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K olęda trwa zawsze od drugiego 
dnia świąt Bożego Narodzenia 
do Nowego Roku.

– Dzielenie się radością płyną-
cą z wiary w Boże Narodzenie to 
główny cel akcji. Poza tym przygo-
towania do kolędowania sprzyjają 
animacji misyjnej dzieci, zaś od-
wiedziny w domach są sposobem 
przypomnienia wszystkim tego, że 
Kościół jest misyjny – zaznacza ks. 
Krzysztof Czermak, wikariusz bi-
skupi ds. misji. Z roku na rok akcja 
się rozwija. Przybywa dzieci, grup 
i parafii włączających się w kolędę 
misyjną. Przybywa także próśb o po-
moc. Ostatnio kolędowało w diecezji 
16 tys. dzieci z 361 parafii. Na misje 
zebrały do skarbonek łącznie ponad 
900 tys. zł.

– W tym roku hasłem, obejmu-
jącym istotę prawie dwudziestu 

złożonych przez misjonarzy projek-
tów, były słowa „Sara mbi ga zo”, co 
w języku sango oznacza „Pomóż mi 
stać się człowiekiem”, czyli pomóż, 
bym mógł lepiej, godniej żyć, bardziej 
po ludzku – tłumaczy diecezjalna 
animatorka Papieskiego Dzieła Mi-
syjnego Dzieci s. Kinga Kozdrój.

Dzieci z Jadownik koło Brzeska 
kolędują misyjnie od 11 lat.

– Trochę pomarzniemy, trochę 
się wysilimy, ale tak trzeba, żeby 
pomóc dzieciom z misji. My mamy 
szkołę, podręczniki, a one nie mają 
tych rzeczy, które my uważamy za 
normalne – mówi Kamila Kania, 
z miejscowej podstawówki. Kolę-
dujące dzieci dobrze znają realia 
życia ich rówieśników w Afryce czy 
Ameryce Południowej, bo chodze-
nie z misyjną kolędą to nie jednora-
zowa akcja, ale jeden z elementów 

całorocznej pracy grupy Papieskie-
go Dzieła Misyjnego Dzieci.

– Spotkania mamy co tydzień, 
modlimy się, rozmawiamy o misjach, 
ale też staramy się jako grupa po-
kazywać w parafii, dzielić z innymi 
tym, co wiemy. W parafii zatem spra-
wa misji jest tematem całorocznym 
– mówi Iwona Grochola, katechetka 
i opiekunka grupy PDMD.

Wieloletnia tradycja i trwają-
ca cały rok systematyczna praca 
z dziećmi, zdaniem proboszcza, ks. 
Tadeusza Górki, skutkuje też tym, 
że kolędnicy w domach parafii są 
zawsze gośćmi bardzo życzliwie 
oczekiwanymi.

– Kolędowanie to dla nas bardzo 
radosne głoszenie dobrej nowiny 
o narodzeniu Jezusa. Tym bardziej 
że ludzie chętnie ofiarowują coś na 
misje i nas samych przyjmują ser-
decznie – opowiada gimnazjalistka 
Natalia Bujak.  Grzegorz Brożek

W obronie 
bezbronnych
(Ex) katedra. 
W uroczystość Bożego 
Narodzenia bp Wiktor 
Skworc podkreślił 
świętość daru życia. 
Podczas Pasterki 
w katedrze przypomiał, 
że nauka Kościoła 
jednoznacznie zabrania 
zapłodnienia in vitro. 
Życie bowiem nie może 
być „produkowane” 
kosztem innych istnień. 
– Teraz nadeszła godzina 
świadectwa zwłaszcza 
parlamentarzystów 
katolików, które niech 
się wyrazi w prawnej 
obronie ludzkiego życia 
jako wartości 
najwyższej 
– wołał hieracha. 
W czasie 
bożonarodzeniowej 
Sumy podkreślił on, 
że dziecko jest darem 
Boga, a nie własnością 
rodziców. 
Nie można 
go postrzegać jako 
przedmiotu, 
do którego ma się 
bezwzględne prawo 
ani akceptować każdego 
środka do realizacji 
marzenia o dziecku. 
Biskup podziękował 
rodzinom adopcyjnym 
i zastępczym za 
to, że w kulturze 
dyskryminującej 
dzieci, ofiarnie 
służą najbardziej 
bezbronnemu życiu.

Anielski 
Jarmark
Tuchów. Po raz drugi 
odbył się Misyjny 
Jarmark z Aniołami. 
Zorganizowało go 21 XII 
Redemptorystowskie 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Misji. Dochód 
pomoże rodzinom 
z Burkina Faso.

Kolędowanie misyjne A.D. 2008

Nadzieja dzieci misji

Dzieci z Jadownik 
jak co roku nie mogły się 
doczekać chwili, kiedy będą 
mogły już kolędować dla misji

Kolędnicy misyjni wraz z tymi, którzy ich przyjmują 
od lat, są dla dzieci z krajów misyjnych nadzieją 
lepszej przyszłości.
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• 6 I – 10. rocznica przyjęcia przez 
ks. bp. Wiktora Skworca święceń 
biskupich z rąk Jana Pawła II w Ba- 
zylice św. Piotra na Watykanie.
• 19 I – w Tuchowie pochowano  
zamordowanego tydzień wcze-
śniej koło Głogowa o. Władysława 
Polaka, redemptorystę.

• 5 VI – na starosądeckich bło-
niach ponad tysiąc dzieci wzięło 
udział w spotkaniu Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II.
• 15 VI – prawie 6 tysięcy wier-
nych uczestniczyło w Starym 
Sączu w Diecezjalnym Święcie 
Rodzin. Mszy przewodniczył ks. 
kard. Józef Glemp.
• 29 VI – rozpoczął się Rok 
Świętego Pawła. Kościołami jubi-
leuszowymi, w których można 
zyskiwać odpusty w naszej diecezji, 
są wszystkie bazyliki oraz kościół 
pw. św. Pawła w Bochni i świątynia 
parafialna w Grybowie.

