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Wdzisiejszych czasach Jezus przychodzi 
na świat w ubogich i bezdomnych. 

Należy Go dostrzec i pomóc Mu – powie-
dział bp Wiktor Skworc, błogosławiąc chleb 
i produkty żywnościowe, które 22 grudnia 
otrzymali ludzie ubodzy od dziennikarzy 
RDN Małopolska i młodzieży tarnowskiego 
Duszpasterstwa Akademickiego „Tratwa”. 
Każdy z kilkuset potrzebujących otrzymał 
chleb oraz paczkę, w której znalazły się 
m.in. wędlina, cukier, jajka i kawałek świą-
tecznego ciasta. Niektórzy przed duszpa-
sterstwem na dary na świąteczny stół cze-
kali kilka godzin. „Dzięki życzliwości wielu 
firm mogliśmy po raz 12. przed świętami 
Bożego Narodzenia wykonać ów gest życzli-
wości wobec potrzebujących” – zauważa ks. 

Bogusław Wójcik, dyr. RDN 
Małopolska. Akcja „Dzielić 
się chlebem” odbyła się 
też w Nowym Sączu. GB

DZIELIĆ SIĘ CHLEBEM JAK WIARĄ
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Aby nikomu 
nie zabrakło 
chleba...

KS. ANDRZEJ TUREK
redaktor wydania

Sto lat temu, 3 stycznia, 
w Tarnowie przyszedł na 

świat Żyd, który jako czter-
dziestoletni mężczyzna 
przyjął chrzest w Kościele 
katolickim. Potem napisał w 
swym monumentalnym dzie-
le o Jezusie z Nazaretu, że 
„czas jest odległością czło-
wieka od Boga”. Z każdą 
upływającą chwilą jesteśmy 
bliżej Boga – a może tylko 
Bóg jest bliżej nas?  

Wigilia wcześniej urodzonych

Radość spotkania

ZA TYDZIEŃ
  MOŚCICKIE ANIOŁY – zlot du-

chów niebieskich wypala-
nych z gliny

  JA JESTEM ŻYD z Tarnowa – 
u Brandstaettera na urodzi-
nach

  PANOWIE I PANIE NA MODLITWIE 
w Mediolanie – XXVIII spot-
kanie młodych

  ZAMIAST SZAMPANA, łyczek wspi-
nania – sylwester w górach

  Z cyklu panorama parafii: 
POBOŻNA ŁYSA GÓRA

Seniorzy świąteczny nastrój 
mierzą liczbą ludzi przy stole, 
a nie ilością prezentów 
i wysokością choinki. 

W Zespole Szkół w Domosła-
wicach koło Czchowa 21 grudnia 
przy wspólnym wigilijnym sto-
le zgromadziło się kilkudziesię-
ciu seniorów z terenu parafii. Naj-
pierw obejrzeli przygotowane 
przez gimnazjalną młodzież jaseł-
ka, później pomodlili się i zasiedli 
do wigilijnej wieczerzy. „Drugi raz 
robimy takie spotkanie, aby ugoś-
cić osoby samotne i starsze, i w 
życie tych, którzy rzadko już wy-
chodzą ze swych domów, wnieść 
choć trochę radości” – mówi orga-
nizator spotkania Józef Łojek, pre-
zes Akcji Katolickiej w Domosła-
wicach. Seniorzy ucieszyli się za-
stawionym godnie stołem i żyw-
nościowymi paczkami świątecz-
nymi, które wzięli do swych do-
mów. Od młodzieży każdy otrzy-
mał zaś bożonarodzeniowy stro-
ik. Zasadniczy walor spotkania 
tkwi jednak w czymś zupełnie in-
nym. „My jesteśmy już ludźmi sta-

rymi. Wielką radość ma-
my z tego, że się tu mo-
żemy w większej grupie 
spotkać, porozmawiać i 
rozweselić choć trochę” 
– mówią, będący już po 
osiemdziesiątce, Józefa i 
Jan Karpielowie z Bisku-
pic koło Domosławic. Sami za 
wiele z domu nie wychodzą, a 
lubią i potrzebują spotykać się z 
ludźmi. „Dla szkoły przygotowa-
nie takiego spotkania to zobowią-
zanie. Jest ono też wychowaw-

cze dla młodzieży, któ-
ra pomaga tu naszym 
seniorom. Dla młodych 
ludzi uśmiech na znisz-
czonym wiekiem i pracą 
obliczu starszej osoby to 
wielka nagroda. Chcemy 
naszej młodzieży prze-

kazać też tę prawdę, że prawdzi-
wa świąteczna radość wypływa 
również ze spotkania z drugim 
człowiekiem” – mówi Kazimierz 
Wojnicki, dyrektor Zespołu Szkół 
w Domosławicach.  GB

Seniorska wigilia 
to dla Józefy 
i Jana Karpielów 
(na zdjęciu) 
prawdziwa 
radość
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2005Styczeń
 8 STYCZNIA – prawie 3-ty-
sięczna rzesza kolędników mi-
syjnych spotkała się w Tarnowie 
Mościcach. W 2004 roku kolę-
dowało 11 tys. dzieci.
 9 STYCZNIA  – Caritas przepro-
wadziła zbiórkę na rzecz ofiar 
tsunami. Zebrano prawie 500 
tys. zł. We wrześniu Caritas 
zebrała 480 tys. złotych dla 
głodującej ludności w Nigrze. 
Jesienią przekazała 225 tys. 
złotych na rzecz ofiar trzęsie-
nia ziemi w Pakistanie. Z tytu-
łu „jednego procenta” przeka-
zaliśmy diecezjalnej Caritas za 
2004 rok 316 tys. zł.

Luty
 2 LUTEGO – minęło 30 lat od 
konsekracji ks. bpa Władysława 
Bobowskiego. 

Marzec
 20 MARCA – w Niedzielę 
Palmową w Tarnowie odby-
ły się diecezjalne obchody XX 
Światowych Dni Młodzieży.

