
CXXI
G

o
ść N

iedzielN
y

1 m
arca 2009

1 marca 2009
nr 9/806

tekst
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redaktor wydania Nawet dobre 
małżeństwo da się 
jeszcze udoskonalić 
i – co ważniejsze 
– nigdy nie jest 
za późno na ratowanie 
psującego się związku.

O d 20 do 22 lutego w Gródku 
nad Dunajcem odbyły się re-

kolekcje „Spotkania małżeńskie”. 
Wzięło w nich udział kilkanaście 
par. – Ze względu na warsztatową 
metodę rekolekcji nie możemy 
je dnorazowo zaprosić więcej mał-
żeństw, ale zainteresowanie jest 
bardzo duże – mówi Maria Mącza- 
rowska, diecezjalna doradczyni 
życia rodzinnego. Istotą ćwiczeń 
rekolekcyjnych jest poprawienie ko-
munikacji w małżeństwie. – Często 
ludzie żyją po prostu obok siebie. 
Uchodzą za dobry i zgodny zwią-
zek, nie kłócą się, ale małżeństwo 
po cichu pęka w szwach. „Spotkania” 
to nauka, jak odbudować więzi, jak 

je umacniać, jak z dwóch „ja” zro-
bić „my” – mówią Bożena i Lucjan 
Skrzypcowie z Mielca, prowadzący 
zajęcia. Spotkania ocaliły już nie- 
jeden związek. – Ale i pomogły 
udoskonalić wiele. Na to nigdy nie 

jest za późno. Sami z mężem pierw-
szy raz w tego rodzaju rekolekcjach 
wzięliśmy udział w 50. rocznicę ślu-
bu – mówi Ewa Hasslinger. Kolejne 
rekolekcje zaplanowano na jesień. 
 Grzegorz Brożek

Świeca dookoła

W  Ptaszkowej około 500 osób 
należy do Cechu Światła. 

– Z wosku pszczelego sami robi-
my świece i gromnice – opowiada 
Jan Ptaszkowski, prezes cechu. 
Technologia wytwarzania świec 
jest tyleż prosta, co stara. Na kole 
wiesza się jednocześnie 42 knoty, 
które oblewa się woskiem ok. 170 
razy. Świece wychodzą długie na-
wet na metr. – Starsze babcie jak idą 
w procesji, to się na takiej podpierają 
– dodaje J. Ptaszkowski. Ojciec pana 
Jana, Józef, niedługo kończy sto lat; 
w cechu był przez lat 60. Podobnie 
jak przed nim jego ojciec, Kazimierz. 
Jan Ptaszkowski dziwi się, słysząc, 

że łatwiej kupić 
świecę w sklepie. 
– Po co? Mamy 
tradycję, to się jej 
trzymamy – pod-
kreśla.� •
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„Spotkania małżeńskie” w „Arce”

Małżeńskie qui pro quo
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 W rekolekcjach uczestniczyli ludzie z całej Polski

Ś więty Hieronim 
uczył, że nieznajo- 

mość Pisma Świętego 
jest nieznajomością 
Chrystusa. Katechizm 
przypomina zaś, że 
Biblia jest „dla synów 
Kościoła utwierdzeniem 
wiary, pokarmem duszy 
oraz źródłem czystym 
i stałym życia 
duchowego”. 
Poważnie traktując 
wyznawaną wiarę, 
czytanie Pisma, jego 
poznawanie i zgłębianie 
można by przyjąć za 
jeden z naczelnych 
obowiązków wierzących. 
Niebawem rozpoczyna 
się w diecezji dostępne 
dla wszystkich Studium 
Biblijne (piszemy o nim 
na str. VI i VII).  To dobra 
okazja, by sięgnąć po 
Pismo Święte i żyć nim 
na co dzień. 

Ptaszkowa. 
Gromnica ma 
nieraz nawet 
metr – mówi 
Jan Ptaszkowski
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Adres redakcji: 33-100 Tarnów, 
ul. Katedralna 1
telefon/faks 014 626 15 50
Redagują: ks. Andrzej Turek 
– dyrektor oddziału, 
Grzegorz Brożek, Joanna Sadowska

tarnow@goscniedzielny.pl

Diecezja. 25 lutego przeżywa-
liśmy Środę Popielcową, która 
rozpoczyna okres Wielkiego 
Postu. W geście pokuty wierni 
przyjęli na głowy popiół pocho-
dzący z zeszłorocznych palm wiel-
kanocnych. Zebrane w tym dniu 
ofiary na tacę jako jałmużna wiel-
kopostna przeznaczone są na cele 
charytatywne. Okres Wielkiego 
Postu – czas nawrócenia i prze-
miany życia – przygotowuje nas 
do świętowania Wielkanocy.  jp