• 2 XII – Radio RDN Małopolska 
świętowało 15-lecie istnienia. 
• 28 XII – ogłoszenie św. Jadwigi 
patronką miasta Dębica.
• 30 XII – jubileusz 25-lecia Domu 
Samotnej Matki w Tarnowie.

• 6 VII – VII Podhalański Festyn 
Misyjny w Tylmanowej.
• 13 VII – bp Wiktor Skworc konse-
krował nowy kościół w Jodłowej.
• 31 VII–3 VIII – w Tarnowie 
i Skrzyszowie odbyło się XIV 
Wesele Wesel.

• 12 X – w Szla- 
chtowej otwar- 
to szlaki papie- 
skie w Pieni- 
nach i kajako-
wy szlak na 
Dunajcu.
• 21 X – w Ża- 
bnie spotkała 
się Rodzia Szkół im. Świętych 
i Błogosławionych.
• 25 X – jubileusz 120-lecia tarnow-
skiego Muzeum Diecezjalnego
• 25 X – w Słotowej odbyło się VIII 
diecezjalne spotkanie misyjne róż 
różańcowych.
• 25 X – III Forum Ruchów i Sto- 
warzyszeń Katolickich w Nowym 
Sączu.
• 30 X – w Tarnowie zainauguro-
wano ogólnopolskie obchody 90. 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści. Uczestniczył w nich prezydent 
Lech Kaczyński.

• 9 XI – 100-le- 
cie parafii Biel- 
cza.
• 10 XI – uro-
czystości 560- 
-lecia erygowa-
nia sądeckiej 
kolegiaty.
• 16 XI – w Za- 
bawie abp Józef 
Kowalczyk po- 
święcił plac pod budowę ośrodka 
pomocy ofiarom drogowym. 
• 20 XI – z dwudniową wizytą 
do Tarnowa przybył kard. Zenon 
Grocholewski. Podczas pobytu 
poświęcił nową seminaryjną 
aulę, spotkał się z ludźmi nauki, 
zwiedził katedrę.
• 23 XI – II kongres Akcji Kato- 
lickiej.
• 23–24 XI – w Domu Formacji 
Misyjnej w Czchowie odbył się 
finał diecezjalnego konkursu o ks. 
Janie Czubie.

• 2 VIII – w Zabawie świętowano 
110. urodziny bł. Karoliny.
• 16 VIII – na Jamnej odbył się III 
Zlot Matek Boskich.
• 17 VIII – wyruszyła XXVI 
Tarnowska Piesza Pielgrzymka na 
Jasną Górę. Wzięło w niej udział 8 
tys. pątników. Ich duchowym prze-
wodnikiem był św. Paweł.

• 200-lecie sióstr kanosja-
nek, których dom znajduje się 
w Gosławicach.
• 6 IX – rozpoczęcie diecezjalnej 
dziękczynno-błagalnej pielgrzym-
ka do Lourdes.
• 7 IX – uroczystości 650-lecia para-
fii Dobrków.
• 13 IX – w Limanowej odbyło się XII 
forum osób niepełnosprawnych 
• 13–14 IX – w Pasierbcu świętowa-
liśmy 15-lecie tarnowskiego  „Gościa 
Niedzielnego”. 
• 19–21 IX – w Tarnowie odbył 
się I Diecezjalny Kongres Misyjny 
Młodych. 
• 21 IX – w Nowym Sączu-Zawa- 
dzie odbył się festyn sądeckiej 
Modlitewnej Grupy im. św. o. Pio
23 IX – w Gródku spotkała się Die- 
cezjalna Rodzina Szkół im. Jana 
Pawła II. 
• 27 IX – uroczystość 100-lecia 
kościoła księży misjonarzy 
w Tarnowie.
• 27 IX – w Tarnowie odbył się 
I ogólnopolski festiwal muzyki 
chóralnej. 

• 2 II – kilkaset sióstr zakonnych 
oraz kapłanów i braci zakonnych 
wzięło udział w Tarnowie w die-
cezjalnych obchodach Światowego 
Dnia Życia Konsekrowanego.
• 2 II – minęła 33. rocznica posłu-
gi biskupiej w diecezji ks. bp. 
Władysława Bobowskiego.
• 15 II – rozpoczęła się, zor-
ganizowana przez Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży, pere-
grynacja po diecezji relikwii bł. 
Karoliny Kózkówny.
• 16 II – w tarnowskiej katedrze 
święcenia biskupie przyjął ks. 
Wiesław Lechowicz.
• 28 II – po raz dziesiąty Fundacja 
im abp. Jerzego Ablewicza wręczyła 
stypendia zdolnej, lecz ubogiej mło-
dzieży. Otrzymało je 103 uczniów.

• 7 III – w diecezjalnym finale XVIII 
Olimpiady Wiedzy Teologicznej 
wzięło udział 127 uczniów.
• 15 III – w Luszowicach odbyło się 
liturgiczne dziękczynienie za 15 lat 
istnienia w diecezji Stowarzysze- 
nia Rodzin Katolickich.

• 19 IV – odbyło się pierwsze, otwie-
rające pięcioletnią kadencję, posie-
dzenie nowo wybranej Diecezjalnej 
Rady Duszpasterskiej.
• 20 IV – jubileusz 150-lecia istnie-
nia obchodziło obecne od lat m.in. 
w Nowym Sączu Zgromadzenie 
Sióstr Niepokalanek.
• 23 IV – w Tarnowie odbyła się, 
zorganizowana przez biskupa tar-
nowskiego i starostę powiatu ziem-
skiego, sesja naukowa „Ojczyznę 
wolną racz nam wrócić, Panie”.

