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Eurodziekani
Diecezja. W Tarnowie 
21 maja, pod 
przewodnictwem 
bp. Wiktora Skworca, 
obradowali księża 
dziekani. Tematem 
był Rok Kapłański oraz 
eurowybory. Dr Tadeusz 
Kuzak, z nowosądeckiej 
WSB, prezentował 
organy i zasady działania 
UE. Zachęcał też 
do głosowania na Europę 
wartości.

Hospicyjne 
sympozjum
Dąbrowa Tarnowska. 
Setka osób, głównie 
lekarzy, pracowników 
hospicjum, wolontariuszy 
uczestniczyła 
20 maja w sympozjum 
poświęconym opiece 
nad terminalnie 
chorymi. Zorganizowało 
je dąbrowskie hospicjum 
im. św. Brata Alberta 
z okazji 10-lecia istnienia. 

Ciekawe miejsca 
za przystępne ceny, 
modlitwa połączona 
z wypoczynkiem 
i profesjonalna 
organizacja wyjazdów 
– to atrybuty 
Diecezjalnego Biura 
Pielgrzymkowego, 
którego nowy oddział 
otwarto w Tarnowie.

Z apach nowości pomieszczeń, 
znajdujących się w samym cen-

trum miasta, przy ul. Katedralnej 4, 
łączy się ze starą dobrą marką wypra-
cowaną przez lata istnienia placówki. 
– Pierwsze pielgrzymki do Lourdes or-
ganizowałem już 20 lat temu –wspomi-
na ks. Czesław Konwent, dyrektor DBP. 
– Chciałem pomostem pielgrzymów 
połączyć francuskie sanktuarium 
z naszym w Porąbce Uszewskiej – do-
daje. Z biurem podróżowało już kil-
kanaście tysięcy osób. Do samego 

Lourdes pielgrzymowali już 117 razy. 
Pątnicze szlaki wiodą też m.in. 
do Ziemi Świętej, Meksyku, Włoch 
i na wschód Europy: na Ukrainę, 
Litwę. – Oprócz wypoczynku i chęci 
zobaczenia świata ludzie chcą czegoś 
więcej i my im to dajemy. Łączymy 
zwiedzanie z modlitwą – mówi 
ks. Piotr Fiksak, zastępca dyrektora. 
Z każdą grupą jedzie kapłan, który 

jest opiekunem duchowym pielgrzy-
mów. Pielgrzymi uczestniczą też w co-
dziennej Eucharystii. – Naszym celem 
jest objęcie duszpasterską troską ludzi 
podróżujących. Z perspektywy lat wi-
dzę, że to się udało – cieszy się ksiądz 
dyrektor.  Joanna Sadowska
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Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe

Zwiedzając ziemię, zobacz niebo

Taki mały misjonarzem może być

G dy z okazji Dnia Dziecka jedne 
maluchy dostają piękne zabaw-

ki czy słodkości, ich rówieśnicy 
mieszkający w Afryce czy Ameryce 
Południowej nawet nie mogą o tym 
pomarzyć. Kiedy wokół wielka bieda, 
radością dla dziecka jest choćby zwy-
kły, ciepły posiłek, ubranie na zmia-
nę, książka czy przybory szkolne. 
Aby ziściły się nawet te najprostsze 
marzenia, nasze dzieci pierwszoko-
munijne, w ramach dnia misyjnego 
obchodzonego w białym tygodniu, 
złożyły dary – modlitwę w intencji 
rówieśników i ofiarę. W zeszłym 
roku zebrali aż 158 tys. zł. Świętem 
najmłodszych misjonarzy będzie, od-
bywający się w Tarnowie 6 czerwca, 

II Kongres Misyjny 
Dzieci. Początek 
o godz. 10.00. Ser- 
decznie zaprasza-
my!  •
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Dzieci w Afryce 
nie mają 
Dnia Dziecka

Do biura, znajdującego się 
w centrum Tarnowa, 
zaprasza ks. P. Fiksak
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Diecezja. 37 alumnów tarnowskiego 
seminarium przyjęło 23 maja świę-
cenia diakonatu. Uroczystości odby-
ły się w Tarnowie, Nowym Sączu 
i Straszęcinie, gdzie 9 diakonów 
wyświęcił bp Wiesław Lechowicz 
(na zdjęciu). – Niech wzorem waszej 
posługi będzie św. Paweł, który był 
mężem modlitwy. Traktował ją jako 
sposób zbliżenia się do Chrystusa, 
do bliźnich i panowania nad wła-
snymi słabościami – mówił ksiądz 
biskup. Diakoni przyrzekają żyć 
w bezżeństwie, posłuszeństwie 
biskupowi i codziennie odmawiać 
brewiarz. bg