Siedliska. W lutym w Zespole 
Szkół im. kard. S. Wyszyńskiego, 
z inicjatywy proboszcza ks. Jana 
Wieciecha powstało Szkolne Koło 
Caritas. Należy do niego 37 osób. 
– Do udziału w akcjach charyta-
tywnych zachęcamy naszą mło-
dzież od dawna. W ten sposób 
wychowujemy młodych w duchu 
wartości, które głosił nasz patron – 
podkreśla Lucyna Jamka, dyrektor 
szkoły. Uczniowie pomagają tym, 
którzy są daleko, np. na Ukrainie, 
oraz będącym w pobliżu. Na zdję-
ciu młodzież z członkami stowa-
rzyszenia niepełnosprawnych 
„Nadzieja” z Tuchowa.  js

Gminna witryna. Gmina Dębno 
jako czwarta w Polsce udostępniła 
w Internecie plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Jest on na 
tyle szczegółowy, że mając numer 
działki, można szybko dowiedzieć 
się, jakie jest jej przeznaczenie. 
Poruszanie się po planie ułatwiają 
także towarzyszące mu zdjęcia 
lotnicze. – Do tej pory zdobycie 
takich informacji wymagało 
wizyty w urzędzie, zaopatrze-
nia się w wypis i wyrys działek. 
Teraz każdy może to zrobić kiedy 

i gdzie chce, co pozwala zaoszczę-
dzić sporo czasu – mówi Grzegorz 
Brach, wójt gminy Dębno. jp

Czchów. Jubileusz 60-lecia istnie-
nia obchodzi Biblioteka Publiczna, 
która prowadzi również dwie filie 
w Jurkowie i Tymowej. Księgozbiór 
liczy 45 tys. woluminów. Z placówki 
korzysta regularnie ponad 1,5 tys 
czytelników. – Prowadzimy rów-
nież lekcje biblioteczne dla dzieci 

i młodzieży, konkursy, zabawy, 
organizujemy spotkania autor-
skie. Przy bibliotece działa nawet 
teatrzyk kukiełkowy. Jesteśmy 
także wydawcą lokalnego czaso-
pisma „Czasu Czchowa” – mówi 
Rozalia Krakowska, kierownik 
placówki. gb

Na wzór prymasa

Plan w Sieci

Jubilatka bardzo kulturalna

Serce za serce

g
rz

eg
o

rz
 b

ro
że

k

g
rz

eg
o

rz
 b

ro
że

k

g
rz

eg
o

rz
 b

ro
że

k

ar
ch

. g
N

Nowy Sącz. Od połowy lutego 
Caritas przy par. pw. św. Kazimie- 
rza rozprowadza „Kaziukowe 
serca” - specjalnie ozdobione ciasta 
z piernika. – To jest już 17-letnia tra-
dycja. Z uzyskanych ofiar Caritas 
przygotowuje wielkanocne paczki 
dla potrzebujących – informuje ks. 

Jan Siedlarz, proboszcz parafii. 
W tym roku przygotowano 1200 
ciastek. – Przy zdobieniu i pako-
waniu serc schodzą nam dwa tygo-
dnie. Później przez kilka tygodni 
rozprowadzamy serca – opowia-
da Krystyna Pancerz z Caritas (na 
zdjęciu). gb

Zaczynamy Wielki Post
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Wielkopostna jałmużna misyjna

Na lekarstwa dla Indian
Czas Wielkiego Postu to okazja 
do wsparcia jałmużną potrzebu-
jących – polskich misjonarzy i ich 
parafian. 

J uż po raz czwarty w II niedzielę 
Wielkiego Postu, 8 marca, we 

wszystkich kościołach diecezji 
odbędzie się zbiórka do puszek 
w ramach dzieła pomocy „Ad 
gentes”. Jest to fundacja kościel-
na, powstała jako odpowiedź na 
apel Benedykta XVI o otoczenie 
większą troską polskich misjona-
rzy. Ofiary zebrane w ten dzień 
przeznaczone zostaną m.in. na 
budowę i utrzymanie kościołów 

i kaplic, prowadzenie 
sz pit a l i ,  apte k . 
Polskich misjona-
rzy można również 
wesprzeć, wysyła-
jąc SMS-a o treści 
„misje” na numer: 
72032 (koszt 2,44 
zł). Od stycznia do 
końca października 
br. pod auspicjami 
Komisji Episkopatu 
Polski ds. Misji 
trwa bowiem akcja 
SMS „Oni czekają 
na nadzieję”. Do 
włączenia się w nią 

zachęca Radio RDN 
Małopolska, które 

emituje misyjne 
spoty reklamo-
we. – Fundusze 
zebrane tą drogą 
p r z e z n a c z o n e 
zostaną m.in. na 
zakup podręcz-
ników dla małych 
Afrykanów czy 
opiekę medyczną 
dla Indian – wy-
licza Mirosław 
Biedroń z RDN 

Małopolska.
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Pięcioraczki po 2 latach

Uczą się żyć
Brzeskie pięcioraczki 
skończyły dwa 
latka. Mimo że 
coraz częściej się 
uśmiechają, wciąż 
są bardzo chore 
i potrzebują pomocy. 