Czerwiec

Grudzień

Lipiec Październik

Listopad

Sierpień

Wrzesień

Luty

Maj

Marzec
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• 12 V – zmarł w Tarnowie ks. 
infułat Jan Rzepa, były kanclerz 
tarnowskiej kurii.
• 25 V – po raz 45. odbył się 
w Zalipiu konkurs „Malowana 
chata”.
• 27 V – oddano do użytku 
Zakład Radioterapii przy Szpitalu 
Wojewódzkim im. św. Łukasza 
w Tarnowie.
• 31 V – w tarnowskiej katedrze 
święcenia kapłańskie przyjęło 
33 diakonów z tarnowskiego 
seminarium.
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Fundacja.Są młodzi, zdolni i nie 
osiadają na laurach. Stypendium 
biskupiej fundacji daje szanse na 
lepszy start w dorosłość. Każdy, 
kto spełnia warunki, niech się 
nie zastanawia i składa wniosek – 
zachęca ks. Jacek Siewiora, sekre-
tarz Fundacji im. Arcybiskupa 
Jerzego Ablewicza. Podobnie jak 
w latach ubiegłych szanse otrzy-
mania stypendium ma około 
150 osób. Fundacja wspiera mło-
dzież ponadgimnazjalną, chcącą 
się uczyć, a pochodzącą z nieza-
możnych, często wielodzietnych 
rodzin. Warunkiem otrzymania 

wsparcia jest średnia ocen 4,5 lub 
wyższa, uzyskana w ubiegłym 
roku szkolnym oraz za pierwsze 
półrocze obecnego. Pod uwagę 
brany jest również udział w olim-
piadach i konkursach. Stypendia 
przydzielane są jednorazowo 
w kwocie 1000 zł, choć może się 
zdarzyć, że stypendysta kolej-
ny raz otrzyma pomoc. Więcej 
informacji oraz wniosek są na 
stronie www.katecheza.ergosum.
pl. Termin przyjmowania podań 
upływa 25 stycznia. Stypendia 
będą przyznawane na przełomie 
lutego i marca.  js

Rekolekcje. O Bożej miłości trze-
ba mówić cały czas. Wiedzą o tym 
członkowie kręgów Domowego 
Kościoła. Pan Bóg nas kocha 
i względem każdego z nas ma plan 
zbawienia. Trzeba tylko chcieć 
z niego skorzystać – przypomina-
li w Tarnowie-Mościcach członko-
wie kręgów Domowego Kościoła 
podczas rekolekcji ewangeliza-
cyjnych, które trwały od 19 do 21 
grudnia. Wzięło w nich udział kil-
kaset osób. Rekolekcje prowadził 
ks. Bogdan Kwiecień, moderator 
Domowego Kościoła, wraz z parą 
diecezjalną Barbarą i Tadeuszem 
Kędziorami z Dębicy. – Jest wiel-
ka potrzeba ciągłego mówienia 
o Jezusie, mogącym zmienić nasze 
życie. Mówienia także tym, którzy 
chodzą do kościoła – podkreśla B. 

Kędzior. Podczas rekolekcji były 
konferencje, spotkania w gru-
pach, szkoła modlitwy, modlitwa 
wstawiennicza. – To wyjątkowy 
czas i miejsce – podkreśla Jacek 
Frankowski, animator wydarze-
nia, tworzący z żoną parę rejono-
wą. – Dla wielu szkoła modlitwy 
czy modlitwa wstawiennicza są 

zupełnie nowym doświadcze-
niem. Oby pozwoliły dostrzec, 
jak wiele Kościół posoborowy 
ma do zaproponowania katoli-
kom – dodaje. Niedawno podobne 
rekolekcje odbyły się w Lipnicy 
Murowanej, a wcześniej w Mielcu, 
Pustkowie, Krużlowej.  js

Rycerstwo Niepokalanej działa 
prężnie i wciąż pozyskuje nowych 
członków. Także wśród młodzieży.  
Na początku stycznia w parafii pw. 
św. Jakuba w Brzesku zawiąże się 
kolejne stowarzyszenie Rycerstwa 
Niepokalanej. Będzie czternastym 
w naszej diecezji. – Istniejące sto-
warzyszenia oraz koła pokazują, 
że działamy prężnie i owocnie – 
podkreśla z dumą Janusz Tadel, 
prezes Zarządu Diecezjalnego 
Stowarzyszenia Rycerstwa 
Niepokalanej. Aktywność orga-
nizacji widać również w pla-
nach na rozpoczęty rok. Będą 
modlitewne czuwania, udział 
w diecezjalnych obchodach dnia 

chorego w Porąbce Uszewskiej, 
pielgrzymki do Zabawy, Tuchowa 
i Niepokalanowa, nabożeństwa 
okolicznościowe. – Szczególnie 
ważny będzie dla nas czerwiec. 

