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Zpowodu obfitych opadów deszczu w 
wielu regionach naszej diecezji doszło 

do lokalnych podtopień. W Ciężkowicach, 
gdzie przed południem na rzece Białej stan 
alarmowy został przekroczony o ponad 2 
metry, ewakuowano około 150 osób. W 
Burzynie k. Tuchowa za sprawą przerwania 
się wału także doszło do zalania wielu 
domów i zabudowań. – Jest to straszny 
żywioł i tragedia. Sytuacja powtarza się 
ostatnio co roku, ale jeszcze tak nie było, 

żeby przerwało wał – mó-
wią państwo Pypciowie, 
którym zalało praktycznie 
wszystko, co mieli wokół 
domu. – Niewiele brakło 
do domu, zalane mamy 
piwnice. Nie wiemy, co 
zrobimy, ale nie widzimy 
przyszłości w mieszkaniu 
tutaj, w tej dolinie. BS
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W niedzielę
po południu 
wody rzeki Białej, 
które zalały
m.in. dom 
Władysława 
Panka
w Burzynie,
zaczęły opadać

GRZEGORZ BROŻEK
redaktor wydania

Kilka dni spędzonych z 
pielgrzymującym po 

polskiej ziemi Benedyktem 
XVI nie może być tylko 
odległym wspomnieniem. 
Jeżeli poważnie traktu-
jemy swoją przynależ-
ność do Kościoła, to w 
pasterskich słowach Ojca 
Świętego powinniśmy się 
przeglądać, niczym w lu-
strze. Na str. IV i V pisze-
my o tym, jak diecezja 
odpowiada na słowa pa-
pieskiego nauczania. 
 

Dzieci z Ukrainy w Krzyżanowicach

Otwarte drzwi i serca

ZA TYDZIEŃ
  O powstających SZKOLNYCH 

KOŁACH CARITAS
  O nowym patronie SZKÓŁ W 

JASTRZĘBIEJ
  O srebrnym jubileuszu PUERI 

CANTORES TARNOVIENSES
  O skutkach DEMOGRAFICZNEGO 

SZKOLNEGO NIŻU
  Panorama PARAFII BRUŚNIK

Dzielenie się z drugim człowiekiem 
jest zarazem obdarowaniem 
samego siebie.

Do 11 czerwca przebywa w 
parafii Krzyżanowice koło Bochni 
prawie 40-osobowa grupa dzie-
ci i młodzieży z polskich rodzin 
na Ukrainie, wśród których na 
co dzień, w Miżyńcu i Husako-
wie, duszpasterzuje pochodzą-
cy z naszej diecezji ks. Zbigniew 
Pabjan. – Wiernym, wśród któ-
rych pracuje ks. Zbigniew, od 
pięciu lat staramy się pomagać, 
posyłając paczki z pomocą ma-
terialną. Ostatnio zawieźliśmy 
ich 200. Teraz zdecydowaliśmy 
się przyjąć w parafii na 12-dnio-
wy wypoczynek grupę dzieci i 
młodzieży – opowiada ks. Józef 
Pachut z Krzyżanowic. Agata i 
Henryk Kołdrasowie przyjęli pod 
swój dach troje dzieci. – Staramy 
się oddać to dobro, którego sa-
mi kiedyś zaznaliśmy. Pamiętam, 
jak przed laty, w ramach szkol-
nych wymian, gościłam u pew-
nej włoskiej rodziny – mówi Aga-
ta Kołdras. Zofia Pajor, pod któ-

rej dachem zamieszka-
ła czwórka ukraińskich 
gości, dodaje: – Trzeba 
po chrześcijańsku żyć, 
pomagać sobie. Dzieci 
z Ukrainy, bez wzglę-
du, który raz goszczą 
w Polsce, są nią nie-
zmiennie zachwyco-
ne. – Bardzo dobrze 
nas tu przyjmują. Tu są 
naprawdę bardzo mi-
li ludzie – mówi 12-
-letni Andrzej Wilk z Miżyńca. 
Wszystko nam się tu podoba 

– dodaje 14-letnia Ma-
rianna Winiarska. An-
na Kaniuk, opiekun-
ka grupy, zauważa, że 
ten pobyt to nie tyl-
ko wypoczynek: – Na-
sze dzieci zaznają tu 
wiele serca. Przez to 
uczą się życzliwości i 
dobroci – mówi. Z ko-
lei 10-letnia Ania Jur-
kiewicz jest w Polsce 
pierwszy raz, a już 

chce przyjechać następnych 5 
razy. GB

Część ukraińskiej 
grupy przed 
domem państwa 
Zofii i Jana 
Pajorów
w Proszówkach 
koło Bochni. 
„Bardo 
dobrze nas 
tu przyjmują” 
– mówi Andrzej 
Wilk (z prawej)
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Srebrny jubileusz
TARNÓW. 31 maja w tarnow-
skiej katedrze jubileusz 25-
-lecia kapłaństwa obchodzi-
li księża wyświęceni w 1981 
roku (na zdjęciu). „Stajemy w 
tej świątyni, aby Bogu dzię-
kować za sakrament kapłań-
stwa, za możliwość służby 
w Kościele i służby ludziom” 
– mówił srebrny jubilat ks. 
prał. Stanisław Salaterski, 

proboszcz parafii katedral-
nej. Koncelebrze przewodni-
czył biskup tarnowski Wiktor 
Skworc. W homilii wyraził 
wdzięczność Bogu za dar ich 
powołania, a samym księżom 
dziękował za ich posłuszeń-
stwo misji Kościoła i miłość 
Boga i ludzi, która jest pod-
stawową miarą kapłańskiego 
posłannictwa.