S potykamy się w nowym 
mieszkaniu państwa Górków 

z Brzeska. Lokal dostali od gminy, 
zanim jednak tu się wprowadzili, 
musieli przeprowadzić gruntow-
ny remont. Do dyspozycji mają 
kuchnię i cztery pokoje. Jeden 
z nich przeznaczony został na 
rehabilitację. – Dzięki temu, że 
dzieci są codziennie rehabilito-
wane, potrafią już chodzić, nawet 
Karolek – dodaje dumnie mama 
Kasia. Trzy razy w tygodniu ma-
luchy mają rehabilitację ruchową, 
kilka razy w miesiącu przyjeżdża 
tyflopedagog specjalizujący się 
w pracy z niewidomym. Mają też 
zajęcia z logopedą i pedagogiem 
specjalnym. To sztab ludzi, któ-
rzy uczą maluchy żyć, choć te nie 
są skore do ćwiczeń. Na sukcesy, 
choćby najmniejsze, czeka się ty-
godniami. – Największe postępy 
robi Kamila, w dobrej formie jest 
również Majka, choć ma kamienie 

na nerkach – mówi tato Grzegorz. 
Podobny problem ma też Karolek. 
Czeka go operacja klatki piersio-
wej, gdyż ma niewykształcone mię-
śnie. – To będzie 10 zabieg Karolka 
– wzdychają rodzice. Karol nie 
zobaczy nigdy świata. – Byliśmy 
w Niemczech na konsultacji, je-
chaliśmy z nadzieją, że może da się 
jeszcze coś zrobić, a usłyszeliśmy, 
że konieczne są następne operacje, 
inaczej synek straci gałki oczne – 
informują łamiącym się głosem 
państwo Górkowie. Emilka widzi 
na jedno oko, a Wiktor rozpoznaje 
tylko duże jaskrawe przedmioty. 
Mimo tylu chorób swych dzieci 

rodzice potrafią się uśmiechać. 
Choć często jest to uśmiech przez 
łzy. Siły dodaje im Bóg i ludzie, 
przez swe wsparcie i dobre słowo.
 js

Pięcioraczki można wesprzeć 
wielkopostną jałmużną: grzegorz 
górka, bank bPh sa o. w brzesku, 
nr konta 03 1060 0076 0000 3000 
0782 5933  lub przekazując im 1% 
z podatku. w rubryce PIt należy 
podać nazwę organizacji: „Mimo 
wszystko” Fundacja anny dymnej 
oraz krs 0000174486. w rubryce 
cel szczegółowy koniecznie wpisać: 
„brzeskie pięcioraczki”.

Rehabilitacja przez zabawę to dla dzieci szansa na lepsze życie

Biskup 
Wiktor Skworc

Istotną rolę 
w wyzwoleniu 
naszego kraju 

z reżimu 
komunistycznego 

odegrał ks. Jerzy 
Popiełuszko. 

Film opowiada 
o rzeczywistej roli 

Kościoła w najnowszej 
historii Polski. Jest to 

szczególnie ważne wobec 
skali dezinformacji, 

z jaką obecnie mamy do 
czynienia. W czasach 
wzmożonych ataków 

na Kościół i nierzadko 
fałszywych oskarżeń 

kierowanych pod 
adresem ludzi Kościoła, 

ks. Popiełuszko, mimo 
ogromnych przeciwności 

i szykan, broni prawdy 
i za nią oddaje życie. 
Reżyser filmu stawia 

przed naszymi oczyma 
bohatera walki 

o godność człowieka, 
prawdę i wolność. 

W obecnej dobie 
pogoni za pieniądzem, 

sławą, prestiżem, gdzie 
wartości moralne 

i patriotyczne zdają się 
być odsuwane na dalszy 
plan, film „Popiełuszko” 

zwraca uwagę na istotne 
sprawy, jakimi są 

miłość do Boga, 
człowieka i ojczyzny.

Proszę, aby księża 
zachęcili wszystkich, 

a szczególnie 
nauczycieli 
i młodzież, 

do obejrzenia 
filmu „Popiełuszko”, 
który jest wspaniałą 

lekcją wiary, 
patriotyzmu i historii.

Z pasterskiego słowa w związku 
z projekcją filmu „Popiełuszko”;  

Tarnów, luty 2009 r.
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Rok duszpasterski w praktyce

Życie w każdym aspekcie

O d kilku tygodni w para-
fialnym sklepiku w Lisiej 
Górze można nabyć 

kilka rodzajów odblaskowych 
plakietek. Dzieci przyczepiają 
je do tornistrów lub na ramię 
kurtki. – Kiedy jest ciemno, one 
pozwalają zauważyć pieszego 
nawet z odległości 200 metrów 
– podkreślają dziewczyny z miej-
scowego Szkolnego Koła Caritas, 
pomagające w prowadzeniu skle-
piku. – Kiedy z radą parafialną 
planowaliśmy program duszpa-
sterski dla naszej parafii, wpisali-
śmy także rozprowadzanie odbla-
sków. To drobna rzecz, a – o czym 