Wtedy odbywać się będą nasze 
rekolekcje w Ciężkowicach oraz 
Diecezjalne Forum Ruchów 
i Stowarzyszeń, podczas które-
go planujemy przybliżyć idee 

naszego stowa- 
rzyszenia – do- 
daje J. Tadel. Te- 
goroczne, czerw-
cowe rekolekcje 
to nie tylko przy-
jęcie młodzieży 

do Rycerstwa, ale 
również wybory zarządu diece-
zjalnego. – Nasze plany i pragnie-
nia polecamy Bogu przez przy-
czynę Niepokalanej – podkreślają 
członkowie MI. ak

Biskup 
Wiktor Skworc

Poważna, bo ponad 
700-tysięczna 

reprezentacja naszego 
społeczeństwa domagała 

się zwrotu, jako dnia 
wolnego od pracy, 

uroczystości Trzech 
Króli, odebranego 

narodowi w 1960 r. 
Niestety – używając 

podobnej argumentacji 
jak w roku 1960, a więc 

ekonomicznej – tej 
wartości sejm nam nie 

zwrócił. Szkoda, że w taki 
sposób została zgaszona 
obywatelska inicjatywa, 

co będzie miało poważne 
skutki społeczne 

w formie pogłębiającej 
się pasywności 

i ucieczce w prywatność. 
Wspominam o tym 
z bólem, bo Kościół 

tarnowski pod petycją 
żądającą zwrotu tej 

uroczystości, jako 
dnia świątecznego, 

złożył dwieście tysięcy 
udokumentowanych 

podpisów. Dziękuję tym 
naszym reprezentantom 

w Sejmie, którzy liczyli 
się z głosami swoich 

wyborców, a nie 
z partyjną dyscypliną, 
która w rzeczywistości 

może się stać dyscypliną 
łamania sumień.

Z homilii wygłoszonej 
na Mszy św. w intencji ojczyzny; 

katedra, 11 XI 2008 r.
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W kręgu modlitwy

Rekolekcje prowadził ks. B. Kwiecień wraz z parą diecezjalną

Stypendium to również 
okazja do spotkania 
z bp. Wiktorem Skworcem

Zdobyć świat dla Maryi

Dla ambitnych i niezamożnych

Niepokalana 
i święty 
Maksymilian 
drogowskazem 
w drodze 
do Chrystusa
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Internet jest już 
co prawda dobrem 
powszechnym, 
ale ciągle bywa 
także luksusowym.

P rzy parafii w Łysej Górze po-
wstała wioska internetowa. 

Na początku grudnia okazało 
się, że współpracując z gminą, 
można uruchomić internetowy 
punkt kształcenia na odległość. 

– Zdecydowaliśmy się włączyć 
w ten program, bo wiąże się on 
z naszym pomysłem zaadap-
towania budynku na miejsce 
spotkań młodzieży – mówi ks. 
Marian Wikar, proboszcz para-
fii. W ciągu trzech tygodni z pro-
gramu trafiły na parafię biurka 
i 10 komputerów oraz serwer. 
– Jeżdżę na szkolenia, bo przez 
jakiś czas będę formalnym opie-
kunem tego punktu kształcenia 
na odległość. W drugiej części 
budynku planujemy kawiarenkę 
dla młodzieży, która też będzie 
mogła korzystać z bezpłatnego 
Internetu i aplikacji edukacyj-
nych – opowiada ks. Stanisław 
Ryz, wikariusz z Łysej Góry. 
Każdego tygodnia punkt będzie 
czynny co najmniej 30 godzin. 
Dziś Internet to żadna rewelacja, 
bo jest ogólnodostępny. – Nie dla 
wszystkich. Dla wielu rodzin po-
ważnym problemem jest wydać 
50 czy 60 złotych co miesiąc za 
internetowe łącze. Toteż punkt 
jest potrzebny i przydatny, aby 
do parafii zbliżyć tych młodych 
ludzi, którzy dotąd niechętnie tu 
zaglądali – dodaje ks. Stanisław.
 gb

Blisko 50 wykonawców wystarto-
wało w tuchowskich eliminacjach 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Będzinie.

K olęda to bardzo wdzięczny ma-
teriał do śpiewania. Jej popu-

larności sprzyja tradycja, bo dziś 
jest to już chyba jedyna rzecz, którą 
jeszcze śpiewa się wspólnie po do-
mach – mówi Jan Gładysz, muzyk, 
organizator tuchowskich elimina-
cji. 18 grudnia jury przesłuchało 
46 wykonawców. – Fakt, że ludzie 
niczego tak chętnie nie śpiewają 
jak kolęd, skutkuje także zróżnico-
wanym poziomem. Wszyscy chcą 
śpiewać. Jedni czynią to lepiej, inni 
gorzej – przyznaje ks. prof. Andrzej 
Zając, przewodniczący jury. W ska-
li całej Polski w kilkudziesięciu 
eliminacjach bierze udział około 
20 tys. osób. – Toż to całe miasto! 

Myślę, że trzeba się z tego cieszyć, 
z tej masowości, bo dziś coraz 
częściej obserwujemy, zwłaszcza 
w kościele, że nie wszyscy śpiewają 
chętnie. Niektórzy ledwo otwie-
rają usta, inni w ogóle – zauważa 
Jan Gładysz. W czasie spotkań to-
warzyskich wielu ludziom śpiew 
przychodzi znacznie łatwiej niż 
w kościele. – Może niektórzy my-
ślą, że śpiewać w kościele to wstyd? 
– zastanawia się J. Gładysz. Choć od 
dziś wiadomo, że kto śpiewa, dwa 
razy się modli. Jury tuchowskich 
eliminacji do finału w Będzinie 
wytypowało: Izabelę Szafrańską 
z Lipnicy Wielkiej, Mirosława 
Gotfryda z Jasła, zespół „Create” 
z Gorlic, Chór I LO z Mielca oraz 
zespół „Górale Łąccy”. gb

W  lutym w Małopolsce 
rozpoczyna się re-
krutacja chętnych do 

programu „Zostań małopolskim 
przedsiębiorcą”. – Jedynym ogra-
niczeniem programu jest niepro-
wadzenie w ostatnim roku własnej 
działalności gospodarczej. Jest 
to zatem program zarówno dla 
bezrobotnych, jak i pracujących 