MUSZYNA. Siatkarki MKS 
Muszynianka Fakro Muszyna (na 
zdjęciu) zdobyły tytuł mistrzyń 
Polski w Lidze Siatkówki Kobiet. 
W decydującym o mistrzostwie 
meczu pokonały u siebie, w 
Muszynie, zespół Nafta Gaz Piła 
3:2. Tytuł mistrzyń Polski to naj-
większe osiągnięcie w dotych-

czasowej historii siatkarskiego 
klubu z Muszyny. Zespół, gra-
jący trzeci sezon w ekstrakla-
sie, rundę finałową zakończył na 
piątym miejscu. Jednak w roz-
grywkach play-off pokonał ko-
lejno zespoły: BKS Bielsko-Biała, 
Grześki Goplana Kalisz i Nafta 
Gaz Piła.

Stolica pięknej siatkówki

Papieska nominacja rodaka

TARNÓW–OLSZTYN. 30  
maja Benedykt XVI mianował 
naszego diecezjalnego rodaka, 

abp. Wojciecha Ziembę, dotych-
czasowego metropolitę biało-
stockiego, metropolitą warmiń-
skim. Abp Wojciech Ziemba 
urodził się 15 października 
1941 roku w Wampierzowie, 
w parafii Wadowice Górne ko-
ło Mielca. Do szkoły podsta-
wowej chodził w miejscu uro-
dzenia. Liceum ogólnokształ-
cące ukończył w Mielcu. Do 
seminarium duchownego 
w Olsztynie wstąpił w roku 
1960. Biskupem pomocniczym 
diecezji warmińskiej został w 
1982 roku. W 1992 roku mia-
nowany został biskupem eł-
ckim, a w 2000 roku metropo-
litą białostockim.

NOWY SĄCZ. Spółka NEWAG 
S.A. wykonała „pociąg papie-
ski” (na zdjęciu), jako wyraz 
wdzięczności wszystkich pol-
skich kolejarzy za pontyfikat 
Jana Pawła II. Benedykt XVI w 
drodze powrotnej z Łagiewnik 
do Krakowa pobłogosławił i 
poświęcił ten specjalny skład, 
który już na stałe będzie kur-
sował między Krakowem a 
Wadowicami. Kolejarze poda-

rowali Ojcu Świętemu minia-
turę pociągu na pamiątkę je-
go pierwszej wizyty w Polsce. 
Sądeczanom udało się także wrę- 
czyć Benedyktowi XVI wojsko-
wy kapelusz podhalański i zło-
tą ciupagę góralską z napisem: 
„Orkiestra Reprezentacyjna 
Straży Granicznej”. Orkiestra 
szczyci się też tym, że wystą-
piła przez Benedyktem XVI na 
wawelskim dziedzińcu.

Dar dla Papieża

Dobrze zasłużeni
BOCHNIA. Ludmiła Gut, sze-
fowa bocheńskiej biblioteki, 
oraz Jan Flasza (na zdjęciu), dy-
rektor bocheńskiego Muzeum 
im. Stanisława Fischera, zostali 
przez powiat bocheński wyróż-
nieni tytułami „Bene meritus” 
– dobrze zasłużony. Ludmiła 
Gut w bibliotece pracuje od 
lat 60., a szefuje jej od 1984 
r. Jan Flasza jest historykiem. 
Muzeum kieruje od 1993 r.  
Jest cenionym autorytetem 
w dziedzinie historii Bochni i 
Bocheńszczyzny. W muzeum 
organizuje cieszące się olbrzy-
mim zainteresowaniem cy-
kle: „Spotkania Czwartkowe” 
oraz „Muzealia”. Jan Flasza jest 

Honorowym Ambasadorem 
Królewsko-Górniczego Miasta 
Bochni.
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Dla pracy i świadectwa

Prymasowski patronat
30 maja Zespół Szkół w Grabnie 
otrzymał imię sługi Bożego 
kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Rozpoczynającej uroczystość 
szkolną Mszy św. w parafialnym 
kościele przewodniczył biskup 
tarnowski Wiktor Skworc. Zwra-
cając się do uczniów szkoły, Pa-
sterz diecezji przypomniał, jakie 
zadania stoją dziś przed młody-
mi ludźmi. „Dzisiejsze czasy wy-
magają od was pracy i świade-
ctwa. Pracy, czyli nauki. Korzy-
stajcie z bogatej oferty eduka-
cyjnej, uczcie się, kształćcie, nie 
marnujcie czasu. Trzeba też, aby-
ście swym życiem dali świade-
ctwo o Jezusie Chrystusie. To są 
wezwania, które zostawia wam 
patron, kard. Stefan Wyszyński” 
– powiedział w homilii bp Wiktor 
Skworc. Zespół Szkół w Grabnie 
do tego dnia przygotowywał się 
dwa lata. „Dla szkoły taki patron 
to prestiż. Dla nas to też zobo-

wiązanie do lepszej na-
uki i zachowania” – mó-
wią uczniowie grabskiej 
szkoły Maciek Kuboń i 
Dawid Czajkowski. Dy-
rektor Zespołu Szkół 
Bożena Nowak przy-
znaje, że wybór patrona 
wiele zmienia w życiu 
szkoły. „Nasz program wycho-
wawczy osnuty jest wokół posta-

ci i nauczania kard. Wy-
szyńskiego, wybitnego 
kapłana, wielkiego Pola-
ka, niestrudzonego gło-
siciela prawdy i obrońcy 
polskiej tożsamości. Te-
raz musimy sprostać wy-
zwaniom wynikającym z 
wyboru tak wymagają-

cego Patrona” – dodaje Bożena 
Nowak. GB

W diecezjalnym święcie rodzin 
uczestniczyć będą biskup tar-
nowski Wiktor Skworc i metro-
polita krakowski kard. Stanisław 
Dziwisz.

