać ich przez kil-
kadziesiąt lat. 

W ramach tego-
rocznego festiwalu, który roz-
począł się 29 kwietnia, odby-
ło się już 18 koncertów w Tar-
nowie, Brzesku, Dębnie, Boch-
ni. Wśród artystów znaleźli 
się m.in. muzycy ze Słowacji, 
Ukrainy, Węgier, Austrii, An-
glii. Publiczność miała okazję 
wysłuchać piękne dumki Po-
dola i Wołynia, pieśni cerkiew-
ne i starocerkiewne, ludowe 
pieśni węgierskie, muzykę gi-

tarową włoskich i hi-
szpańskich kompozy-
torów sprzed kilkuset 
lat. Dodatkową atrak-
cją festiwalu było wy-
konanie utworów na 
kopiach instrumen-

tów używanych przed wiekami 
oraz występ muzyków w histo-
rycznych strojach. 

Festiwal zakończy recital 
fortepianowy włoskiego piani-
sty Carlo Pari. Odbędzie się on 
22 maja w Tarnowie, w Sali Lu-
strzanej, o godz. 19.00. W pro-
gramie znajdą się utwory forte-
pianowe twórców oper: G. Ver-
diego, G. Rossiniego i G. Pucci-
niego. Wstęp wolny.  JS
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Niepełnosprawni

Uczą się żyć
Osoby niepełnosprawne oraz 
ich opiekunów czeka atrakcyjny 
wakacyjny wypoczynek.

Organizują go Duszpaster-
stwo Niepełnosprawnych Ru- 
chow Diecezji Tarnowskiej 
oraz Katolickie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Niepełnosprawnych 
Ruchowo „Cyrenejczyk” z 
Limanowej – Wakacje to dosko-
nała okazja do nauki życia we 
wspólnocie, gdzie obok codzien-
nej modlitwy i nabożeństw są 
wspólne wycieczki, pogodne 
wieczory i zabawy na świeżym 
powietrzu – zachęcają organi-
zatorzy. W tym roku turnusy 
wakacyjne odbędą się w lipcu 
w Łososinie Górnej i Kąclowej. 
Zapisy przyjmowane są do 10 
czerwca. Opiekunami osób nie-
pełnosprawnych mogą być absol-
wenc gimnazjum. Informacji 
udziela Biuro „Cyrenejczyk” w 
Limanowej tel. (18) 33 74 707, od 
poniedziałku do piątku w godz.  
9.00–14.30.  JS

Zespół Muzyki 
Dawnej „Misztral” 
z Węgier 
zaprezentował 
muzykę z XVII 
i XVIII w.

Odnalezione nuty

Muzyczne perełki

Wakacje to dobra okazja, aby lepiej 
się poznać
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Promocja zdrowia

Apteka 
pacjenta
Apteka nie musi być jedynie 
miejscem, gdzie sprzedawane 
są lekarstwa. Można w niej uzy-
skać poradę zdrowotną, otrzy-
mać informacje, jakie specyfiki 
stosować i gdzie udać się na 
bezpłatne badania.

W naszej diecezji istnieje pra-
wie 30 takich aptek. Znajdują się 
w Tarnowie, Nowym i Starym Są-
czu, Brzesku, Bochni, Krynicy, Dę-
bicy. Oznakowane są logo „Ap-
teka pacjenta”. Z rekomendacji 
klientów aptek ten honorowy ty-
tuł przyznaje Stowarzyszenie Pa-
cjentów Aptek. Otrzymują go pla-
cówki, w których prowadzona 
jest indywidualna edukacja zdro-
wotna pacjentów, a zatrudnieni 
farmaceuci kierują się w swej pra-
cy wartościami etycznymi oraz 
autentyczną troską o pacjenta.