Kwiecień
 2 KWIETNIA – odszedł do do-
mu Ojca Jan Paweł II, który jako 
papież dwukrotnie nawiedził 
Kościół tarnowski. Uroczystości 
żałobne w diecezji zgromadzi-
ły wielkie tłumy wiernych (na 
zdjęciu). Diecezjanie uczest-
niczyli też w pogrzebie Jana 
Pawła II w Watykanie. Decyzją 
Biskupa Ordynariusza każda 
pierwsza sobota miesiąca jest 
dniem modlitw za Jana Pawła II 
i zgłębiania jego nauczania.

 3 KWIETNIA – minął rok po-
sługi pasterskiej ks. bpa 
Stanisława Budzika.
 Od 11 DO 14 KWIETNIa – pe-
regrynowała po środowiskach 
akademickich w diecezji ikona 
Matki Bożej „Sedes Sapientiae” 
(Stolica Mądrości).

Maj
 Od 15 DO19 MAJA – pielgrzy-
mowały po diecezji relikwie św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus (na 
zdjęciu). Nawiedziły: Nowy Sącz, 
Limanową, Bochnię, Szczepanów, 
Tarnów i Pilzno. 

 21 MAJA – biskup tarnow-
ski Wiktor Skworc wyświęcił 
w tarnowskiej katedrze 47 no-
wych kapłanów.
 Od 27 DO 29 MAJA – odby-
wał się jubileuszowy X Rajd 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży im. ks. Walentego 
Gadowskiego w Beskidzie 
Sądeckim.
 28 MAJA – wyświęcono 25 no-
wych diakonów. Święcenia od-
były się w Nowym Wiśniczu, 
Zawadzie koło Dębicy, parafii pod 
wezwaniem Chrystusa Dobrego 
Pasterza w Tarnowie.

Czerwiec
 11 CZERWCA – w Tarnowie pod 
hasłem „Eucharystia źródłem na-
dziei” odbyło się III Diecezjalne 
Forum Ruchów i Stowarzyszeń. 
 11 CZERWCA – Barbara i Roman 
Kossakowscy z Nowego Sącza 
zostali wybrani na nową parę 
diecezjalną Domowego Kościoła 
Ruchu Światło–Życie, zastępując 
Marię i Stanisława Matrasów.
 Od 24 DO 28 CZERWCA – w 
Starym Sączu wokół ołtarza pa-
pieskiego odbywały się Papieskie 
Dni Młodych. 
 28 CZERWCA – w Zalasowej ks. 
Tadeusz Sępek przyjął z rąk bp 
Władysława Bobowskiego krzyż 
misyjny. W sumie do pracy dusz-
pasterskiej poza granicami Polski 
wyjechało 16 kapłanów z naszej 
diecezji.

Lipiec
 1 LIPCA – biskup Wiktor 
Skworc został przez papieża 
Benedykta XVI mianowany człon-
kiem watykańskiej Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów.
 3 LIPCA – w Tylmanowej zor-
ganizowano IV Podhalański 
Festyn Misyjny (na zdjęciu).

 30 I 31 LIPCA – w sanktuarium 
bł. Karoliny w Zabawie zrzeszeni 
w  Ruchu Czystych Serc i czcicie-
le Błogosławionej obchodzili jej 
107 urodziny.

Sierpień
 6 SIERPNIA – w Nowym Sączu 
bp W. Skworc poświęcił nowe po-
mieszczenia Wydawnictwa Die- 
cezji Tarnowskiej „Promyczek”.
 6 SIERPNIA – odbył się II diece-
zjalny Marsz Trzeźwości. Trasa 
pielgrzymki wiodła od Tarnowa 
do Skrzyszowa.
 Od 15 DO 21 SIERPNIA – prawie 
600-osobowa grupa młodzieży 
z diecezji tarnowskiej wyjechała 
do Kolonii na XX Światowe Dni 
Młodzieży.
 17 SIERPNIA – wyruszyła XXIII 
Piesza Pielgrzymka Tarnowska 
(na zdjęciu). Wzięło w niej 
udział ponad 8 tys. pątników. 
Hasłem tegorocznej drogi były 
słowa: „Eucharystia głoszeniem 
Ewangelii nadziei”.

Wrzesień
 1 WRZEŚNIA – na   internetowych 
stronach diecezji tarnowskiej 
ruszyło forum wymiany myśli.

 3 WRZEŚNIA – w Tarnowie 
wybrano nowego prezesa Sto- 
warzyszenia Rodzin Katolickich 
w diecezji tarnowskiej. Został 
nim Stanisław Klimek, zastępu-
jąc Mirosława Swoszowskiego. 
 11 WRZEŚNIA – w sądeckiej 
Zabawie grupa o. Pio zorga-
nizowała festyn charytatyw-
ny. Dochód z imprezy prze-
znaczono na stypendia dla 
dzieci, misje i Dom Księży 
Emerytów.
 16 WRZEŚNIA – do Limanowej 
pielgrzymowali nauczyciele i 
wychowawcy z całej diecezji. 
 25 WRZEŚNIA – w WSD w 
Tarnowie odbyła się uroczy-
sta inauguracja kolejnego ro-
ku formacji. Obecnie na pierw-
szym roku do kapłaństwa przy-
gotowuje się 45 kleryków.

Październik
 1 PAŹDZIERNIKA – w Tarnowie 
odbył się I Kongres Muzyki 
Liturgicznej diecezji tarnowskiej 
pt. „De musica in Eucharystia”.
 11 PAŹDZIERNIKA – po raz 
pierwszy studenci PAT w 
Tarnowie rozpoczęli nowy rok 
akademicki wspólnie z alum-
nami WSD. Pierwszy raz w hi-
storii diecezji świeccy pobie-
rają naukę w budynku semi-
narium.
 22 PAŹDZIERNIKA – w Dąbrowie 
Tarnowskiej odbyło się V 
Diecezjalne Misyjne Spotkanie 
Róż Żywego Różańca. Wzięło 
w nim udział około tysiąca 
osób.