kierowcy wiedzą bardzo dobrze – 
w zdecydowany sposób zwiększa 
bezpieczeństwo pieszych w ruchu 
drogowym. Nieraz chroni ży-
cie – mówi ks. Stanisław Szałda, 
proboszcz z Lisiej Góry. Odblaski 
kupują dorośli i dzieci. – Cieszą 
się powodzeniem. Dochód z ich 
sprzedaży przeznaczamy na po-
moc potrzebującym – informuje 
Genowefa Armatys z parafialnej 
Caritas, która prowadzi sklepik. 
Lisiogórskich inicjatyw pro life 
jest dużo. – Wprowadziliśmy 
co kwartał nabożeństwo błogo-
sławieństwa kobiet spodziewa-
jących się potomstwa, w czasie 

festynu parafialnego planujemy 
akcje krwiodawstwa; założyliśmy 
grupę biblijną; pracujących za 
granicą wyposażamy w informa-
cje o nabożeństwach w krajach, 
do których jeżdżą; planujemy 

przygotować i rozwiesić banery 
zachęcające do większej troski 
o środowisko naturalne. Życie 
ma wiele aspektów i trzeba za-
dbać o każdy z nich – dodaje ks. 
S. Szałda. gb

Odblaskowe opaski cieszą się w Lisiej Górze dużym wzięciem
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Sądeckie rekolekcje dla zabieganych pań

Smak świętego spokoju
Telegram do wychowawców

(Po)cóż jest prawda?
Pewnego dnia do klasztoru zajrza-
ła kobieta, pytając czy mogłaby tu 
trochę pomieszkać. Tak narodziła 
się rekolekcyjna idea. 

O d 13 do 15 lutego w sądeckim 
klasztorze sióstr niepokalanek 

odbyły się „rekolekcje dla zabiega-
nych kobiet”. – Kiedyś zajrzała do 
naszego klasztoru pani, pytając, 
czy byłaby możliwość zamiesz-
kać na kilka dni w klasztorze. To 
nam podsunęło myśl o przygoto-
waniu takich rekolekcji – mówi 
s. Katarzyna. Pierwsze odbyły się 
w lecie. Lutowe były drugą edy-
cją. Przyjechało 30 pań, niektóre 
nawet z Częstochowy i Lublina. – 
Atmosfera klasztoru absolutnie 
sprzyja wyłączeniu się na kilka 
dni z życiowego kołowrotka. Wiele 
kobiet na co dzień, pracując zawo-
dowo i prowadząc dom, na wiele 
spraw nie ma czasu bądź sił – mówi 
Iwona z Nowego Sącza. Elżbieta na 
rekolekcjach u niepokalanek jest 

po raz drugi. – Bo widziałam, jak 
wiele dały mi te pierwsze, jak po-
działały na mnie, jak mnie wyci-
szyły – podkreśla. Teresa, która 
jest już babcią, zauważa, że parę 
dni klasztornej ciszy przydałoby 
się przede wszystkim młodym. – 
Jak patrzę na moje córki i nerwowe 
życie, to myślę, że to jest coś dla nich. 
Tu dowiedziałyby się, jak wielką 
wartość ma spokój, ten święty, i to 
dosłownie – mówi Teresa. gb

Kilka dni w klasztorze 
to dla kobiet okazja 
do refleksji i duchowego 
odpoczynku

Przykład parafii w Lisiej Górze pokazuje, 
że wspólnota może znaleźć wiele sposobów 
realizacji hasła roku duszpasterskiego.  
Cokolwiek chroni życie, jest potrzebne. 
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NPrawda, jako istotna wartość 
w wychowaniu młodego pokole-
nia, będzie tematem przewodnim 
najbliższego Forum Nauczycieli 
i Wychowawców. 

W Tarnowie 21 marca od-
będzie się V Forum 

Nauczycieli i Wychowawców 
„Wychowanie w prawdzie”. – 
Zapraszamy nauczycieli, wycho-
wawców, katechetów i rodziców, 
wszystkich kształtujących młode 
pokolenie – zachęca Magdalena 
Urbańska, prezes Katolickiego 
Stowarzyszenia Wychowawców. 
W ramach forum temat historii, 
pamięci i prawdy w edukacji 
i wychowaniu przybliży dr 
Maciej Korkuć z krakowskiego 
IPN. Prawdę o człowieku w uję-
ciu św. Pawła ukaże dr Danuta 
Piekarz z Krakowa, wykładowca 
UJ i PAT, członek Papieskiej Rady 
ds. Świeckich. Spotkanie zakoń-
czy dyskusja panelowa nt. „Jak 

wychowywać, by młodzież żyła 
w prawdzie”. Zapisy przyjmo-
wane są do 19 marca, tel. 694 763 
453, e-mail: zarzad.tarnow@ksw.
pl, magdalena.urbanska@ksw.
pl. „Gość Niedzielny” patronuje 
wydarzeniu. js

Jak wychowywać, 
by młodzież znała 
prawdę i nią żyła?
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