– mówi Anna Gruszczyńska 
z Małopolskiego Instytutu 
Samorządu Tery torialnego 
i Administracji. W całym wo-
jewództwie przez cykl szkoleń 
i doradztwo przejdzie ponad 400 
osób. – Zajęcia będą odbywać się 
popołudniami i trybem sobot-
nio-niedzielnym, aby pracujący 
także mogli wziąć w nich udział 
– podkreśla Leszek Nowicki, pre-
zes Tarnowskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego, która jest partnerem 
programu. Po kilku miesiącach 
ocenione zostaną biznesplany 
uczestników. Prawie 250 osób ma 
szansę otrzymać na swój biznes 40 
tys. złotych bezzwrotnego grantu 
inwestycyjnego. – Możliwe jest do 

tego jeszcze otrzymywanie przez 6 
do 12 miesięcy 800 zł tzw. wsparcia 
pomostowego, na przykład na opła-
cenie ZUS-u czy podatków – doda-
je L. Nowicki. To w sumie niemałe 
pieniądze. Zdaniem Nowickiego, 
konieczne jest promowanie przed-
siębiorczości, bo właśnie od małych 
i średnich przedsiębiorstw zależy 
kondycja ekonomiczna regionu, 
ale też zdecydowanej większości 
rodzin. Dla miasta Tarnowa oraz 
powiatów brzeskiego i dąbrow-
skiego rekrutację będzie prowa-
dzić Tarnowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego. Dla powiatu tarnow-
skiego MISTiA. Dla Nowego Sącza 
i powiatu sądeckiego Sądecka Izba 
Gospodarcza.  gb
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Zostań przedsiębiorcą

Pieniądze za pomysł

Leszek Nowicki podkreśla, 
że od przedsiębiorczości 
ludzi zależy zamożność 
rodzin i całego regionu

Dobry pomysł 
na własny, choćby 
malutki, biznes 
wart jest nawet 
50 tys. złotych 
bezzwrotnej dotacji.

Internetowa wioska w Łysej Górze

Sieciowy magnes

Od nowego roku cały sprzęt 
będzie już do dyspozycji 
– mówi ks. Stanisław Ryz

W eliminacjach wziął 
udział m.in. chór z Cieniawy 
koło Nowego Sącza

Z kolędą do Będzina

Dwa razy się modlą
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

C o powiedział w homilii Benedykt XVI – że droga, którą Bóg 
wskazuje nam poprzez swoje Słowo, zmierza w kierunku, 

który jest wpisany w samą istotę człowieka. Dla człowieka iść 
za Słowem Boga, iść z Chrystusem oznacza tyle, co realizować 
samego siebie. Zaś zagubić Słowo oznacza zagubić siebie samego, 
bowiem to Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród 
nas dało nam łaskę po łasce oraz moc, abyśmy się stali dziećmi 
Bożymi. Sprawdźmy więc, czy zbyt nie upodabniamy się do 
świata, który mimo iż stał się przez Słowo, nie przyjął Go.  •

„Gość” zaprasza

Niedzielne Anioły

W  programie m.in. reportaż z Domu 
Samotnej Matki w Tarnowie i z uro- 

czystości jubileuszowych placówki. MTV, 
4 I, godz. 14.15, www.star.net.pl.

Zorganizowane 
grupy młodzieży 
na blokowiskach 
to problem 
wszystkich polskich 
miast. Nowy Sącz 
przyjął wyzwanie 
i podniósł rękawicę. 
Pokojowo.

M y, jako dorośli, musimy na 
to zjawisko jakoś reagować, 

zająć się tymi młodymi ludźmi, 
którzy nie wiedzą, jak prawidło-
wo poruszać się w środowisku, 
którzy nie mieli dobrych wzorców 
postępowania i dziś nie potrafią 
respektować reguł współżycia 
społecznego. Musimy się nimi 
zająć, by ich nie stracić – uważa 
Czesław Baraniecki, dyrektor 
Sądeckiego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej. Młodzi skupiają się 
w grupach i zdobywają w nich 
uznanie dzięki negatywnym za-
chowaniom: agresji, wybrykom 
chuligańskim etc. – Zdarza się, że 
dzieci z takich grup dokonują czy-
nów zabronionych, wykroczeń czy 
przestępstw. Częstym zjawiskiem 
jest także niewłaściwe, hałaśliwe 
zachowanie czy zaczepianie prze-
chodniów – dodaje Beata Fröhlich, 
rzecznik sądeckiej policji. Dlatego 
Nowy Sącz próbuje wprowadzić 
na ulice tzw. pedagogów osiedlo-
wych. Na razie w mieście działa 

jeden – Wojciech Hojdys. – Taka 
instytucja pracujących na uli-
cy streetworkerów sprawdziła 
się na Zachodzie. Celem moich 
działań jest socjalizacja czy też 
nawet resocjalizacja młodych 
gniewnych – mówi Hojdys. Poza 
spotkaniami i rozmowami doro-
śli chcą coś zaoferować młodym. 
Powołano do życia stowarzyszenie 
„Nowosądecka wspólnota”, którym 
kieruje Jan Rosiek. Jego zadaniem 
jest m.in. szukanie środków na 
programy dla tej młodzieży. – 
Planujemy na przykład osiedlową 
ligę rugby – dodaje C. Baraniecki. 
Za wprowadzeniem pedagogów 
opowiedziały się prawie wszyst-
kie sądeckie osiedla.  jp

Warto mieć kalendarz, który 
wskazuje tylko dobre dni. 