Ks. kard. Stanisław Dziwisz 
przewodniczył będzie uroczystej 
Eucharystii, celebrowanej o godz. 
11.00. Tradycyjnie też, od 6 lat, 
tego dnia na starosądeckich bło-
niach odbędzie się – organizo-
wany przez Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich Diecezji Tarnow-
skiej – festyn rodzinny. Rocznica 
pobytu Jana Pawła II w Starym Są-
czu jest swego rodzaju diecezjal-
nym świętem rodzin. „Dla rodzin 
wspólne uczestnictwo w Mszy 
św. i rozpoczynający się później 
festyn to z jednej strony okazja 
do wspólnej modlitwy, duchowe-
go wzmocnienia się, refleksji nad 
nauczaniem Jana Pawła II, ale też 
sposobność do integracji rodzin, 
wymiany doświadczeń. Chcemy 
też umożliwić wszystkim rodzi-
nom, które przybędą do Stare-
go Sącza, wspólne, radosne spę-
dzenie niedzielnego popołudnia, 
bez komputerów, telewizora, a 
w darzącej się szacunkiem i mi-
łością wspólnocie” – mówi Sta-
nisław Klimek, prezes diecezjal-
nego Stowarzyszenia Rodzin Ka-
tolickich, które przygotowuje na 
18 czerwca – od godz. 13.00 – 
szereg atrakcji dla dzieci i doro-
słych.  GB

18 czerwca  
w Starym Sączu

Święto 
rodzin

Religijne wakacje dla dzieci i młodzieży

Dla ducha i ciała
Różnego rodzaju oazy waka-
cyjne dla dzieci i młodzieży to 
sposób na pogłębienie i roz-
wój życia duchowego, ale także 
wypoczynek i rozrywka. 

„Zasadniczym celem oaz 
jest pogłębienie życia religij-
nego i formacja liturgiczna” 
– mówi ks. Grzegorz Rzeź-
wicki, diecezjalny duszpasterz 
Liturgicznej Służby Ołtarza. 
„Chcemy też, organizując wa-
kacje z Bogiem, pomóc dzie-
ciom wypocząć, ale w sposób 
twórczy, rozwijając ich zdol-
ności. Bardzo nam zależy, aby 
uczestnicy oaz mieli jak naj-
więcej sposobności do indy-
widualnych rozmów z dusz-
pasterzami” – dodaje s. Anna 
Godek, z wydziału młodzieżo-
wego tarnowskiej kurii, opie-
kunka Dziewczęcej Służby Ma-
ryjnej. 

GB
Na festynie nie zabraknie  
m.in. stoisk z kuchnią regionalną

G
RZ

EG
O

RZ
 B

RO
Ż

EK

Dla uczniów 
szkoły w Grabnie 
postać Patrona 
to zobowiązanie 
do jeszcze 
lepszej nauki  
i postępowania

TERMINY TURNUSÓW
 Liturgiczna Służba Ołtarza – oazy w Jurkowie koło Dobrej
– 25.06–6.07 – II stopień
– 9.07–20.07 – I stopień
– 23.07–3.08 – III stopień 
– 25.06–6.07 w Żegiestowie Zdroju odbywa się oaza dla lektorów i ce-
remoniarzy

 Ruch Światło–Życie
– I turnus: 27.06–13.07
– II turnus: 15.07–31.07
– III turnus: 1.08–17.08
Dokładny terminarz, z podziałem na rodzaje i stopnie oaz, można ściągnąć 
ze strony www.tarnow.oaza.pl

 Dziewczęca Służba Maryjna – oazy w Gródku nad Dunajcem
– I turnus: 28.07–06.08 
– II turnus: 6.08–15.08
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Na spotkanie z Bene- 
dyktem XVI stawiliśmy 
się wręcz wzorcowo. 
Nasi diecezjanie, spo-

śród przyjezdnych, byli najliczniej-
szą grupą zgromadzoną na kra-
kowskich Błoniach. Pospieszyło 
tam blisko 110 tys. wiernych. 
Niedzielną Mszę św. koncele-
browało ponad 150 naszych ka-
płanów. Około 100 duchownych 
oraz 146 świeckich szafarzy z na-
szej diecezji pomagało w rozda-
waniu Komunii św. Byliśmy tak-
że w Warszawie, Częstochowie 
i Łagiewnikach. Na Jasną Górę 
oprócz członków ruchów i sto-
warzyszeń katolickich pojechało 
blisko 500 sióstr zakonnych i tar-
nowscy seminarzyści. 

Przyjaciel i Ojciec

Wszyscy uczestnicy papieskiej 
pielgrzymki podkreślają, jak bliski 
stał się dla nich Benedykt XVI po 
tej wizycie. „Na pewno pozosta-
nie w naszych sercach – wyzna-
je Agnieszka Kacała z Wadowic 
Dolnych. – To ten sam Ojciec, ja-
kim był dla nas Jan Paweł II”. Bez 
wątpienia możemy teraz mówić 
o nowej jakości relacji Benedyk-
ta XVI z Polakami. „Do Papieża 
młodzi szli jak do przyjaciela na-
szego przyjaciela, Jana Pawła II – 
mówi ks. Artur Ważny, diecezjal-
ny duszpasterz młodzieży. „Wszy-
scy mówili o nim »żelazny kardy-

nał«, a spotkaliśmy Oj-
ca – komentuje Dorota 
Woźniczka z Tarnowa. – 
Ogromnie przeżyłam to 
spotkanie. Tam był Koś-
ciół, Jezus, Jego zastępca 
i my. Widziałam auten-
tyczne wzruszenie ludzi 
stojących obok mnie. Te-
go nie były w stanie po-
kazać żadne kamery i te-
lebimy”. „Chciałoby się, żeby tak 
było na co dzień – dodaje ks. Ja-
cek Naleźny, proboszcz z Wado-
wic Dolnych, który na spotka-
nie z Benedyktem XVI pojechał z 
60-osobową grupą parafian. – By-
łoby dobrze, gdybyśmy zachowa-
li te uczucia na dłużej, jako odpo-
wiedź na wołanie Ojca Świętego 
o potrzebę codziennego dawania 
świadectwa wiary”.