O kres Wielkiego Postu to czas sposobny na mobilizację 
duchowych sił do zwycięskiej walki z szatanem 

czyhającym, by podstępnie wykorzystać nasze ludzkie 
słabości. Aby ułatwić realizację wezwania Jezusa: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”, Kościół 
proponuje nam udział w rekolekcjach wielkopostnych, 
nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Na 
progu tego, darowanego nam przez Boga, czasu zastanówmy 
się i konkretnie zaplanujmy, co zrobimy, by zbliżyć się do 
Chrystusa.� �•

Targi o plac targowy

Burek jest tylko jeden

W mieście rozgorzał spór 
między handlującymi na 

Burku a władzami, które popu-
larne miejsce handlu postanowi-
ły przenieść 100 m dalej, na plac 
Łazienny. – Chcemy poprawić wy-
gląd placu Bema – deklaruje Karol 
Franz, wicedyrektor Targowisk 
Miejskich. Powstała koncepcja, 
która zakłada, że na Burku byłby 
tylko sklepik z pamiątkami, ław-
ki, punkt informacji turystycznej. 
Dla kupców miasto chce wybudo-
wać dwupoziomową, klimatyzo-
waną halę. – Jesteśmy przeciwni 
przenosinom. Przemawia za nami 
tradycja. Plac leży też na przecię-
ciu ciągów komunikacyjnych. 
Przesunięcie, nawet o te 100 m, 
może bardzo źle wpłynąć na han-
del i obroty. Poza tym w nowym 
miejscu, wbrew zapewnieniom, 
wszyscy się nie zmieścimy – uwa-
ża Tadeusz Gętkowski z Komitetu 
Obrony Placu Handlowego Burek. 
Przenosin nie chcą też robiący tu 
zakupy. – Po co przenosić, kiedy tu 
jest bardzo dobrze. Przywykliśmy 
do tego miejsca. Nowego nie trzeba 
– mówi właściciel jednego z lom-
bardów przy ul. Targowej. Burek 
przynosi niemały dochód. – Ale 

od 10 lat nie było tutaj inwestycji. 
Jeżeli chodzi o poprawę wyglą-
du tego miejsca, to jesteśmy za. 
Warto choćby wyremontować na-
wierzchnię i solidnie wreszcie za-
daszyć plac – dodaje T. Gętkowski. 
Miasto obstaje przy swoim. – Nie 
będziemy podejmować decyzji, 
które nie byłyby akceptowane 
przez handlujących – zapewnia 
jednak prezydent R. Ścigała. 
 gb

Warto poprawić wygląd 
tego miejsca, a nie 
zmieniać jego charakteru – 
mówi Tadeusz Gętkowski
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Promyczek poleca

Niezwykła Księga
Dzieci kochają oglądać filmy, 
szczególnie gdy bohaterowie są 
sympatyczni, jest dużo muzyki 
i wartka akcja. Takie właśnie są 
opowieści o Biblii, które poleca 
„Promyczek Dobra”. 

Z biór trzech 
kreskó-

wek na DVD, 
zatytułowa-
ny „Niezwykła 
Księga”, przybliża 
najmłodszej widow-
ni najciekawsze historie 
i postaci Biblii. O Świętej 

Księdze opowiadają sympatyczne 
myszki, m.in. Tadeusz Dobromysz, 
ruchliwy Warkot i ich przyjaciel 
Mądruś, mól książkowy. Zestawy 

bajek otrzyma od nas tro-
je Czytelników, wyloso-

wanych spośród 
tych, którzy 

zadzwonią 
do redak-
cji 2 mar-

ca w godz. 
od 11.00 do 
11.15. Tel.  
014 626 15 50. 

 ak

Od 100 lat tarnowski plac Bema jest popularnym 
miejscem handlu. Władze miasta chcą jednak 
pisać nową historię tego miejsca.
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Profilaktyka nowotworowa

Mają haka na raka
Wiedza o nowotworze i odpo-
wiednia profilaktyka może ura-
tować życie. Przypomina o tym 
młodzież z tarnowskiej Dwójki. 

P o raz drugi uczniowie z II 
LO w Tarnowie włączyli 

się w ogólnopolską akcję „Mam 
haka na raka”. Celem programu 
jest nie tylko zachęcenie Polaków 
do postaw prozdrowotnych, ale 
również zmiana nastawienia 
wobec chorób nowotorowych 
oraz poszerzenie wiedzy na 
ten temat. – Wczesne wykry-
cie nowotworu jest w 90 proc. 
uleczalne – zauważa Mateusz 
Madejski z tarnowskiej Dwójki. 