Listopad
 OD 12 DO 23 LISTOPADA – bp 
W. Skworc odwiedził misjona-
rzy w Ekwadorze.
 19 LISTOPADA – w Tarnowie 
świętowano jubileusz 20-le-
cia działalności Dziewczęcego 
Chóru Katedralnego „Puellae 
orantes”.
 27 listopada – bp W. Skworc 
i bp S. Budzik udali się do Rzymu 
z wizytą ad limina.

Grudzień
 15 GRUDNIA  – w Gródku roz-
poczęły się obchody 15-lecia wy-
dawnictwa „Biblos”.JO
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Do 25 stycznia przyjmowane są 
podania do Fundacji Arcybiskupa 
Jerzego Ablewicza. 

Fundacja przyznaje stypen-
dia młodzieży ponadgimna-
zjalnej z naszej diecezji, zdol-
nej i chcącej się uczyć, ale po-
chodzącej z rodzin ubogich i 
wielodzietnych. –  Wysokość 
stypendium będzie uzależnio-
na od ilości wniosków, które 
wpłyną do Fundacji oraz wy-
sokości zebranych środków – 
wyjaśnia ks. Jacek Siewiora, 
sekretarz Fundacji. Na stypen-
dialne fundusze składają się 
datki od osób duchownych i 
kandydatów do bierzmowa-
nia oraz ofiary zebrane pod-
czas Dnia Papieskiego – 16 
października. 

Stypendia przyznawane są 
od 1998 roku. Do tej po-
ry otrzymało je prawie 1000 
młodych osób. Uroczyste wrę-
czenie stypendiów odbędzie 
się na początku II semestru 
roku szkolnego 2005/2006.
Aby starać się o stypendium 
należy złożyć stosowne doku-
menty: podanie przedstawiają-
ce sytuację materialną i rodzin-
ną, ksero świadectwa z ostat-
niej klasy, opinię wychowaw-
cy oraz opinię i potwierdze-
nie prawdziwości przedstawia-
nych dokumentów, wystawio-
ne przez miejscowego księ-
dza proboszcza. Wzór formu-
larza można znaleźć na stro-
nie www.katecheza.diecezja.
tarnow.pl. js 

DOKUMENTY NALEŻY 
WYSYŁAĆ NA ADRES:

Kuria Diecezjalna w Tarnowie
Wydział Katechetyczny
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
Informacje pod numerem 
tel.: (014) 63 17 350



Filmowa uczta

Warto iść tą drogą
Piąty festiwal filmowy „Vitae 
valor” przeszedł już do historii.

Przez siedem dni kinomani 
mieli nie lada ucztę. Na ekra-
nie tarnowskiego kina Marzenie 
wyświetlano jedne z lepszych i 
bardziej ambitnych obrazów. Od 
9 do 15 grudnia widzowie mie-
li okazję obejrzeć m.in. „Pręgi”, 
„Marzyciel”, „Grek Zorba”, „Las 
katyński”, „Tam, gdzie rosną po-
ziomki”, „Historie miłosne”. Po-
nadto organizatorzy – Stowarzy-
szenie Akademickie „Tratwa” – 
zorganizowali spotkania z cieka-
wymi postaciami ze świata kina i 
uhonorowali najlepszych. W tym 
roku nagrodę „Vitae valor” ode-
brali Jerzy Stuhr i Marcel Łoziński. 
– Ta nagroda jest dla mnie wiel-
kim wyróżnieniem i potwierdze-
niem, że moja droga jest słuszna i 
warto nią iść – mówił do publicz-

ności J. Stuhr, nagrodzony za cało-
kształt twórczości. Z kolei Marcel 
Łoziński, znany dokumentalista, 
uhonorowany w Tarnowie za ca-
łokształt twórczości w dziedzinie 
krótkiego metrażu, z humorem 

zauważył, że ma poczucie, iż na-
grodę tę dostał niejako „po zna-
jomości”. – Moi przodkowie po-
chodzili z Tarnowa. Myślę, że to 
ukłon w ich stronę – wyjaśniał. 

Podczas festiwalu wręczono 
również trzy Nagrody Młodych 
„Semen” 2005 im. Roberta Gu-
cwy. Otrzymali je: Jerzy Świtek, 
tarnowski chór Gos.pl i tarnow-
skie hospicjum domowe im bł. 
Fryderyka Ozanama. – To nagro-
da nadziei, dla ludzi nadziei. Dla 
tych, którzy nie lamentują, że jest 
beznadziejnie, którzy nie wyka-
zują niechęci do intelektualne-
go, moralnego, duchowego czy 
jakiegokolwiek wysiłku – mówi 
ks. Artur Ważny, asystent kościel-
ny „Tratwy”.

Wszystko co dobre, szybko 
się kończy. Tak było i tym razem. 
Dobrze, że została nadzieja na 
spotkanie za rok, na VI już edycji 
festiwalu.  JS
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Domowy Kościół Ruchu 
Światło–Życie ma jedną z peł-
niejszych duchowych „ofert” 
formacyjnych dla małżeństw i 
rodzin.

Od 16 do 18 grudnia w domu 
rekolekcyjnym w Ciężkowicach 
17 rodzin uczestniczyło w reko-
lekcjach na temat wychowania. 
To, jak ważny to temat, widać 
choćby po tym, że więcej było 
chętnych do odbycia rekolekcji, 
niż mógł ich przyjąć ciężkowicki 
ośrodek.  „Propozycja Ruchu dla 
rodzin jest obszerna. Oprócz re-
kolekcji wprost formacyjnych, or-
ganizujemy też rekolekcje tema-
tyczne: np. o komunikacji w mał-
żeństwie czy wychowaniu dzie-
ci, połączone z ćwiczeniami war-
sztatowymi” – opowiada ks. Bog-
dan Kwiecień, dyrektor ciężkowi-
ckiego domu, 
a zarazem die-
cezjalny mode-
rator Domo-
wego Kościo-