Powody do radości

Wiele z tego, o czym mówił 
Benedykt XVI podczas wizyty w 
Polsce, znajduje odzwierciedlenie 
w naszej diecezji. Pod względem 

religijności, wyrażającej 
się w uczestnictwie w 
niedzielnej Mszy św. (do-
minicantes) oraz w przy-
stępowaniu do Komunii 
św. (communicantes), Koś-
ciół tarnowski jest lide-
rem w skali Europy, a 
nawet świata. Mamy bo-
gactwo powołań kapłań-
skich i zakonnych, któ-

rym chętnie dzielimy się z in-
nymi Kościołami. Poza granica-
mi diecezji pracuje 207 tarnow-
skich kapłanów. Z myślą o wier-
nych, którzy wyjechali na Zachód 
w poszukiwaniu pracy, diecezja 
wydała unikatowy w skali kra-
ju polsko-niemiecki modlitewnik. 
Za granicą nasi wierni są naj-
bardziej wierni. W Niemczech w 
ubiegłym roku tylko ośmioro na-
szych diecezjan wystąpiło z Koś-
cioła (z innych polskich diece-
zji nawet ponad 400). Możemy 
pochwalić się imponującą liczbą 
około 600 nadzwyczajnych sza-
farzy Komunii św. W diecezji po-
wstała pierwsza z działających w 

Polsce komisji kościelnych, ba-
dających okres komunizmu. Co 
najmniej co dziesiąta złotówka 
przeznaczana na misje ofiarowa-
na jest przez wiernych z diecezji 
tarnowskiej. Ofiarność diecezjan 
w sytuacji doświadczeń losowych 
czy kataklizmów może być wzor-
cem. Dość rzec, że w ubiegłym 
roku na pomoc ofiarom tsunami 
zebrano ponad 700 tys. zł.

Ta rozległa i szeroka aktyw-
ność tarnowskiego Kościoła wy-
maga teraz pogłębienia.

Krok dalej

Agnieszka na spotkanie z Oj-
cem Świętym poszła z siostrą i 
jej koleżankami. Noc z soboty 
na niedzielę spędziły na krakow-
skich Błoniach. To była pierw-
sza w ich życiu noc pod gołym 
niebem. Przykryły się folią ma-
larską, żeby nie zmarznąć. Ra-
no wstały przemoczone. „A mo-
ja siostra podeszła, pocałowała 
mnie i powiedziała, że mnie ko-
cha – opowiada ze wzruszeniem 

Papieskie wskazania w życiu tarnowskiej diecezji

W benedyktyńskim lustrze
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Wiele z tego, o czym mówił 
podczas wizyty do Polski 

Benedykt XVI, znajduje 
odzwierciedlenie w naszej 

diecezji. Jesteśmy 
religijni, otwarci 

na misje, potrzeby 
innych, problem 

emigracji. Czy nie grozi 
nam samozachwyt?

Nasi diecezjanie, 
spośród 
przyjezdnych, 
byli 
najliczniejszą 
grupą 
zgromadzoną 
na krakowskich 
Błoniach

tekst 
BEATA MALEC-SUWARA
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Papieskie wskazania w życiu tarnowskiej diecezji

W benedyktyńskim lustrze
Agnieszka. – W ten sposób po-
dziękowała mi, że ją zabrałam. 
To był najszczęśliwszy dzień w 
moim życiu”.

Jak zamieniać pielgrzymko-
we wzruszenia w  popielgrzymo-

we nawrócenia; co zrobić, by nie 
osiąść na nabożnych laurach? – 
Trzeba dziękować Bogu za to, 
że w naszej diecezji wiele dobra 
się dokonało i dokonuje – mówi 
ks. Wiesław Piotrowski, dyrektor 

Wydziału Duszpasterstwa Ogól-
nego tarnowskiej kurii. – Ale mu-
simy pamiętać, że nie jesteśmy z 
natury lepsi od ludzi z innych re-
jonów Polski. To, że Bóg obda-
rzył nas tak wieloma łaskami, zo-

bowiązuje, by dzielić się tym, co 
mamy, z innymi. Im bardziej bę-
dziemy pogłębiać osobistą więź 
z Bogiem, tym wyraźniej będzie-
my też dostrzegać potrzebę pra-
cy nad sobą. 

Z biskupem 
Wiktorem Skworcem 
rozmawia ks. Andrzej Turek 

KS. ANDRZEJ TUREK: Wiele piel-
grzymkowych wskazań Bene-
dykta XVI  jest już realizowa-
nych w diecezji tarnowskiej. Czy 
serce jej pasterza raduje się, 
że diecezja poniekąd uprzedziła 
zalecenia Stolicy Apostolskiej?

BISKUP WIKTOR SKWORC: – 
Odebrałem to jako papieskie po-
twierdzenie linii prowadzenia 
tarnowskiego Kościoła i błogo-
sławieństwo na dzieła, które się 
u nas dokonują. 

Są jakieś sektory życia diecezji, 
które będą modyfikowane pod 
wpływem papieskich słów? 

– To, co Benedykt XVI powie-
dział do kapłanów, znajdzie wyraz 
w intensyfikacji troski, by wśród 
księży budować świadomość pry-
matu ducha. Myślę, że jest u nas 
przerost aktywizmu. Duszpaste-
rze jeszcze za mało posiłkują się 
świeckimi – radą ekonomiczną, 
duszpasterską czy innymi eksper-
tami. Ksiądz się musi na wszyst-
kim znać, przy wszystkim być, 
wszystko robić osobiście.