Mateusz wraz ze swymi kolega-
mi przypominał o tym podczas 
happeningu, zorganizowanego  
12 lutego w Tarnowie. – Rozdajemy 
przechodniom ulotki z informa-
cją, jakie są symptomy choroby 
oraz jak unikać zachorowania 
na nowotwory – wyjaśnia Rafał 
Baraba z II LO. Happening to 
niejedyna akcja tej młodzie-
ży. – Po feriach przeprowadzą 
lekcje dla swoich rówieśników; 
również rodzice podczas wy-
wiadówek otrzymają ulotki in-
formacyjne – dodaje Ewa Okaz, 
nauczycielka biologii. Bo wiedzy 
na temat choroby nigdy dość. 
 js

Młodzież sama wymyśliła antyrakowy happening w mieście
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wet częściej niż raz 
w tygodniu, modlę 
się, przystępuję do sa-

kramentów. Czegoś mi jednak 
brakuje. Mam wrażenie, że sto-
ję w miejscu i nie rozwijam się, 
muszę na nowo znaleźć dla siebie 
miejsce w Kościele – zwierza się 
pan Krzysztof z Tarnowa. Z myślą 
o wszystkich osobach chcących 

pogłębić swą wiarę, a także pra-
gnących lepiej poznać Boże słowo 
powstaje Radiowo-Internetowe 
Studium Biblijne. To pierwsza tego 
typu inicjatywa w naszej diecezji 
i jedna z nielicznych w Polsce. Jej 
organizatorem jest diecezja tar-
nowska oraz tarnowski odział 
Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. 
– Trzy lata temu, przy parafii pw. 
św. Małgorzaty w Nowym Sączu, 
zorganizowaliśmy studium bi-
blijne, a widząc zainteresowanie 
tą formą przekazu wiedzy na te-
mat Biblii, postanowiliśmy pójść 

krok dalej i tak zrodził się 
pomysł studium radiowo-
internetowego – wyjaśnia 
ks. dr Piotr Łabuda, mo-
derator Dzieła Biblijnego 
im. Jana Pawła II, po-
mysłodawca radiowego 
studium. Sądeckie spotkania nie 
są wyjątkiem, podobne odbywa-
ją się m.in. w Dębicy, Tarnowie, 
Mielcu, Bochni. Prowadzą je bi-
bliści – wykładowcy Wydziału 
Teologicznego tarnowskiej sekcji 
PAT. Spotkania gromadzą wie-
le osób chcących pogłębić swą 
wiedzę na temat Pisma Świętego. 
– To okazja do postawienia pytań, 
a tym samym rozwiania wątpliwo-
ści i poszerzenia wiedzy – podkre-
śla Anna Bałut z Tarnowa. 

Bibli jne spotkania 
w eterze

Mimo chęci nie każdy może 
przyjść na wykłady o Biblii. Odle-
głość, praca czy choroba często stoją 

na przeszkodzie. – Na 
nas, jako biblistach, spo-
czywa obowiązek przy-
bliżenia Pisma Świętego 
na wszelkie możliwe spo-
soby – zauważa ks. prof. 
Michał Bednarz, wykła-

dowca nauk biblijnych. – Powstają-
ce studium daje szansę tym, którzy 
nie wychodzą z domu, a słuchają na 
przykład radia czy mają dostęp do 
Internetu – dodaje. Od 1 marca do 
końca czerwca, przez 17 kolejnych 
niedziel w diecezjalnym radiu RDN 
Małopolska emitowane będą wy-
kłady o Biblii. W pierwszym se-
mestrze ze słuchaczami w eterze 
spotykać się będą ks. prof. Michał 
Bednarz i ks. dr Piotr Łabuda. Po 
przerwie wakacyjnej studium 
wznowi swą działalność. Zakończy 
się w czerwcu 2010 roku. Wykłady, 
w wersji tekstowej i plikach audio, 
będą też dostępne na stronach in-
ternetowych diecezji tarnowskiej 
(www.diecezja.tarnow.pl), radia 

Akademia w nam iocie Słowa

Studium Biblijne. Pismo Święte będzie 
można teraz studiować przez radio 
i Internet. Powstające u nas studium 
radiowo-internetowe to niepowtarzalna 
okazja dla wszystkich, by słowo Boże 
bardziej poznali, umiłowali i nim żyli.

tekst
Joanna Sadowska

jsadowska@goscniedzielny.pl

Sądeckie 
studium stało 
się zaczynem 
radiowo- 
-internetowych 
spotkań z Biblią
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RDN Małopolska (www.rdn.pl), 
tarnowskiego „Gościa Niedziel-
nego” (www. tgn.diecezja.tarnow.
pl) i wydawnictwa „Biblos” (www.
biblos.pl). Osoby, które zapiszą się 
na studium, otrzymają materiały 
z poszczególnych wykładów, a na 
koniec pamiątkowy dyplom jego 
ukończenia. Zapisując się na stu-
dium, należy podać imię i nazwi-
sko, swoją parafię oraz adres do 
korespondencji. 