Stowarzyszenie, wspólnie ze 
zrzeszonymi aptekami oraz pro-
ducentami leków, organizuje se-
minaria informacyjno-doradcze, 
konsultacje specjalistyczne oraz 
badania diagnostyczne. Odby-
wają się one w przykościelnych 
domach parafialnych. – Miejsce 
nie jest przypadkowe – mówi 
Zbigniew Witalis, prezes Forum 
Polskiej Farmacji, pomysłodaw-
ca projektu „Apteka pacjenta”. – 
To właśnie Kościół obejmuje cho-
rych szczególną troską, a wiara 
odgrywa wielką rolę w powrocie 
do zdrowia. 

Do tej pory odbyły się spot-
kania na temat miażdżycy, osteo-
porozy, alergii. W planach jest 
m.in. prewencja nowotworowa. 
 JS

W ramach zapobiegania miażdżycy 
i cukrzycy była okazja 
do bezpłatnego zbadania poziomu 
cukru oraz wymiany glukometru
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Droga formacji i wzrostu

Pięćdziesiątnica na co dzień
W diecezji tarnowskiej działa 29 
grup Odnowy w Duchu Świętym.

W wigilię Zesłania Ducha 
Świętego w wielu kościołach 
naszej diecezji odbyły się czu-
wania modlitewne. Większość 
modlitw zakończyła Msza św. 
celebrowana o północy, niektó-
re nabożeństwa przedłużyły się 
do wczesnych godzin poran-
nych. Przygotowały je i prowa-
dziły grupy Odnowy w Duchu 
Świętym. W diecezji tarnow-
skiej jest ich 29, najwięcej w 
Tarnowie.

W grupach Odnowy szcze-
gólny nacisk położony jest na 
otwarcie się na działanie Ducha 
Świętego i pielęgnację osobistej 
więzi z Bogiem. Służą temu co-
dzienna modlitwa indywidualna, 
życie sakramentalne i studium Pi-
sma Świętego. – Poprzez sakra-
menty każdy człowiek przyjął da-
ry Ducha Świętego, w Odnowie 
pomagamy odkryć je na nowo – 

mówi ks. Stefan Irla, diecezjalny 
opiekun wspólnot.

Członkowie Odnowy przeży-
wają czuwania modlitewne raz w 
tygodniu. – Wiele wspólnot pa-
rafialnych spotyka się także na 
rozważaniu Słowa Bożego – do-
daje ks. Irla. Dzieje się tak m.in. 
w parafii pw. św. Jadwigi w Dębi-
cy. Ponadto w ciągu roku należą-
cy do Odnowy uczestniczą w re-
kolekcjach i seminariach. – Re-
kolekcje ewangelizacyjne, zwane 
„Seminarium Odnowy”, to wej-

ście na drogę formacji i wzrostu. 
Ich celem jest pomoc ludziom w 
pełniejszym zwróceniu się ser-
cem i życiem ku Jezusowi – wy-
jaśnia ks. Irla. – Takie świado-
me kroczenie za Chrystusem wy-
maga osobistego z Nim kontak-
tu – dodaje.

Oprócz modlitw wspólno-
towych członkowie Odnowy 
uczestniczą również w diecezjal-
nym dniu jedności. W tym roku 
odbędzie się on w październiku, 
w Krzeczowie. JS

Jubileusz 15-lecia istnienia Odnowy w parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy

Mieszkańcy Zaborowa koło 
Szczurowej nadali nowy sens i 
znaczenie idei czynu społecz-
nego.