ła. „Wybraliśmy się na rekolek-
cje mówiące o wychowaniu, bo 
chcieliśmy, aby ktoś nam podpo-
wiedział, jak wychowywać dzieci. 
Nie chcemy bazować tylko na in-
tuicji, bo ta akurat bywa zawod-
na. Tu uświadomiliśmy sobie, że 
popełnialiśmy błędy” – przyznają 
uczestnicy rekolekcji, Katarzy-
na i Witold Grabowscy z Miel-
ca. Najważniejsza dla Domowe-
go Kościoła jest formacja mał-
żonków. „Jeżeli będą między 
nimi właściwe i dobre relacje, 
to będą się one przenosić tak-
że na dzieci, które znajdą w ro-
dzicach świadków” – przypomi-
na ks. B. Kwiecień. Prowadzący 

rekolekcyjne zajęcia warsztato-
we Alina i Mirosław Dziewięccy 
z Nowego Sącza zwracają uwa-
gę, że nie jest łatwo rodzicem. 
„Przecież nie chodzi o to tylko, 
aby dać jeść, wyprawić do szko-
ły i odziać, ale przede wszyst-
kim, aby nawiązać i utrzymywać 
z dzieckiem prawdziwą i głębo-
ką więź. Wymaga to nieraz ol-
brzymiej pracy” – tłumaczą. Do-
mowy Kościół się rozwija. Także 
dlatego, że rodziny, którym przy-
chodzi zmierzyć się z małżeń-
skimi i rodzinnymi problemami, 
znajdują trafne podpowiedzi. W 
Domowym Kościele.

GB

Domowy Kościół

Klucz do wychowania

Stypendia po raz ósmy

Ambitni  
i ubodzy

Nagrodę „Vitae walor”  
odebrał Marcel Łoziński

Rodzina  
to wspólnota, 

także  
na modlitwie G
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Roman Kobylarz pokazuje 
maszynę drukarską.  

„To jest serce 
wydawnictwa” – zauważa. 
Rolę naczyń krwionośnych 

przypisuje się „Antkom”  
z Działu Handlowego, 

który jest biblosowskim 
oknem na świat, choć  

i w firmowych sklepach 
takich „okien na świat” 

nie brakuje. Każdy  
w tym organizmie 

ma coś ważnego  
do zrobienia.

Wydawnictwo po-
wołał do życia 1 
grudnia 1990 ro-
ku ówczesny bi-

skup tarnowski Józef  Życiński. 
„Był pewien problem z nazwą. 
Któregoś wieczora oświeciła 
mnie myśl, że musi się nazywać 
»Biblos«, bo to po grecku »książ-
ka, księga«, i jest w tym czytelne 
nawiązanie do Biblii. Biskup po-
mysł zaakceptował” – wspomina 
ks. prof. Michał Heller.

Dzieje książki

Los wydanej przez „Biblos” 
książki zaczyna się – w sensie wy-

dawniczym – w pomieszczeniach 
na I piętrze przy placu Katedral-
nym 6, w chwili kiedy autor, poro-
zumiawszy się z wydawnictwem, 
dostarcza rękopis (dziś jest to ra-
czej „komputerowy plik teksto-
wy”). „Surowy tekst trafia do skła-
du komputerowego. Po akcepta-
cji zaczyna się nad nim praca re-
dakcyjna” – tłumaczy Artur Pią-
tek, od 10 lat w dziale redakcyj-
nym. Może ona trwać bardzo dłu-
go. „Książka różni się od wielu in-
nych wytworów tym, że nie jest 
towarem seryjnym i każda wyma-
ga indywidualnego podejścia. Pra-
ca redakcyjna musi trwać do mo-
mentu, aż stwierdzimy, że osiąg-
nięty efekt nas satysfakcjonuje” – 
dodaje red. Andrzej Dobrowolski, 
od 14 lat w Biblosie.

Miliony stron

„Książeczkę o objętości na 
przykład 100 stron i nakładzie 
300 egzemplarzy jesteśmy w sta-
nie wydrukować i oprawić w cią-
gu dwóch dni” – mówi Stanisław 
Przeklasa z działu poligraficzne-
go. W jednej z czterech sal zajmo-

wanych przez poligra-
fię stoi maszyna drukar-
ska Heidelberg, która w 
biblosowskiej poligra-
fii wydrukowała 18 mln 
stron „matrycowych”, 
czyli 72 mln stron „książ-
kowych”. „W poligrafii po wydru-
kowaniu stron składamy z ele-
mentów kompletną książkę, kle-
imy ją i zszywamy. Po dodaniu 
okładki książkę obcinamy, paku-
jemy i wysyłamy w świat” – do-
daje Stanisław Babicz, w wydaw-
nictwie od 19 grudnia 1990 roku, 
czyli właściwie od początku. 

Kilka okien

W grudniu 1990 roku otwar-
to pierwszą firmową księgarnię, 
w której S. Babicz pracował dwa 
lata, przechodząc po dwóch la-
tach do poligrafii. Biblosowe księ-
garnie, dwie w Tarnowie, jedna w 
Krynicy i jedna w Dębicy to ok-
no na świat wydawnictwa. To 
jednak, co wyszło z charaktery-
stycznym znaczkiem firmowym 
wydawnictwa dostać można nie-
mal wszędzie w Polsce, także w 

Internecie (www.biblos.
pl). A w biblosowskich 
księgarniach dostępne 
są dewocjonalia i książki 
z całej Polski. Wiesław 
Nosek, seksuolog z tar-
nowskiej „Arki” do fir-

mowej księgarni Biblosu zagląda 
co dwa-trzy dni. „Interesują mnie 
zwłaszcza publikacje z dziedziny 
etyki, teologii moralnej i filozofii. 
Przychodzę tu, bo staram się być 
na bieżąco względem interesują-
cych publikacji na ten temat. To 
dla mnie też przyczynek do inwe-
stycji w swoje życie wewnętrzne” 
– mówi W. Nosek. 