Z czego to wynika?

– To trochę pokłosie minione-
go okresu, kiedy księża nie chcie-

li narażać świeckich 
przez większe angażo-
wanie ich w życie para-
fialne. Ale tamte czasy 
minęły. I teraz, ponie-
kąd wbrew mentalnym 
nawykom, trzeba odda-
wać więcej kościelnych 
pól świeckim. Księża 
czują się jednak niezastąpieni na 
tych „świeckich” polach parafial-
nej aktywności. Trzeba nad tym 
pracować, by to zmieniać. 

Czy są już jakieś projekty kon-
kretnych rozwiązań?

– Będę apelował, aby plebanie 
były miejscem codziennej wspól-
nej modlitwy brewiarzowej. Ten 
apel przyjmie chyba formę wiążą-
cego zalecenia. Trzeba, aby kapła-
ni gorliwiej pielęgnowali piękną 
tradycję osobistego nawiedzania 
Najświętszego  Sakramentu, po-
zbywali się stopniowo obowiąz-
ków związanych na przykład ze 
sprawami materialnymi parafii. 

Papież akcentował też potrze-
bę większego angażowania 
księży polskich poza granica-
mi kraju…

– Te słowa Ojca Świętego są 
realizowane przez Kościół tar-
nowski poniekąd wzorcowo. Je-
stem przekonany, że księża te-
raz jeszcze chętniej będą podej-
mowali te wyzwania. W ostat-
nich dwóch latach dwudziestu 

trzech młodych księ-
ży wyraziło gotowość 
kilkuletniej pracy za 
granicą. Potrzeby są 
ogromne. Otrzymu-
ję mnóstwo próśb z 
całego świata. Kapłan 
polski, a zwłaszcza ka-
płan tarnowski, jest na 

świecie bardzo ceniony. Bene-
dykt XVI – o czym mogłem się 
przekonać także podczas nie-
dawnej pielgrzymki – kojarzy 
mnie jako biskupa diecezji, w 
której jest obfitość powołań. To 
zobowiązuje. 

Wydaje się, że wiara naszych 
diecezjan, mająca dużą do-
mieszkę emocji i tradycji, za 
mało przekłada się na życie – 
bywa, że kruszy się za granicą. 
Co czynić, by ją wzmocnić?

– Powinniśmy ukazywać wia-
rę jako pełną ufności, osobistą 
więź z Chrystusem, akcentując 
przy tym konieczność dawania 
świadectwa. Taka wiara przetrwa 
zarówno miejscowe, jak i zagra-
niczne próby. Chyba jednak za 
bardzo narzekamy na stan tej 
wiary. Imponujące zaangażowa-
nie diecezjan w sprawy misji czy 
dzieła charytatywne to przecież 
jej konkretny wymiar.

Papież kazał nam dzielić się 
skarbem wiary z Europą i 
światem – podołamy temu za-
daniu?

– Nasi diecezjalnie, jako emi-
granci zarobkowi, dynamizują 
życie religijne wspólnot za gra-
nicą. Chciałbym przy tym pod-
kreślić, że wyjeżdżający mają 
prawo do pamięci ze strony ro-
dzimych parafii. Obowiązkiem 
proboszczów i wspólnot jest to-
warzyszenie emigrantowi modli-
twą, choćby poprzez częste we-
zwania w modlitwie wiernych. 
Proboszczowie mogą też zebrać 
adresy swych parafian pracują-
cych za granicą i odezwać się 
do nich na przykład w bliskości 
świąt. Modlitwa i pamięć parafii 
są nie do przecenienia.

Czy to, że tak wiele już reali-
zujemy ze wskazań Papieża, 
nie spowoduje, iż osiądziemy 
na laurach?

–  Kiedy robi się rachunek 
sumienia, ma się świadomość, 
że nie jest idealnie, że są zanie-
dbania osobiste i wspólnotowe. 
Trzeba go robić często, zwłasz-
cza może z tych, akcentowanych 
również przez Ojca Świętego, 
słów: czyńcie wszystko w miło-
ści, mając na względzie dobro 
bliźnich. Nie sposób jednak nie 
zauważyć dojrzałości naszych 
wiernych, którzy przyjęli Bene-
dykta XVI jako Piotra naszych 
czasów. To, że ludzie pielgrzy-
mowali do Papieża, świadczy, iż 
odczuwają potrzebę wzmocnie-
nia wiary. Zarozumiałość nam 
nie grozi. 

Czynić wszystko w miłości 

Zarozumiałość nam nie grozi
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WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ,
słuchając zapewnienia Jezusa skierowa-
nego do uczniów: „A oto Ja jestem z wa-
mi przez wszystkie dni, aż do skończe-

nia świata”, czy umiemy do-
strzegać Jego obecność wśród 
nas. Ma ona wielorakie obli-
cza: jest obecność sakramen-
talna, szczególnie euchary-
styczna, gdzie jest bliski i w 

zasięgu ręki jak chleb powszedni. Jesus 
jest obecny w modlitewnej wspólnocie i 
w każdym człowieku. Jest z nami, tylko 
jeszcze trzeba, abyśmy my byli z Nim. 
Czeka na nas Jego miłujące serce.
 KS. ZBIGNIEW ADAMEK

Na tarnowskim rynku, 26 i 27 maja odbyły 
się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
w Boulderingu, czyli jednej z dyscyplin 
wspinaczkowych. Zwyciężył tarnowianin 
Tomasz Oleksy. To już jego siódmy 
mistrzowski tytuł w tej konkurencji.