T warda okładka, poręczny 
książkowy format, cała stro-

na na na jeden dzień. Tak w naj-
większym skrócie opisać można 
kalendarz „Gościa Niedzielnego”. 
Ponadto na każdej stronie frag-
ment Pisma Świętego przypo-
mnienie o świętach i patronach 
dnia. Kalendarze otrzyma od 
nas dziesięcioro czytelników, 

wylosowanych spośród tych, któ-
rzy zadzwonią do redakcji (tel. 014 
626 15 50) 5 stycznia, w godz. od 
11.00 do 11.15.  ak

Władze Małopolski nagrodziły 
najlepsze organizacje pozarządo-
we „Kryształami Soli”, a działają-
cych na rzecz dobra innych nagro-
dami „Amicus Hominum”. 

W  tym roku dublet zgar-
nęła Katolicka Poradnia 

„Arka”, która otrzymała „Kryształ 
soli”, a jej założyciel i szef ks. dr 
Władysław Szewczyk został wy-
różniony w konkursie „Amicus 
Hominum” (Przyjaciel człowie-
ka). – Zawsze pracowaliśmy, aby 
innym pomagać, nie licząc na żad-
ne gratyfikacje – mówi Antoni 
Marcke, wiceprezes Arki. Poradnia 
działa już od 27 lat. Każdego roku 
ze specjalistycznej pomocy ko-
rzysta w niej ponad tysiąc osób. 
– Indywidualne wyróżnienie, 
które otrzymałem, jest także dla 
tych wszystkich, którzy w „Arce” 
bezinteresownie stają obok dru-
giego człowieka i pomagają mu 
zmagać się z problemami – pod-
kreśla ks. dr Władysław Szewczyk. 

„Kryształami” nagrodzono 
w tym roku także tarnowski Klub 
Inteligencji Katolickiej. „Amicusy” 
natomiast trafiły również do rąk ks. 
prof. Andrzeja Zająca i Stanisława 
Klimka, prezesa Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich Diecezji 
Tarnowskiej. gb
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Osiedlowa młodzież

Nie można ich stracić

Wojciech Hojdys 
podczas spotkań 
z przedstawicielami 
rad osiedli

Wyróżnienia dla najlepszych

Przyjaciel z soli

Indywidualne wyróżnienie 
to wyraz docenienia pracy 
całego zespołu „Arki” 
– mówi ks. Szewczyk

Życzymy samych jasnych dni

W nowy rok z „Gościem”
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N igdy nie zazdrościłam 
ludziom bogactwa. 
Miałam tylko jedno 
wielkie pragnienie: 

własny dom, a w nim bieżąca 
woda. I teraz to się ziściło – mówi 
ze łzami w oczach Genowefa Cich 
z Rychwału koło Pleśnej. Państwo 
Cichowie mają dziesięcioro dzie-
ci. Troje jest już na swoim. Wraz 
z 90-letnią teściową i siódemką 
dzieci mieszkają w jednej izbie. 
W 2001 roku zaczęli budować 
dom. Było bardzo ciężko, ale 
wiara w Opatrzność i upartość 
w dążeniu do celu dodawały sił. 
Powoli wznosili mury, kładli 
dach, wstawiali drzwi i okna. 

– Kilka miesięcy temu stwierdzi-
łam, że może za pięć lat uda nam 
się dom jako tako wykończyć i się 
wprowadzić – wspomina. Teraz są 
jednak większe szanse na prze-
prowadzkę, i to już niedługo.

Biskup odwiedził 
i zobaczył

Dom Cichów wprawdzie nie 
będzie wykończony na błysk, ale 
zamiast jednej izby będą mieć 
kilka pokoi – przestrzeń, której 
tak bardzo pragną. – Wszyst-
ko za sprawą  biskupa Wiktora 
Skworca. W czerwcu, w ramach 
wizytacji kanonicznej parafii, 
pragnął spotkać się z rodziną 

Własne M z miłoś ci
Program „Gniazdo”. 
Każdy chce mieć własny, ciepły kąt. 
Czeka i odkłada się 
na niego latami.  
Teraz dzięki naszej Caritas 
rodziny wielodzietne mogą mieć 
szybciej własne mieszkanie. 

tekst i zdjęcia
Joanna Sadowska

jsadowska@goscniedzielny.pl
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wielodzietną. Odwiedził pań-
stwa Cichów – wspomina ks. 
Józef Bobowski, proboszcz Ple-
śnej. – Bardzo się wzruszył, gdy 
zobaczył, w jakich warunkach 
mieszkają,  i obiecał pomoc – 
dodaje proboszcz. W rezultacie 
Caritas Diecezji Tarnowskiej 
sfinansowała u państwa Cichów 
centralne ogrzewanie, potem do-
ciągnięto bieżącą wodę. Dla nich 
to skarb, bo ponad dwadzieścia 
lat chodzili około stu metrów po 
wodę. – Ogrzewanie i woda były 
dla nas największym wydatkiem, 
teraz gdy to mamy, z resztą damy 
sobie radę – pani Genowefa 
promienieje. 

Diecezjalna solidarność
Podczas każdej wizytacji ka-

nonicznej biskup ordynariusz 
odwiedza rodziny wielodzietne. 
– Nie mogę, jako pasterz Kościoła 
tarnowskiego, nie widzieć pro-
blemów, z jakimi się borykają. 
W diecezji tarnowskiej jest wiele 
rodzin, które od  lat budują czy 
remontują domy. Nasza diece-
zjalna solidarność nakazuje nam 
pomóc tym ludziom – stwierdza 
bp Wiktor Skworc. W kontekście 
problemów mieszkaniowych oraz 
hasła nowego roku kościelnego: 
„Otoczmy troską życie”, zrodzi-
ła się idea projektu „Gniazdo”. 
W jego ramach Caritas diece-
zjalna będzie pomagać rodzinom 
wielodzietnym w budowie czy re-
moncie domów. Program ma być 
realizowany w 2009 roku. 