Służba ewangelizacji

15 grudnia bp Wiktor Skworc 
przewodniczył jubileuszowym 
obchodom 15-lecia istnienia 
Wydawnictwa Diecezji Tarnow-
skiej. „Dziękujemy za ludzi, któ-
rzy tworzyli i tworzą to dzieło. 
Jestem wdzięczny ks. abp. Józe-
fowi Życińskiemu, mojemu po-
przednikowi, za inspirację i po-
wołanie tej ważnej w życiu Koś-
cioła lokalnego instytucji” – mó-

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej ma 15 lat

„Biblos” znaczy księga

„Heidelberg”, 
maszyna 
drukarska 
stanowiąca serce 
poligrafii (obok 
Roman Kobylarz)

tekst i zdjęcia 
GRZEGORZ BROŻEK
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Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej ma 15 lat

„Biblos” znaczy księga

wił w homilii 15 grud-
nia biskup tarnowski 
Wiktor Skworc. Dla-
czego Biblos jest waż-
ną instytucją? Bo nie tylko jest 
podmiotem rynku wydawnicze-
go, ale instytucją z tzw. misją. 
„Wydawnictwo zostało powoła-
ne, aby słowem drukowanym słu-
żyć Słowu, które stało się Cia-
łem, czyli aby służyć dziełu ewan-
gelizacji” – przypomniał biskup
W. Skworc.

Wyzwania przyszłości

„Wierzyć się nie chce, że 
to już 15 lat minęło. Biblos 
wkracza w „nastoletni” wiek, 
który nie należy do najłatwiej-
szych. Ma już pewien dorobek, 
a nie wiadomo jaka będzie jego 
przyszłość” – zauważa ks. prof. 
Heller. Z całą pewnością mu-
si zmierzyć się z wyzwaniami 

rynkowej rzeczywisto-
ści. Wymaga ona szyb-
kości działania, inwen-
cji i troski o konku-

rencyjność. Ze strony niektó-
rych klientów, zwłaszcza du-
chownych, słychać głosy kry-
tyki dotyczące warunków za-
kupu (szczególnie hurtowego), 
dostępności placówek handlo-
wych Biblosu (kłopoty z dojaz-
dem). Słabości Biblosu wyko-
rzystuje świecka konkurencja, 
która nie zasypia gruszek w po-
piele. Tymczasem żeby owocnie 
realizować misję ewangelizacyj-
ną, koniecznie trzeba sprostać 
regułom gry rynkowej. 

GRZEGORZ BROŻEK: Jak 
Ksiądz ocenia minio-
ne 15 lat?

KS. DR. ROBERT BIEL: – Myślę, 
że te lata pozwalają z satys-
fakcją spojrzeć w przeszłość. 
Mamy do tego powody. Licz-
ba i poziom wydanych przez 
nas książek świadczy o tym, 
że udało się nam dobrze za-
pisać na rynku polskiej książ-
ki religijnej i nie tylko. Stara-
my się wyjść poza standardo-
wą tematykę charakterystycz-
ną dla wydawnictw kościelnych 
i podejmujemy też inne zagad-
nienia związane z próbą dialo-
gu między wiarą a nauką, a li-
sta autorów współpracujących 
z naszym wydawnictwem li-
czy prawie 200 nazwisk. Naj-
ważniejszym naszym autorem 
jest związany z Biblosem od 
samego początku ks. prof. Mi-
chał Heller. Jego książka: Czy fi-
zyka jest nauką humanistyczną? 
została nagrodzona przez PAN 
i uznana za najlepszą polską 
książkę popularnonaukową w 
latach 1997–2000.

Jesteście znani w całym 
kraju, a także poza je-
go granicami…

– Nasze książki do-
cierają do kilku hur-
towni i kilkudziesię-
ciu księgarni w całej 
Polsce. Wielu kontra-
hentów ma też nasza 

księgarnia internetowa www.
biblos.pl. Od pewnego czasu je-
steśmy obecni również na eu-
ropejskim rynku książki. W mi-
nionych latach zrealizowaliśmy 
już zamówienia z kilku krajów: 
Niemiec, Austrii czy kilku para-
fii polonijnych z USA. W najbliż-
szym czasie mamy do wykona-
nia nowe zamówienia z USA i 
Szwajcarii.

Czy to tylko komercyjne dzia-
łania?

– Nie może w działalno-
ści naszej firmy zabraknąć my-
ślenia w kategoriach komer-
cji. Aby móc funkcjonować, 
wydawnictwo musi na siebie 
zarabiać. Działając na rynku 
książki religijnej, zarabiamy w 
pewnym sensie „na Kościele”, 
ale jednocześnie zarabiając – 
jak wielu innych – „na Koś-
ciele” zarabiamy – w przeci-
wieństwie do innych – dla Koś-
cioła. Cały wypracowany przez 
nas dochód zostaje przekazany 
na wsparcie różnych inicjatyw 
w naszej diecezji wskazanych 
przez księdza biskupa.   

Co jest dla Księdza źródłem 
nadziei na przyszłość?

– Zaufanie, jakim obdarzy-
li nas w minionych latach nasi 
liczni Przyjaciele i Czytelnicy, 
którym serdecznie za to dzię-
kujemy. 

Źródło nadziei
Z ks. dr. 
Robertem Bielem, 
dyrektorem WDT 
„Biblos”, rozmawia 
Grzegorz Brożek

Artur Piątek 
przy składzie 
komputerowym

Jedno z „okien na świat”  
– księgarnia przy tarnowskim 

placu Katedralnym
(z lewej Piotr Smajdor)



Od gestów takich  jak ten 
strażaków z Piekiełka koło 
Tymbarku cieplej się robi. Na 
sercu też.