Oleksy należy do najlepszych wspi-
naczy świata, jest zapraszany na najbar-
dziej prestiżowe zawody. Okazał się mi-
strzem również na czas. Ścianę o wyso-
kości 11 m pokonał w niewiele ponad 5 
sekund. „Ta konkurencja jest bardzo wi-
dowiskowa – mówi Bartek Kitajewski, 
dyrektor zawodów. – Dodatkową atrak-
cją jest to, że zaprosiliśmy do niej czo-
łówkę polskich zawodników oraz Cze-
cha Libora Hrozę”. W zawodach wzięli 
udział głównie Polacy, m.in. z Krakowa, 
Torunia, Gdańska, Wrocławia, Warsza-
wy, Lublina, ale także, choć było ich nie-

wielu, goście z zagra-
nicy, Słowacji i Czech. 
W boulderingu, spo-
śród 17 startujących ko-
biet, pierwsze miejsce 
zdobyła Kinga Ociepka 
z Krakowa. „Chciałbym, 
aby za rok lub dwa uda-
ło nam się tutaj zaprosić 
także najlepszych zawodników z Zacho-
du – mówi Tomasz Oleksy, zaangażowa-
ny również w przygotowanie mistrzostw 
na tarnowskim rynku. – To jednak wiąże 
się głównie z większym budżetem”. Pod-
czas zawodów swoich sił we wspinacz-
ce na 11-metrowej ścianie mogli spróbo-
wać wszyscy chętni. Wspinały się przede 
wszystkim dzieci. Organizatorem tego-
rocznych mistrzostw była Sekcja Wspi-
naczkowa MKS Tarnovia, Urząd Mia-
sta Tarnowa oraz Polski Związek Alpini-
zmu.  

 BS

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Diecezji Tarnowskiej po raz pierwszy orga-
nizuje wakacyjne obozy językowe. 

Propozycja aktywnego wypoczynku, 
połączonego z nauką języka angielskie-
go, skierowana jest do młodzieży w wie-
ku od 14 do 18 lat. Odbywać się one bę-
dą w domu rekolekcyjnym Stowarzy-
szenia Misji Afrykańskich w Piwnicznej. 
Każdy turnus trwa 10 dni, podczas któ-

rych na uczestników czeka zróżnicowa-
ny i atrakcyjny program nauki: od spot-
kań w grupach, konwersacji i ćwiczeń 
słuchowych, po gry i zabawy w języ-
ku obcym. Więcej informacji można za-
sięgnąć w biurze KSM w Tarnowie przy 
pl. Katedralnym 1/1 od poniedziałku 
do czwartku, w godz. 10.00–16.00 lub 
dzwoniąc pod tel. 014 621 32 18 albo 
506 139 543; oraz na stronie interneto-
wej: www.tarnow.ksm.org.pl. BS 

Nowość KSM-u 

Obozy językowe

Bogatym jest ten, 
kto daje

Festiwal 
bardzo 
kulturalny 
Od 16 do 26 czerwca Krynica zaprasza 
na III Festiwal Kultury Chrześcijańskiej. 
W tym roku zapowiada się wyjątkowo 
atrakcyjnie, a udział w imprezach jest 
bezpłatny. 

Festiwalowy program obfituje w róż-
ne spotkania, koncerty, imprezy sporto-
we. Będą obecni goście ze Słowacji (sło-
waccy księża zagrają w piłkę nożną z 
polskimi kolegami „po fachu”). Nie za-
braknie gwiazd rodzimej kultury, ta-
kich jak na przykład: Konstanty A. Kul-
ka – światowej sławy skrzypek, Włodzi-
mierz Matuszak – słynny proboszcz z 
serialu „Plebania”, Jan Jakub Należyty – 
poeta i satyryk, Ewa Uryga – śpiewacz-
ka, Krzysztof Kolberger – aktor. Hasłem 
Festiwalu są słowa Jana Pawła II: „Boga-
tym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, 
kto daje”. – Pragniemy uzmysłowić lu-
dziom, iż bogaty jest ten, kto potrafi 
dzielić się z bliźnim dobrem, jakim jest 
szeroko pojęta kultura – mówi ks. Bogu-
sław Skotarek, proboszcz zdrojowej pa-
rafii, będącej główny organizatorem wy-
darzenia. Honorowy patronat nad festi-
walem sprawują m.in.: biskup tarnow-
ski Wiktor Skworc oraz minister kultury 
i dziedzictwa narodowego Kazimierz Mi-
chał Ujazdowski. Patronat medialny ob-
jął „Gość Niedzielny”. Szczegółowy pro-
gram imprezy można znaleźć na stronie: 
WWW.wnmpkrynica.republika.pl. XAT

Oleksy mistrzem

Miejska wspinaczka

W boulderingu, 
gdzie trzeba 
wykazać się 
głównie siłą 

i sprytem, 
największym 
wyzwaniem 

jest grawitacja 
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Pokonać siebie

Sprawność niepełnosprawnych
W IV Międzynarodowej 
Spartakiadzie Młodzieży 
Niepełnosprawnej, która odbyła 
się w Tarnowie od 28 maja 
 do 1 czerwca, obok Polaków 
wzięło udział blisko 60 
zawodników z zagranicy.  
Byli to Ukraińcy, Węgrzy,  
Słowacy i Niemcy.