Dostrzec potrzebujących
Najważniejszym zadaniem, 

jakie stoi teraz przed Caritas, jest 
dotarcie do ludzi naprawdę po-
trzebujących. – Często są to osoby 
ambitne, które nie zwracają się do 
nikogo o pomoc. Tym większa na-
sza radość, gdy możemy wesprzeć 
takie właśnie rodziny – podkreśla 
ks. Ryszard Podstołowicz, dyrek-
tor Caritas Diecezji Tarnowskiej. 
Dobrą okazją do poznania skali 
problemu wśród rodzin wielo-
dzietnych jest kolęda, czyli wizy-
ta duszpasterska w domach. Pod-
czas ostatniej sesji dziekańskiej, 
ordynariusz poprosił księży, aby, 

odwiedzając swych parafian i roz-
mawiając z nimi, zorientowali się, 
gdzie jest konieczna pomoc. Potem 
wystarczy wysłać wniosek do Cari-
tas diecezjalnej, informując w nim 
o konkretnych potrzebach. W jego 
napisaniu pomogą proboszczowie 
oraz członkowie parafialnych od-
działów Caritas. Każda prośba 
będzie rozpatrywana indywidu-
alnie. Caritas nie będzie budować 
domów od podstaw, bo takiej moż-
liwości nie ma, będzie natomiast 
finansować konkretne inwestycje 
budowlane: okna, podłogi, dach 
itp. Projekt adresowany jest głów-
nie do rodzin wielodzietnych, bo 
zazwyczaj im jest najtrudniej. 
Wielodzietność jest tu rozumiana 
szeroko; pomoc może trafić też do 
mniejszych rodzin, z dwójką czy 
trójką dzieci.

Bogactwo naszej ziemi
Trudno w tym momencie 

mówić, jakie kwoty będą prze-
znaczane dla poszczególnych 
wnioskodawców. To pokaże czas, 
ale będziemy się starali pomóc 

wszystkim, choćby po części – de-
klaruje ks. Podstołowicz. Środki 
na projekt będą pochodziły z Ca-
ritas, jednak do współpracy za-
praszani są też inni. Kościół liczy 
na pomoc zwłaszcza samorządów 
i ośrodków pomocy społecznej. 
Podczas adwentowego dnia sku-
pienia dla samorządowców biskup 
ordynariusz skierował do nich 
apel o jeszcze większe zaanga-
żowanie na rzecz rodzin wielo-
dzietnych. „Niech naszą troską 
zostaną na nowo otoczone rodziny 
wielodzietne, które są bogactwem 

Małopolski i Podkarpacia, dając 
ojczyźnie i Kościołowi dar naj-
cenniejszy – człowieka. Nikogo 
nie trzeba przekonywać, jak waż-
nym dobrem dla tych rodzin jest 
rodzinne gniazdo, dom. Trzeba, 
aby wspólnym wysiłkiem Caritas, 
samorządu i parafii dopomóc ro-
dzinie wielodzietnej w poprawie 
jej warunków bytowania” – czyta-
my w liście pasterskim. Im więcej 
instytucji i osób wyczulonych na 
potrzeby rodzin, tym większe 
szanse na realną dla nich pomoc. 
– Nasza gmina pomaga rodzinom. 
Od kilku lat współpracujemy też 
z Caritas diecezjalną, do której 
zwracamy się o pomoc dla kon-
kretnych osób  – mówi Teresa Ju-
rek z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Korzennej. – Prosili-
śmy o wsparcie dla rodziny, której 
spalił się dom. Caritas sfinansowa-
ła początek budowy nowego domu, 
prawdopodobnie zakupi jeszcze 
panele podłogowe. Innym razem 
ufundowała stolarkę okienną do 
nowego domu dla rodziny osie-
roconej w wyniku śmierci matki 
– dodaje. Podobna pomoc trafiła 
do rodziny z Mędrzechowa, której 
w ubiegłym roku ogień pozbawił 
domu. Pomogła tam Caritas pa-
rafialna i diecezjalna, finansując 
pokrycie dachowe nowo budowa-
nego domu.

Spełnienie marzeń
Projekt „Gniazdo” to swoista 

kontynuacja ciągłej pracy Caritas 
na rzecz potrzebujących. Od lat 
pomaga ona w budowie gniazda 

rodzinnego. W 1997 roku, po wiel-
kiej powodzi, dzięki wsparciu Ca-
ritas w regionie mieleckim  zostało 
wybudowanych około 600 domów. 
To było dzieło na wielką skalę; dość 
rzec, iż jego kosztorys opiewa na 
prawie 4 mln 730 tys. zł. Obecna 
pomoc w budowie i remoncie 
domów wydawać się może mniej 
spektakularna, jednak dla rodzin 
jest tak samo potrzebna. Dom to 
często spełnienie marzeń całego 
życia.  •

Dzieła Caritas 
można wesprzeć wpłatą 
na jej konto:
PKo BP I o/Tarnów, 
nr: 71 1020 4955 0000 7302 
0097 4683
ul. Legionów 30,  
33-100 TARNÓW

Pomagamy 
daleko i blisko

Ks. Ryszard 
Podstołowicz, 
dyrektor 
caritas Diecezji 
Tarnowskiej 
– Jako diecezja, 

jesteśmy bardzo ofiarni 
i od lat pomagamy 
całemu światu. W tym 
roku wsparliśmy ofiary 
cyklonu w Birmie, 
a także potrzebujących 
na ukrainie i w Gruzji. 
W Polsce pamiętaliśmy 
o poszkodowanych po 
przejściu trąby powietrznej. 
Ale u nas, na naszym 
podwórku, też są sytuacje 
naprawdę trudne i ludzie 
potrzebujący. I właśnie 
nad nimi, nad rodzinami 
wielodzietnymi, pochylać się 
będziemy bardziej w nowym 
roku.