Prowadzony przez Caritas  
tarnowski dom dla bezdom-
nych pęka w szwach. Przeby-
wa w nim już ponad 50 męż-
czyzn, podczas gdy w domu 
są 42 miejsca. „W zimie ma-
my także bardzo dużą rota-
cję mieszkańców – mówi Je-
rzy Maślanka, kierownik do-
mu. – Niektórzy odchodzą, 
a przychodzą nowi, zwykle 
wcześniej poniewierając się 
po dworcach czy różnych szo-
pach. Cały dobytek nierzadko 
mają w jednej pustawej rekla-
mówce. Przyjmując ich do do-
mu, po kąpieli dajemy im no-
we ubranie, bo poprzednie 
– potargane, a bywa że i za-
wszone – do niczego się nie 
nadaje”. Tyle, że tej odzie-
ży – zawsze pocho-
dzącej z darowizn – 
zaczęło w domu bra-
kować. Dlatego od 
dwóch miesięcy kie-
rownictwo placówki 
w różny sposób ape-

lowało, głównie do mieszkań-
ców Tarnowa, o przekazywa-
nie zwłaszcza zimowej mę-
skiej odzieży. Apel o bezinte-
resowną pomoc usłyszeli też 
strażacy z OSP Piekiełko koło 
Tymbarku, miejscowości od-
dalonej od Tarnowa o ponad 
80 km. „Zbieraliśmy szybko, 
wśród nas samych i miesz-
kańców wsi. Dołożyli też moi 
koledzy z pracy, z Jodłow-
nika” – mówi naczelnik OSP 
Piekiełko Andrzej Czernek. 
20 grudnia własnym, straża-
ckim samochodem przywieź-
li 350 kg męskiej odzieży w 
dobrym i bardzo dobrym sta-
nie. „Chcemy promować wi-
zerunek strażaka, który ga-
si nie tylko ogień, ale palą-
ce ludzkie potrzeby” – doda-
je Leszek Malec z OSP Piekieł-
ko. W domu dla bezdomnych 
ubrań ciągle jednak potrzeba. 
„Prosimy o odzież, którą moż-

na od razu użyć, a za-
tem czystą i w miarę 
niezniszczoną, którą 
możemy wyjąć z ma-
gazynu i dać bezdom-
nemu” – dodaje Jerzy 
Maślanka.  GB

G O Ś Ć  TA R N O W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
1 

st
yc

zn
ia 

20
06

VI

WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ,
że chociaż „nie dogoni i w sto koni dnia, który 
przeminął”, jak pisał Leopold Staff, to jednak czas, 
który minął, powróci do nas w wieczności, świad-
cząc na naszą korzyść, jeśli go dobrze przeżyli-
śmy, lub oskarżając nas, jeśli go zmarnowaliśmy. 
Oto znów minęło 365 dni, a zegary wybiły 8760 

godzin i odmierzyły 525 600 minut, warto się więc zastano-
wić, jakie świadectwo ten czas przeszły wystawi nam w przy-
szłości, gdy już z woli Boga zatrzyma się dla nas na wieki.
 KS. ZBIGNIEW ADAMEK

W konspiracji, w 1980 roku 
powstała w Tarnowie pierwsza 
wspólnota Ruchu Światło–Życie. 
Stała się ona zalążkiem innych 
grup oazowych w naszej diecezji. 

Przez trzy dni, od 9 do 11 
grudnia, przy parafii pw. Świętej 
Rodziny w Tarnowie świętowano 
jubileusz zawiązania się wspólno-
ty. – Przed ćwierćwieczem, z ini-
cjatywy ówczesnych duszpasterzy 
parafii, zafascynowanych dziełem 
sługi Bożego ks. Franciszka Blach-
nickiego, powstała wspólnota oa-
zowa skupiająca ludzi młodych, a 
także małżeństwa w kręgach Do-
mowego Kościoła  – wspominają 
moderatorzy ks. Artur Kidoń CM i 
Franciszek Popowicz CM. 

W ciągu 25 lat przez wspól-
notę „przeszło” ponad 1000 
osób. Wiele z nich spotkało się 
na jubileuszowych obchodach. 
Była okazja do wspomnień i świa-
dectw oraz do pracy w grupach z 
udziałem księży byłych modera-
torów. – W 1980 roku zostaliśmy 
zaproszeni na spotkanie rodzin – 
wspominają Maria i Edward So-
bolowie. – Od tego czasu krok 
po kroku poznawaliśmy głębiej 

naukę Chry-
stusa. Rok 
później wzię-
liśmy udział w 
rekolekcjach. 
Wtedy zro-
zumiałam, że 
nie wystarczy poznać Słowo, ale 
trzeba nim żyć. 

Najważniejszym punktem 
obchodów była Eucharystia. 10 
grudnia przewodniczył jej ks. 
Piotr Kwiecień CM, a dzień póź-
niej bp Stanisław Budzik. W ho-
milii hierarcha nawiązał do od-
bytej w grudniu wizyty ad limi-
na i życzliwości Benedykta XVI 
dla wspólnoty  Ruchu Światło–
Życie. – Papież ma nadzieję, że 
wyjdzie ona poza granice Polski i 
stanie się ruchem międzynarodo-
wym – mówił kaznodzieja. Jubile-
usz był również okazją do uświa-
domienia sobie nowych wyzwań, 
jakie stoją przed członkami Ru-
chu Światło–Życie. – Ważne jest 
nie tylko formowanie siebie, ale i 
twórcze włączanie się w życie pa-
rafialne i społeczne, a tym samym 
podejmowanie nowych inicjatyw 
i  odpowiedzialności – przypomi-
nał ks. Jerzy Berdychowski, miej-
scowy proboszcz.  JS

Wsparcie dla bezdomnych 

Gaszą palące potrzeby
Z Tarnowa w świat

Żyją Słowem

Stół zawsze
i wszędzie łączy 

ludzi, także 
na spotkaniu 

jubileuszowym
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Odzież
od strażaków
z Piekiełka 
szybko znalazła 
się w domu
dla bezdomnych
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Koncert charytatywny

Radosne 
śpiewanie
Wspólne śpiewanie kolęd i pod-
patrywanie aniołów, to tylko 
niektóre atrakcje, jakie czekają 
w teatrze tarnowskim. 

10 stycznia o godz. 19.00 roz-
pocznie się w tarnowskim teatrze 
charytatywny koncert bożonaro-
dzeniowy. Pierwszym zespołem, 
który wystąpi przed publicznoś-
cią będzie „No Name”, składający 
się z młodych muzyków z Tarno-
wa i Tuchowa. – Na ten wieczór 
zaplanowaliśmy też przedstawie-
nie bożonarodzeniowe, które za-
prezentuje młodzież z tarnow-
skiej parafii Świętej Rodziny – 
opowiada ks. Franciszek Popo-
wicz CM, organizator. – Będą to 
sceny obrazujące przygotowanie 
aniołów do świąt Bożego Naro-
dzenia – dodaje. 