Nowy skwer w środu wsi jest 
już prawie gotowy. Placyk i alej-
ki zostały wybrukowane, trawa 
zasiana, ładny słup ogłoszenio-
wy już stoi, niebawem zamonto-
wane zostaną ławeczki i cztero-

ramienna latarnia. Nie byłoby w 
tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, 
że mieszkańcy Zaborowa robią to 
sami, i głównie ze swoich środ-
ków. „Tylko ostatnio, w ciągu pół-
tora miesiąca, przepracowaliśmy 
tu prawie 300 godzin roboczych” 
– mówi Franciszek Babło, sołtys 
Zaborowa. Niezbędne środki na 
tę inwestycję też są własne, zabo-
rowskie. Trochę dała miejscowa 

jednostka straży, pomaga też klub 
zaborowian z Chicago, dokłada-
ją się do dzieła lokalni przedsię-
biorcy. „Najpierw, na zebraniu so-
łeckim, opracowaliśmy projekt i 
wzięliśmy się do pracy, a później 
znaleźliśmy ludzi, którzy zechcieli 
nam materialnie pomóc” – tłuma-
czy sołtys. Kto ma, temu dołożą, 
tę prawdę wyznają zaborowiacy. 
Po co to wszystko? „Zaborów robi 
się coraz ładniejszą wsią. Naszym 
obowiązkiem jest starać się o nią, 
a nie czekać, aż ktoś inny zrobi to 
za nas” – dodaje Aleksander Ba-
dzioch, miejscowy przedsiębior-
ca. Tą metodą wkładu finansowe-
go i pracy społecznej mieszkań-
cy wsi odnowili już cmentarz woj-
skowy, stary budynek przedszko-
la, zadbali o otoczenie kościoła. 
Sołtys F. Babło mówi, że ludzie 
mają poczucie celu; tego, że robią 
to wszystko nie – jak kiedyś było 
w zwyczaju czynów społecznych 
– „na państwowym”, ale na swo-
im, dla swojej wsi, dla siebie.  GB

Pospolite ruszenie

Na swoim
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„Mamy już następne pomysły na upiększenie wsi” – deklaruje Franciszek Babło 
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Zapewne dzięki 
strażowaniu Maryi 
parafia cieszy się 
obfitością powołań.

Od zachodu trwa po-
kłon Nowego Sącza; mia-
sto o zmierzchu rozpina 
na dole pajęczynę świateł 
– jakby sieć bezpieczeń-
stwa dla pędzących przez 
Trzetrzewinę samocho-
dów. Parafialne wzgórza 
patrzą na tę motoryza-
cyjną kaskadę z pogod-
ną melancholią i szeptem 
zmawiają litanię, bo to 
maj, a wspólnocie patro-
nuje Maryja.

Parafia przez lata 
związana była z Podegro-
dziem. Samoistny roz-
dział jej historii rozpoczął 
się w wieku XX. Na po-
czątku powstał kościół, 
konsekrowany w 1924 r., 
a rok później erygowano 
trzetrzewińską wspólno-
tę wiary. Liczy ona obec-
nie ok. 3330 członków. 
Wielu parafian wyjeżdża 
za chlebem na Zachód, 
są też i tacy, którzy osied-
liwszy się na miejscu, nie 
potrafią w pełni zintegro-
wać się z miejscowymi i 
ciążą do pobliskiego No-
wego Sącza – tam nawie-
dzają kościoły i posyłają 
dzieci do szkół.

Ksiądz proboszcz za-
pewnia, że ludzie stara-
ją się trzymać Boga i pie-
lęgnować wiarę katolic-
ką. Jak wszędzie, zdarzają 
się jednak obojętni na Ko-
ściół, czy na Mszę, której 
nasłuchują z odległej per-
spektywy przykościelne-
go ogrodzenia. Zdecydo-
wana większość jest jed-
nak gorliwa i aktywna. W 
parafii działa 18 róż różań-

cowych, wiele modlitew-
nych i apostolskich grup 
dziecięcych oraz młodzie-
żowych; bardzo aktywna 
jest miejscowa Caritas i 
rada parafialna. W nowej 
plebanii mieści się świetli-
ca dla dzieci. Tutaj młod-
si i starsi mogą wypoży-
czyć wartościową książ-
kę, rozwijać Boże talen-
ty w kółku plastycznym i 
muzycznym czy zwyczaj-
nie pobyć ze sobą. W cza-
sie wakacji plebania sta-
je się również gościnnym 
domem dla polskiej mło-
dzieży z Ukrainy. Dzięki 
ofiarności parafian, ludzi 
dobrej woli i dotacjom 
Wspólnoty Polskiej może 
ona poznawać polskość i 
pogłębiać wiarę.