Na spartakiadzie, organizo-
wanej przez tarnowskie Cen-
trum Wychowania i Kształcenia 
OHP, nie ma typowych dyscyplin 
sportowych. Właściwie należa-
łoby je określić pewnego rodza-
ju grami zręcznościowymi. Są to 
na przykład rzut do kosza, sla-
lom z piłką czy rzucanie worecz-
kami do poszczególnych pól. 
Rodzajów konkurencji, z zamie-

rzenia, stworzono tyle, 
ile drużyn bierze udział 
w zawodach. To pozwa-
la nagrodzić wszystkich. 
Każda z drużyn może 
poczuć się najlepsza w 
innej dyscyplinie. Tego-
roczne zawody odbyły 
się na terenie Tarnow-

skiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji przy uli-
cy Krupniczej. Zaanga-
żowani w nie byli także 
uczniowie dwóch tar-
nowskich szkół spor-
towych, Szkoła Pod-
stawowa nr 11 oraz 
15. „Podczas sparta-

kiady widać niesamowite prze-
życia, towarzyszące młodzieży 
niepełnosprawnej – mówi An-
toni Góral, dyr. CKiW OHP w 
Tarnowie, a zarazem pomysło-
dawca imprezy. – To ten wi-
dok jest właściwie siłą napędo-
wą organizowania kolejnych ta-
kich spotkań. Niejednokrotnie 
ci zawodnicy żyją wspomnienia-
mi ze spartakiady, a potem przy-
gotowaniem na kolejne spot-
kanie. Spartakiada jest dla nich 
również dodatkową motywacją 
do dalszych ćwiczeń rehabilita-
cyjnych. Podczas przyjazdu za-
wodników do Tarnowa zorgani-
zowano dla nich nie tylko spor-
towe rozgrywki, ale także wy-
cieczkę do Gródka n. Dunajcem, 
plener malarski, zabawy tanecz-
ne, grillowanie oraz występy ar-
tystyczne. 

BS

W siedzibie bocheńskie-
go Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” 24 maja odbyło 
się kolejne spotkanie z cyklu 
„Przystanki wolności”. Jego 
głównym tematem była postać 
prymasa Stefana Wyszyńskiego 
oraz sytuacja Kościoła w PRL-u. 

Doktor Maciej Korkuć z kra-
kowskiego Instytutu Pamięci 
Narodowej rozpoczął swój wy-
kład od przypomnienia najwięk-
szych bolączek i zagrożeń, jakie 
komunizm przyniósł Polsce. Był 
to też czas prześladowania Koś-
cioła. Dzięki Prymasowi Tysiąc-
lecia i ludziom jemu podobnym 
Kościół w Polsce nie tylko prze-
trwał próbę czasu, ale wyszedł 

z niej zwycięsko, z godnością. 
„Prymas Wyszyński niewątpli-
wie przyczynił się do umocnie-
nia przywiązania Polaków do 
wartości religijnych, ale i naro-
dowych, patriotycznych” – pod-
kreślał prelegent. Maciej Korkuć 
podkreślił, że rolę Kościoła w 
Polsce komunistycznej dobrze 
obrazuje porównanie do Czech. 
Ateizm, pleniący się dzisiaj u na-
szych południowych sąsiadów, 
dowodzi, że tam komunistom 
udało się zniszczyć Kościół. 

W spotkaniu, które odbyło 
się w przeddzień 25. roczni-
cy śmierci Prymasa Tysiąclecia, 
wzięły udział osoby, które do-
skonale pamiętają PRL i komu-
nizm, ale też młodzi, m.in. ucz-
niowie z Publicznego Gimna-
zjum im. Prymasa Stefana kardy-
nała Wyszyńskiego.  BS

Muzeum Okręgowe w Tar-
nowie otrzymało główną na- 
grodę w kategorii publikacje 
w konkursie na Wydarzenie 
Muzealne Roku „Sybilla 2005”. 
Nasze muzeum wygrało m.in. 
z Zamkiem Królewskim i 
Wawelem. 

Sybilla to prestiżowa nagroda, 
przyznawana przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego z 
okazji Światowego Dnia Muzeów. 
Spośród blisko 270 nadesłanych 
wniosków wyróżnienia przyzna-
no w 9 kategoriach. Na 47 zgło-
szonych prac w kategorii publi-
kacji nasze muzeum było najlep-
sze. Otrzymało najwyższą oce-
nę oraz muzealną statuetkę „Sy-
billi 2005”. Nagrodę przyznano 
za wydane przez Muzeum Okrę-
gowe trzytomowe dzieło „Pole-
gli w czasach Galicji Zachodniej 
1914–1915”, napisane przez Je-
rzego Drogomira. Austriacy w 
latach 1915–1918 utworzyli na 
terenie Galicji Zachodniej oko-
ło 400 cmentarzy. Setka z nich 

znajduje się w powiecie tarnow-
skim. W żadnym innym miejscu 
na świecie nie ma ich tylu, co tu-
taj. „Otrzymanie statuetki Sybil-
li to ogromna satysfakcja – mó-
wi Adam Bartosz, dyr. Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie. – Chlu-
bimy się tym, bo w tym roku spo-
śród 600 istniejących muzeów  w 
dziedzinie wydawniczej jesteśmy 
najlepsi”. BS

Lepszy od najlepszych

Sybilla w muzeum
Przystanki wolności

Prymas Zwycięzca
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Maciej Korkuć, pracownik 
krakowskiego IPN-u, oraz Halina 
Mucha, prezes bocheńskiego 
oddziału Stowarzyszenia  
„Civitas Christiana”

Dla osób 
niepełnospraw-
nych możliwość 
uczestniczenia 
w spartakiadzie 
jest dodatkową 
motywacją 
do ćwiczeń 
rehabilitacyjnych
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Adam Bartosz, dyrektor 
tarnowskiego Muzeum Okręgowego, 
z Sybillą
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Kościół wymaga 
rozbudowy, ale nie bardzo  
puszcza biegnąca 
obok droga. – Drogę 
przeniesiemy – deklarują 
miejscowi.