Gościem wieczoru będzie 
grupa o oryginalnej nazwie: „Ze-
spół w składzie”. Są to muzycy, 
którzy na co dzień grają w ze-
społach: „Arka Noego”, „Armia”,  
„2 Tm2,3”, współpracujący m.in. 
z Mieczysławem Szcześniakiem 
i zespołem „Maleo Reagge Ro-
ckers”. – To skład stworzony spe-
cjalnie na czas Bożego Narodze-
nia, aby wspólnie dzielić się świą-
teczną radością” – mówi ks. Po-
powicz. 

Po koncercie odbędzie się 
kwesta na rzecz tarnowskiego 
hospicjum. Pomysłodawcą i orga-
nizatorem muzycznego wieczoru 
jest młodzież z parafii Świętej Ro-
dziny. Wstęp na koncert jest bez-
płatny. JS

Jan Paweł II wśród dębiczan

Pamięć pisana obrazem
Oglądając zdjęcia z Janem  
Pawłem II człowiek ma wrażenie, 
że czyta bardzo piękny i niezwykle 
osobisty pamiętnik. 

Od grudnia w Muzeum Re-
gionalnym w Dębicy otwarta 
jest wystawa pt.: „Jan Paweł II 
wśród nas”. – Pomysł przygoto-
wania ekspozycji zrodził się po 
śmierci Papieża rodaka – mówi 
Beata Ślemp-Kwoka, dokumen-
talista z muzeum regionalnego 
w Dębicy. – Chcieliśmy poka-
zać pamiątki dębiczan i miesz-
kańców okolicy z ich pielgrzy-
mek do Rzymu oraz ze spo-
tkań z Janem Pawłem II w Pol-
sce – dodaje. 

Na wystawie zaprezentowa-
no ponad 100 pamiątek, głów-
nie zdjęć z prywatnych au-
diencji i spotkań z Papieżem. 
Ogromny wkład w powstanie 
wystawy miały służebniczki dę-
bickie, które użyczyły prywat-

nych zdjęć oraz obrazów z ar-
chiwum zakonnego. – Są to fo-
tografie, dokumentujące wizy-
tę kard. Karola Wojtyły w Dębi-
cy w 1972 roku – objaśnia pani 
Ślemp. – Mamy również zdję-
cia zrobione dwa lata wcześniej 

w Zawadzie, nie udało nam się 
natomiast dotrzeć do zdjęć z 
Przeczycy, gdzie kard. Wojtyła 
był w 1975 roku – dodaje. 

Oglądając poszczególne 
zdjęcia, ma się wrażenie, że 
część z nich została dopiero 
co ściągnięta ze ścian domów 
i zawieszona w muzeum. – Tak 
rzeczywiście jest, bo dla wła-
ścicieli mają one szczególną 
wartość i nie chowają ich po 
szufladach – dodaje pani Be-
ata. Obok fotografii na wysta-
wie zaprezentowano monety 
i medale z wizerunkiem Jana 
Pawła II oraz publikacje oko-
licznościowe.

Początkowo wystawa miała 
być czynna do połowy stycznia. 
Ze względu na duże zaintere-
sowanie będzie ją można oglą-
dać do końca miesiąca. Muze-
um jest czynne: wtorek–piątek 
8.00–16.00, sobota 10.00–
12.00, niedziela 14.00–16.00. 
Wstęp wolny. JS

Muzeum Ziemi Wiśnickiej reali-
zuje ciekawy, okołoświątecz-
ny sposób popularyzowania 
Wiśnicza, a zarazem wsparcia 
swej działalności.

Trzeci rok z rzędu Muzeum 
kupuje materiały malarskie, po-
zyskuje czyste bombki choinko-
we i zaprasza na muzealne lek-
cje uczniów miejscowego Lice-
um Sztuk Plastycznych. „Ucznio-
wie z klasy Ryszarda Golińskiego 
przychodzą z projektami i sta-
jąc w konkursowe szranki po-
krywają bombki małymi dzieła-
mi sztuki” – wyjaśnia Renata Jo-
nak, dyrektor wiśnickiego muze-
um. Pierwszego roku na bomb-
kach młodzież 
malowała za-
bytki. W roku 
ubiegłym – te-
maty legendar-
ne, związane z 
Wiśniczem. W 

tym zaś pojawiło się wiele mo-
tywów patriotycznych. Konkurs 
rozstrzygnięto 14 grudnia. Na-
grodzeni uczniowie dostali od 
organizatora albumy, farby, ak-
cesoria malarskie. Bombki zosta-
ły w muzeum. Tydzień później 
odbyła się aukcja zaprezentowa-
nych prawie 100 ozdób choin-
kowych. „Trzy lata temu zwraca-
ło się do nas całkiem wiele osób 
z zapytaniem, czy te miniaturo-
we dzieła sztuki można kupić. 

W ubiegłym roku zdecydowali-
śmy po raz pierwszy wystawić 
je na aukcję” – dodaje Renata 
Jonak. Pozyskane w ten sposób 
pieniądze przeznaczono na roz-
wój młodej placówki muzealnej. 
Ile zatem może być warta jedna 
taka bombka? W ubiegłym roku 
za „rekordzistkę” zapłacono 150 
zł. Także z tego powodu rzadko 
lądują one na choince, a częściej 
w eleganckim puzderku jako wy-
jątkowy prezent z Wiśnicza. GB

Muzeum Ziemi Wiśnickiej

Bomb(k)owy pomysł

Na wystawie zaprezentowano ponad 
100 pamiątek, głównie zdjęć  
z prywatnych audiencji i spotkań  
z Papieżem

„Bombki  
jak co roku  
były ładne  

i pomysłowe” 
– mówi  

Renata Jonak
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Wielu ludzi swoje 
pielgrzymowanie
do francuskiego Lourdes 
zaczynało i zaczyna
od polskiego Lourdes, jak 
nazywane jest sanktuarium 
w Porąbce Uszewskiej.