Wiara miejscowych 
wyraża się w żywym kul-
cie Eucharystii i Maryi. 
W nabożeństwach fatim-
skich uczestniczą także 
wierni spoza parafialnej 
wspólnoty. Pani Fatimska 
czczona jest jako Matka 
Pocieszenia i strażnicz-

ka ludzkich sumień. „I na 
straży stój sumienia świę-
ta Matko Pocieszenia” – 
proszą wierni w pieśni. 
Zapewne dzięki temu 
strażowaniu Maryi, za-
angażowaniu duszpaste-
rzy i modlitwie miejsco-
wych sióstr zmartwych-
wstanek, trzetrzewińska 
ziemia cieszy się obfito-
ścią powołań kapłańskich 
i zakonnych. Stąd wywo-
dzą się m. in.: ks. prof. 
Bolesław Kumor i s. Cze-
sława Lorek, zmartwych-
wstanka zamordowana w 
Afryce.   

KS. ANDRZEJ TUREK

KS. PRAŁ. MARIAN 
STĘPIEŃ

Ur. 22 czerwca 1938 r. w 
Łużnej. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1962 r. Posługiwał 
w Moszczenicy Młp., Łososinie 
Dolnej i Michalczowej. Probo-
szczem w Trzetrzewinie zo-
stał w 1987 r. W duszpa-
sterstwie uczestniczy dwóch 
księży wikariuszy: Rafał Król 
i Marcin Kołek oraz rezydent, 
były misjonarz: ks. Stanisław 
Olesiak SVD. 
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Za nami wiele inwestycji budowlanych. Niektóre 
wyzwania wciąż czekają, jak dokończenie pleba-
nii, rozbudowa cmentarza czy renowacja dzwon-
nicy; marzy nam się nowa posadzka w kościele, 
ale czasy takie, że trzeba mierzyć siły na zamia-
ry. Zresztą nie można zapominać, że wszelkie bu-
dowy to sprawa drugorzędna. Parafia istnieje dla 
dusz nieśmiertelnych. Cieszę się religijnością wier-
nych, ale odzywa się we mnie niepokój sumienia, 
czy w duszpasterskiej posłudze robimy wystarcza-
jąco dużo. Myślę tu zwłaszcza o katechizacji star-
szych: młodzieży pozaszkolnej i dorosłych. Trochę 
ta sprawa „kuleje”, bo młodzi nie zawsze są w pa-
rafii, a ludzie dziś nie chcą wiele czytać. To zaś nie-
słychanie ważna sprawa, żeby nieustannie posze-
rzać swą wiedzę religijną i pogłębiać wiarę.

Zapraszamy na Msze św.
   Kościół parafialny: niedziela –  7.00, 10.00, 12.00, 16.00
  Codziennie: 6.30, 17.30
  Kaplica w Niskowej
  Niedziela: 8.30, 11.00.
 Codziennie: 18.00.
  Odpusty: wrzesień – ku czci MB Pocieszenia  

i św. Stanisława Kostki, marzec – ku czci św. Józefa.

 Kościół na wzgórzu 
wznosi się jak swoisty znak 

„memento”.

tarnow@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów
tel./faks (14) 626 15 50
Redagują: ks. Andrzej Turek – dyrektor oddziału, 
Grzegorz Brożek, Joanna Sadowska
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PANORAMA PARAFII 
Trzetrzewina – parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia

Strażniczka sumień

Zachęcamy do wysłucha-
nia reportażu o parafii 
w RDN Małopolska w 
niedzielę o godz. 14.10.  
Powtórka o godz. 22.05.