O wczesnym wieczo-
rze przybyłem do Choj-
nika. Po zagrodach snuły 
się nitki zmierzchu. Star-
si dopinali polne i przydo-
mowe prace, młodsi pił-
ką wystukiwali odmarsz 
dnia, a młodzi, stojąc pod 
okapem wieczoru, wzro-
kiem przymglonym przez 
wiosnę, wpatrywali się w 
siebie i nieodległą przy-
szłość. – Proboszcz prze-
strzegał, że ma się po-
jawić ksiądz redaktor – 
uśmiecha się na mój wi-
dok starszy pan, zapew-
ne kościelny, bo uzbro-
jony w pęk sporych klu-
czy. Sam kościół nie jest 
duży. Położony w dość 
sporej, jak na diecezjal-
ne standardy, odległo-
ści od plebanii, okazalej 
prezentuje się od środka 
niż na zewnątrz. Kościel-
ny Jan Łątka opowiada, 
że pierwotnie był to dom 
ludowy. Zaczęto przera-
biać go na kościół w sta-
nie wojennym. – Trudno-
ści i niepewność tamte-
go czasu sprawiły, że nie 
wyszło tak okazale, jak-
byśmy chcieli – zauwa-
ża pan Jan. – Teraz więc 
chcemy dokończyć dzie-
ła i powiększyć świątynię. 
Kościół wymaga rozbudo-
wy, ale nie bardzo pusz-
cza biegnąca obok droga. 
Ludzie deklarują, że prze-
niosą drogę. Wszystko ma 
się dokonać w perspekty-
wie roku lub dwóch. Kie-

dy będzie otwarta nowa 
szkoła, na miejscu sta-
rej placówki znajdzie się 
droga, a na obecnej dro-
dze stanie nawa kościel-
na. Ksiądz Józef Michal-
ski, proboszcz Chojnika, 
znając ofiarność swych 
parafian, wierzy w powo-
dzenie tych planów, i li-
czy zwłaszcza na zaanga-
żowanie miejscowej jed-
nostki OSP. – Mamy bar-
dzo prężny oddział, któ-
ry już nieraz pokazał, że 
wiele może dla Kościo-
ła zrobić. Zrzesza on bli-
sko pół setki w większo-
ści młodych ludzi – doda-
je ks. Józef. 

Ludzi w Chojni-
ku jest trochę ponad ty-
siąc. Utrzymują się z nie-
wielkich zagonów, bab-
cino-dziadkowych rent 
i skromnych pensji nie-
pewnej pracy. Wielu choj-
niczan wyjeżdża za chle-
bem na Zachód. Wielkim 
wzięciem cieszy się Au-
stria, a ostatnio Irlandia. 
Zazwyczaj jak ktoś prze-
trze emigracyjny szlak, 
to ściąga za sobą następ-
nych; bywa, że niektórzy 
zostają za granicą na sta-
łe.

Pewną wartością po-
śród różnych niepewno-

ści jest tutaj wiara. Para-
fia, powstała w 1983 r., 
oddzieliła się od Gromni-
ka, z którym nadal jednak 
czuje się związana więza-
mi pokrewieństwa i ma-
ryjnego kultu. Chojnicza-
nie kochają Matkę Bożą 
Częstochowską, która im 
patronuje, Tuchowską, do 
której na odpust pielgrzy-
mują pieszo, i Fatimską, 
czczoną w procesjach, 
odprawianych wspólnie 
z gromnickimi sąsiadami. 
Cześć dla Matki Nadziei 
i wiara, która drogi prze-
nosi, pozwalają z opty-
mizmem patrzeć w tutej-
szą bliższą i dalszą przy-
szłość. XAT
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ZDANIEM PROBOSZCZA 
Parafianie są religijni. Właściwie sto procent uczęsz-
cza do kościoła. Mamy radę parafialną, liczną służ-
bę ołtarza, DSM, prężną Caritas, która środki na 
działalność pozyskuje z kolekty mszalnej, zbieranej 
w czasie ceremonii ślubnej. To taki znak wspólno-
ty i solidarności tych, którzy się weselą z tymi, któ-
rym smutno z powodu różnych życiowych bolą-
czek. Staram się poszukiwać nowych form duszpa-
sterstwa. Tutaj musi ono zawsze uwzględniać rytm 
pór roku i prac polowych. Ostatnio, trochę ekspery-
mentalnie, przeżywaliśmy rekolekcje parafialne na 
samym początku Wielkiego Postu. Okazało się, że 
było potem więcej ludzi na nabożeństwach i więcej 
przystępowało do Komunii św.
Pewnym wyzwaniem dla naszej wspólnoty jest nie-
umiejętne korzystanie przez niektórych z alkoho-
lu, a także braki w codziennej miłości bliźniego. 
Trzeba też czuwać nad młodymi. Kościół, szko-
ła i dom powinny uczyć ich w szczególności kry-
tycznego i selektywnego korzystania z mass me-
diów. Staramy się pamiętać, że jesteśmy członkami 
Kościoła powszechnego. Wierni, zwłaszcza ci zrze-
szeni w dziesięciu różach różańcowych, pamięta-
ją o misjach.

KS. JÓZEF 
MICHALSKI

Ur. 20 III 1958 r. w Na-
gawczynie. Wyświęcony w 
roku 1984, posługiwał w 
Zbylitowskiej Górze, Nowym 
Sączu i Dąbrowie Tarnowskiej, 
gdzie przez 10 lat był kapela-
nem szpitala. Od 2000 r. jest 
proboszczem w Chojniku.

Kościół, poświęcony  
w 1983 r., planuje się 

rozrosnąć i „zaanektować” 
pobliską drogę.

Na dole: Wystrój chojnickiej 
świątyni podkreśla maryjny 

charakter parafii

Zapraszamy na Msze św. 
 Niedziela: 7.30 i 10.30
 Codziennie: 7.30 i 17.00 (środa, piątek)
 Odpust: sierpień ku czci NMP Częstochowskiej 
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