„Bóg wybrał sobie to 
miejsce, aby przez Mat-
kę swojego Syna obdarzać 
ludzi swoją miłością miło-
sierną” – napisał w dekre-
cie erygującym sanktua-
rium w Grocie NMP z Lour-
des w Porąbce Uszewskiej 
biskup tarnowski Wiktor 
Skworc. Grotę, zlokalizo-
waną 200 metrów od koś-
cioła parafialnego, wybu-
dowano 101 lat temu z 
inicjatywy ks. Jana Palki. 
Już rok później zaczęła 
się zapełniać prowadzona 
do dziś Księga Łask. „Kult 
NMP z Lourdes 
w Porąbce cią-
gle się rozwi-
ja. Największą 
liczbę zorga-
nizowanych 
w grupy 
pielgrzy-
mów ma-
my z tere-
nu Podkar-
pacia i Ślą-

ska. Korzystają oni także 
z tego, że bardzo łatwo 
do nas dojechać, zjeżdża-
jąc tylko kilka kilometrów 
z głównej drogi E–40” – 
mówi ks. Józef Golonka, 
kustosz sanktuarium i pro-
boszcz porąbczańskiej pa-
rafii. Jego zdaniem, rela-
tywnie najmniej grup piel-
grzymkowych składa się z 
naszych diecezjan, którzy 
z kolei upodobali sobie 
raczej indywidualne i ro-
dzinne pielgrzymowanie. 
„Sezon” pielgrzymkowy 
– poza dniem 11 lutego, 
kiedy obchodzimy wspo-
mnienie NMP z Lourdes 
– trwa tu intensywnie od 
maja do października. Do-
stępne są tu też, jak w każ-
dym sanktuarium, szcze-
gólne dobra duchowe, ja-
kimi są odpusty. Pod zwy-
kłymi warunkami w Porąb-
ce Uszewskiej można je 
otrzymać 11 lutego oraz 
raz w roku, w dowolny 
dzień wybrany przez wier-
nego, a ponadto zawsze, 
kiedy pielgrzymi przyby-
wają tu grupowo.

Różnego rodzaju piel-
grzymkowych grup w Po-
rąbce nie brakuje, zwłasz-
cza odkąd pomost między 
polskim i francuskim Lour-

des przerzu-

cił poprzedni proboszcz 
w Porąbce, ks. prał. Cze-
sław Konwent, organi-
zując setki pielgrzymko-
wych wyjazdów. Ks. Kon-
went przy parafii prowa-
dzi Diecezjalne Biuro Piel-
grzymkowe (szczegóły na 
www.pielgrzymki.tarnow.
pl). Z sanktuaryjnego cha-
rakteru Porąbki wiele ko-
rzystają rzecz jasna sami 
parafianie, którzy Matkę 
Bożą z Lourdes mają w 
bezpośredniej bliskości. Z 
drugiej strony, jak zauwa-
ża ks. J. Golonka, kontakt 
z pielgrzymami, obserwa-
cja ich gorliwości, jest dla 
parafian silnie oddziałują-
cym świadectwem wiary. 
Więcej o polskim Lour-
des można się dowiedzieć 
na internetowej stronie: 
www. sanktuarium.porab-
ka.org.

GRZEGORZ BROŻEK

ZDANIEM PROBOSZCZA
Jest wielką łaską pracować w parafii, w któ-
rej znajduje się sanktuarium, bo to »kawałek 
nieba, gdzie wciąż świeci słońce«, jak mawia 
ks. inf. Jan Rzepa. Matka Boża z Lourdes oka-
zuje swoją dobroć, obdarza niezliczonymi ła-
skami parafian, jak również wszystkich pora-
nionych i zbolałych na ciele i duszy, którzy 
tu przybywają, aby znaleźć zdrowie, pocie-
chę, radość i siłę. Parafianie cieszą się obec-
nością cudownej figury Matki Bożej i okazu-
ją wdzięczność Bogu i Jego Matce licznym 
udziałem w nabożeństwach, jak również tro-
ską o piękno obiektów sakralnych, otoczenia 
i swoich domostw. Jako kustosz zapraszam 
do naszego sanktuarium, polskiego Lourdes, 
szczególnie na 11 lutego, w Światowy Dzień 
Chorego.

Zapraszamy do parafii:
  niedzielne Msze św.: 7.00, 10.00, 16.00 

(18.00 – latem, od V do X)
 dni powszednie: 6.30, 18.00
  Odpusty: 11 lutego – wspomnienie NMP z Lourdes, 

1 niedziela października (3-dniowy),  
30 listopada – wspomnienie św. Andrzeja

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. św. Andrzeja w Porąbce Uszewskiej

Polskie Lourdes

Adres redakcji: ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów
tel./faks 014 626 15 50
Redagują: ks. Andrzej Turek – dyrektor oddziału, 
Grzegorz Brożek, Joanna Sadowskatarnow@goscniedzielny.pl
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U góry:
Lurdzka grota

w Porąbce
Uszewskiej

Poniżej:
Kościół

parafialny

KS. JÓZEF 
GOLONKA

ur. 16 września 1960 ro-
ku w Królówce koło Bochni. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1985 roku. Pracował 
w parafii pw. św. Józefa 
w Muszynie, tarnow-
skiej katedrze i par. pw. 
św. Kazimierza w Nowym 
Sączu. Proboszczem w 
Porąbce Uszewskiej jest od 
2001 roku.

Za chę ca my do wy słu cha-
nia re por ta żu o pa ra fii 
w RDN Ma ło pol ska w 
nie dzie lę o godz. 14.10. 
Po wtór ka o godz. 21.40.
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w grupy 
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mów ma-
my z tere-
nu Podkar-
pacia i Ślą-
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raz w roku, w dowolny 
dzień wybrany przez wier-
nego, a ponadto zawsze, 
kiedy pielgrzymi przyby-
wają tu grupowo.

Różnego rodzaju piel-
grzymkowych grup w Po-
rąbce nie brakuje, zwłasz-
cza odkąd pomost między 
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