Biskup zaprasza
Studium adresowane jest do 

wszystkich. – Jest otwarte na 
każdego, kto ma potrzebę i ocho-
tę lepiej poznać swoją wiarę, bo 
przecież wiara nasza rodzi się 
z Pisma Świętego – podkreśla ks. 
Łabuda. Do udziału w studium 
zachęca wiernych bp Wiktor 
Skworc. 15 lutego we wszyst-
kich kościołach diecezji został 
odczytany komunikat naszego 
pasterza. „W trwającym Roku 
św. Pawła jesteśmy szczególnie 
wezwani, by pójść śladami Apo-
stoła Narodów i pochylić się nad 
Pismem Świętym” – przypomina 
biskup. Szczególne zaproszenie 
kieruje do osób zaangażowanych 
w ruchy i stowarzyszenia: „Zachę-
cam członków parafialnych rad 
duszpasterskich, parafialnych od-
działów Caritas, nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii św., młodych 
z Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży, Ruchu Światło–Życie, 
lektorów, młodzież żeńską z DSM 
i wolontariuszy oraz całe rodziny 

do skorzystania z tej możliwości 
poznania Pisma Świętego”. 

Ziemia Święta dla żaka
Każdą audycję rozpocz-

nie fragment Pisma Świętego. 
W pierwszym bloku ks. prof. Mi-
chał Bednarz przybliży geografię 
i archeologię biblijną. W drugiej 
części ks. P. Łabuda omówi wybra-
ne zagadnienia z wprowadzenia do 
Pisma Świętego, czyli np. co to zna-
czy, że Pismo Święte jest natchnio-
ne, skąd wiemy, że Ewangelia św. 
Łukasza jest autentyczna. – Nie bę-
dziemy omawiać księgi po księdze, 
ale wybrane zagadnienia z zakre-
su Starego Testamentu, Ewangelii, 
Listów Apostolskich – tłumaczy 

biblista. Podczas audycji będzie 
też czas na dysputę między biblistą 
a zaproszonym gościem. 

Radiowe spotkania biblijne za-
kończy konkurs, w którym będzie 
można wygrać publikacje Biblosu. 
– Pytanie koresponduje z audy-
cją, ale też zmusza do poszukania 
odpowiedzi w Piśmie Świętym – 
dodają bibliści. Po zakończeniu 
audycji przez godzinę słuchacze 
będą mogli dzwonić do radia 
i udzielać odpowiedzi. Jest też moż-
liwe wysłanie odpowiedzi drogą 
elektroniczną: studiumbiblijne@
diecezja.tarnow.pl lub listownie 
na adres Biblos – Studium Biblijne, 

plac Katedralny 6, 33-100 Tarnów. 
Pytania znajdą się również w tar-
nowskim „Gościu Niedzielnym”. 
Po trzech semestrach, na zakoń-
czenie studium, wśród wszystkich, 
którzy brali udział w konkursach, 
odbędzie się losowanie. Zwycięzca 
zostanie nagrodzony pielgrzymką 
do Ziemi Świętej.

Studium to propozycja dla 
tych, którzy są gotowi, by podjąć 
cotygodniowy trud zatrzymania 
się i zasłuchania w słowo Boże. 
A im bardziej odkryją Biblię, tym 
bardziej stanie się ona dla nich 
bliższa, piękniejsza i cenniejsza. 
� •

Akademia w nam iocie Słowa

Radiowo-Internetowe Studium Bibli jne 
w RDN Małopolska

(103,6 FM lub 101,2 FM lub 88,3 FM)
wykłady w każdą niedzielę, od 1 marca 
do końca czerwca, o godz. 18.30; powtórki 
w poniedziałek, po wiadomościach o godz. 
10.00 i po 20.00.
RDN Religia http://radiointernetowe.
net:7002; http://radiointernetowe.
net:7002/listen.pls. 
poniedziałek godz. 11.30; wtorek godz. 20.00

Zgłoszenia uczestnictwa do studium
drogą elektroniczną: studium bibli jne@diecezja.tarnow.pl 
listownie: biblos – studium bibli jne, plac katedralny 6, 
33-100 tarnów 

Teraz będzie można w każdym domu regularnie studiować 
Pismo Święte
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Wykładowcy I semestru 
Ks. prof. Michał Bednarz,
biblista, od 1971 r. wykładowca nauk biblijnych na 
wydziale teologicznym w tarnowie, kurator katedry 
egzegezy starego testamentu Pat w tarnowie 
i kierownik katedry egzegezy Nowego testamentu, 
promotor ponad 100 prac magisterskich, autor licznych 

publikacji na temat biblii.

Ks. dr Piotr Łabuda,
biblista, wykładowca egzegezy Nowego testamentu 
na wydziale teologicznym Pat w tarnowie od 2005 r., 
moderator dzieła bibli jnego im. jana Pawła II, autor 
wielu książek o tematyce biblijnej.
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Gdyby chcieć jednym 
zdaniem streścić 
życie religijne 
parafii, trzeba by 
napisać: realizują 
duchowy testament 
Papieża Polaka.