Własne M z miłoś ci
Cichowie wnet przeprowadzą się ze starego do nowego domu
Poniżej: W jednej izbie mieszka dziesięcioosobowa rodzina 
Cichów
Po lewej: Rodziny wielodzietne są bogactwem naszej diecezji

VII
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M imo grudniowego popołu-
dnia w Gumniskach wita 

mnie piękne, mocne słońce. Ono 
sprawia, że zieleń na okolicznych 
pagórkach, mimo iż wyblakła, 
wygląda wiosennie i zdaje się 
zapraszać na dłuższy spacer. – 
Nasze tereny rzeczywiście są 
ładne, coraz więcej ludzi buduje 
tu domki letniskowe – podkreśla 
ks. Czesław Frączek, proboszcz 
Gumnisk. 

Szlak martyrologium
Choć miejscowość wygląda 

jak oaza spokoju, tutejsza ludność 
wiele przeszła. Przypuszcza się, że 
gród w należącej do parafii Bra-
ciejowej służył Państwu Wiślan 
jako granicznna warownia. W 1241 
roku najechali tu Tatarzy, którzy 
wymordowali większość miesz-
kańców. Również II wojna pozosta-
wiła tu krwawy ślad. W pobliskich 

lasach, na tzw. Kałużówce, roze-
grała się największa na południu 
Polski bitwa partyzancka w czasie 
akcji „Burza”. Dowodził nią mjr 
Adam Lazarowicz, nauczyciel 
i kierownik szkoły w Gumniskach. 
Po II wojnie z 380 domów pozosta-
ło tylko 6, wszystkie spalono. Dla 
uczczenia pamięci poległych co 

roku organizo-
wane są nabożeń-
stwa patriotyczne, 
a od kilku lat, dla 
dębickiej młodzie-

ży, rajd szlakiem partyzantów. 

Pod płaszczem Matki
Parafia w Gumniskach powsta-

ła na przełomie XIII i XIV wieku. 
Oprócz Braciejowej należy do 
niej również Głobikowa, w któ-
rej znajduje się kościół filialny. 
Obecny kościół parafialny został 
konsekrowany w 1960 roku. Jest 
już piątym z kolei, bo wcześniejsze, 
drewniane, spłonęły. Parafia liczy 
2 420 wiernych. Chętnie angażu-
ją się w życie Kościoła. Działa tu 
17 róż różańcowych, Rycerstwo 
Niepokalanej, SRK, DSM, Caritas, 
ministranci i lektorzy, chór i orkie-
stra parafialna. – Naszą radością są 
dzieci z grupy misyjnej, kolędujący 
po domach. Duża w tym zasługa 
miejscowych nauczycieli – doda-
je proboszcz. Parafii patronuje 
Matka Boża w tajemnicy Wniebo-
wzięcia, zaś w Głobikowej kościół 
powierzono Maryi Królowej Pol-
ski. Wierni bardzo ukochali Bożą 
Matkę, powierzają Jej swe troski 
i radości, a Ona osłania ich swym 
matczynym płaszczem.

Joanna Sadowska

Zdaniem 
proboszcza

– Prafianie 
odznaczają 
się głęboką, 
a zarazem prostą 
religi jnością. 
Doceniam ich 

gorliwość, apostolstwo 
życiem i trwanie 
przy Bogu. 
Wierni umiłowali bardzo 
Matkę Bożą. Widać 
to nie tylko podczas 
cotygodniowych 
nabożeństw 
Jej poświęconych, 
ale również w miesięcach 
maryjnych 
czy w czasie odpustów, 
które parafianie traktują 
jako rodzinne święta. 
Wielka w tym zasługa 
mojego poprzednika, 
ks. Tadeusza Boryczki, 
który posługiwał tu 33 lata. 
Poczucie wspólnoty z parafią 
widać również w dbałości 
o nasze dwa domy Boże. 
W ostatnich latach 
zostały one wyremontowane, 
podobnie jak plebania. 
Bolączką naszej wspólnoty 
jest wkradające się 
zeświecczenie i materializm 
praktyczny, 
co widać szczególnie 
wśród młodych. 
Wielu z nich wyjechało 
do pracy za granicą, 
coraz więcej domów stoi 
pustych lub używane są 
jako domki letniskowe. 
Zawsze jednak mogę liczyć 
na tych, którzy pozostali. 
Dobrze też układa się 
współpraca ze szkołami.

Ks. Czesław Frączek

ur. 11 XII 1950 r. w Podegrodziu. 
Święcenia kapłańskie 
przyjął w roku 1975. 
Posługiwał m.in. w Łososinie 
Górnej, Szymbarku, 
jako proboszcz  w Miliku 
i Mochnaczce. od 2001 roku 
proboszczuje w Gumniskach. 

Zapraszamy 
na Msze św.
Niedziela: 7.05, 10.05, 16.00; 
Głobikowa: 8.45, 11.45.
Codziennie: 16.00 (środa, 
piątek); Głobikowa 16.00 
(wtorek, czwartek)
Odpust: uroczystość 
Wniebowzięcia NMP, 
Głobikowa: 3 maja, 
uroczystość Maryi Królowej 
Polski

Panorama parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gumniskach

Wierni Bogu i Ojczyźnie

Świątynię 
konsekrowano 
w 1960 r. 

Parę lat temu w kościele przeprowadzono renowację wnętrza
Powyżej: O patriotyzmie ludzi przypomina wystrój bocznej 
kaplicy

W jedno łączy się 
tu miłość do Boga 
i Maryi, Ojca i Matki 
ojczyzny. Miłość 
często heroiczna. 