A możemy teraz iść na bilard 
i ping-ponga?! – dzieci z para-

fialnej świetlicy, podrywając wzrok 
znad zeszytów, pytają chóralnie 
swą opiekunkę. Iwona Świetlicka, 
wyglądająca trochę jak ich niewiele 
starsza siostra, przyzwalająco kiwa 
głową. Gest płynie w górę niesiony 
zbiorowym: Huraaa! Dziecięcy en-
tuzjazm wypełnia korytarz i scho-
dy parafialnego domu, znajdującego 
się pod jednym dachem z plebanią. 
Gubię się trochę w labiryncie po-
mieszczeń. Sala komputerowa, tenis 
stołowy, bilard, jakieś lokum rekre-
acyjno-widowiskowe z olbrzymią 
sceną i jeszcze większą trampoliną 
(to chyba jedyna kościelna tram-
polina w diecezji!). Z proboszczem 
docieramy do wewnętrznej kaplicy. 
Zwraca uwagę fotel wyraźnie prze-
krzywiony w kierunku tabernaku-
lum. Jakby ktoś chciał wtulić głowę 
w ramiona Zbawiciela.

Żywe świętych obcowanie 
Parafia powstała z fundacji 

królowej Jadwigi i Władysława 
Łokietka w latach 1320–1326. Obec-
ny kościół, który zastąpił dawny, 
drewniany, zbudowano na począt-
ku XX w. Wkład w sakralną este-
tykę świątyni ma sławny polski 
rysownik i architekt prof. Wik-
tor Zin, współautor polichromii. 
Jej główne motywy przywołują 
prawdę o świętych obcowaniu. 
Proboszcz wyznaje zasadę, iż 
świętych obcowanie powinno zna-
mionować w ogóle relacje i życie 
parafialne. Kładzie mocny akcent 
na animacje grup i wspólnot. Jest 
ich w Mystkowie mnóstwo, m.in. 
Światło–Życie, kręgi rodzinne, Ca-
ritas, DSM, schola, chór, orkiestra, 
64 róże różańcowe. – Wielką rolę 
w przeżywaniu wiary mają małe 
wspólnoty – tłumaczy ks. Józef 

Głowa. – Taka formacja owocuje 
w całym życiu. Widzę to bardzo 
wyraźnie. 

Program z modlitwy 
Za oknem śnieży się zima. Przy 

plebańskim stole cztery francisz-
kanki. Przyjechały z Sandomie-
rza. Przygotowują się do założenia 
w Mystkowie placówki. Będzie 
to ich pierwszy dom w diecezji 
tarnowskiej. Siostry mają pro-
wadzić parafialne przedszkole. 

Na pewno nie będzie ono puste, 
dzieci tutaj dużo. Parafia liczy co 
prawda 2300 wiernych, ale wielu 
ludzi osiedla się w tej podsądec-
kiej miejscowości. – A ma siostra 
już jakiś program działania? – py-
tam przyszłą przełożoną, która 
wygląda jak uosobienie pokornej 
kontemplacji. – Przede wszystkim 
modlitwa – szepcze nieśmiało, acz 
bez wahania. xat

Zdaniem 
proboszcza

– warto mieć 
duszpasterski 
program i wiernie 
go realizować. 
za janem  
Pawłem II 

wszystko postawiłem  
na eucharystię, różaniec 
i Miłosierdzie boże. 
staram się, by parafianie 
coraz bardziej świadomie 
i z coraz większą miłością 
uczestniczyli we Mszy 
św. błogosławione owoce 
wydaje wcześniejsza 
I komunia św. dzieci, 
mamy 14 nadzwyczajnych 
szafarzy eucharystii 
i jerycho różańcowe, czyli 
tygodniową całodobową 
adorację Najświętszego 
sakramentu. do róż 
żywego różańca należy 
1280 parafian. raz 
w miesiącu wierni 
odprawiają rodzinny 
Nieustający różaniec, 
tzn. modlą się na różańcu 
przez całą dobę. w wielu 
domach różaniec 
odmawiany jest wspólnie 
każdego wieczoru. Ludzie 
gorliwie czczą boże 
miłosierdzie. w nowennie 
przed świętem bożego 
Miłosierdzia uczestniczy 
ponad 70 proc. parafian. 
z całą odpowiedzialnością 
mogę powiedzieć,  
że w parafii mamy dużo 
świętych wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych.  

Ks. prał. Józef Głowa

ur. 4 XII 1950 r. Pochodzi 
z wietrzychowic. Święcenia 
kapłańskie przyjął w roku 1976. 
Posługiwał m.in. w czermnej, 
Nowym sączu, wójtowej (jako 
proboszcz). był diecezjalnym 
moderatorem ruchu 
Światło–życie. od 1996 r. jest 
proboszczem w Mystkowie. 
w duszpasterstwie pomaga 
mu wikariusz, ks. Iwan cabaj.

Panorama parafii pw. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego

Miłosierdzie, Eucharystia, Różaniec

Zapraszamy 
na Msze św.
Niedziela: 7.15, 9.00, 11.00, 
16.00.
Codziennie: 6.30, 16.30.
Odpust: niedziela około 
6 maja ku czci apostołów 
Filipa i jakuba.

Tygodniowo w świetlicy twórczo spędza czas około 100 dzieci

Kaplica plebanii i domu parafialnego 
Poniżej: Kościół parafialny konsekrował w 1924 r. abp Leon Wałęga
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