Kościelne jubilatki. Od 23 
do 25 maja odbywały się uroczy-
stości jubileuszu 25-lecia parafii 
pw. św. Pawła w Bochni (na zdję-
ciu). – We współpracy z innymi 
parafiami, stawajcie się źródłem 
ewangelicznego entuzjazmu, który 
cechował chrześcijańskie gminy 
z czasów św. Pawła – powiedział 
w homilii pierwszego dnia bp Wik-
tor Skworc. W czasie obchodów 
poświęcono nową figurę i feretron 
z wizerunkiem patrona parafii. 24 
maja jubileusz 25-lecia istnienia 
obchodziła także parafia Podłopień 
koło Tymbarku. W jubileuszowej 
homilii biskup ordynariusz pod-
kreślił, że parafialna rodzina 
to wspólnota pielgrzymów idących 
razem do domu Ojca. bg

Nowi diakoni w Winnicy Pańskiej
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Śmigno. 11 zespołów wzięło udział 
w II Małopolskim Konkursie Wokal-
no-Instrumentalnym Środowisko-
wych Domów Samopomocy, który 
odbył się 19 maja w GOK. Po laury 
sięgnęli podopieczni placówek 
z Nowego Targu, Bochni i Brzeska, 
wyróżnienie trafiło do w Lisiej Góry. 
– Konkurs to prezentacja dorobku 
artystycznego niepełnosprawnych, 
okazja do integracji z pełnospraw-
nymi oraz promocja placówek, które 
wiele dobrego robią dla chorych – 
mówi Bożena Mróz, dyrektor ŚDS 
z Lisiej Góry, organizator. js

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

Pełnosprawna 
muzaPielgrzymka. Do sanktuarium 

bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie 
zaproszeni są 7 czerwca wszyscy 
rolnicy, mieszkańcy wsi i pra-
cownicy branży rolniczej na swą 
I ogólnopolską pielgrzymkę. 

Punktem centralnym będzie Msza 
św. celebrowana przez bp. Wikto-
ra Skworca o godz. 15.00. Więcej 
informacji MIR w Tarnowie, tel. 
014 655 58 68, sanktuarium w Zaba-
wie: www.pz.lap.pl. tgn

Krynica. Konrad Komarnicki (na zdjęciu), 
uczeń I klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Jana Pawła II, zwyciężył w Krakowie 
w majowym ogólnopolskim konkursie „Papież 
o młodych, młodzi o papieżu”. W kwietniu 
wywalczył V miejsce w finale XIX Olimpiady 
Teologii Katolickiej w Kaliszu. Uczestniczył 
też w konkursie literackim nt. wpływu prze-
słania Jana Pawła na życie, trwającym w Pozna-
niu. – Pełnych wyników jeszcze nie znamy, 
ale jest zaproszony po odbiór nagrody – infor-
muje ks. Piotr Mączka, wikary z rodzinnej 
parafii chłopca. ak

Młody i zdolny

Chłopy do Zabawy!
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Ćwierćwiecze 
parafii

Telefon zaufania: 
19-487 
Arka. Nowy numer telefonu zaufa-
nia poradni „Arka” w Tarnowie to 
19-487. Jest on czynny, jak dotych-
czas, od poniedziałku do soboty 
w godz. od 16.00 do 20.00; w nocy 
z piątku na sobotę i z soboty na nie-
dzielę do godz. 6.00.  js
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Nowy Sącz. 23 maja na boisku 
SP nr 8 odbył się I Festyn Cha-
rytatywno-Rekreacyjny zorga-
nizowany przez par. pw. NSPJ. 
– Chcemy się spotykać nie tylko 
w kościele, ale również razem 
przeżywać radość jako wspólno-
ta parafialna, a także wspólnota 
grup działających w parafii, które 
mają możliwość zaprezentowa-
nia się – mówi o. Robert Więcek 
SJ. W czasie festynu odbył się m.in. 
XII Parafialny Festiwal Piosenki 
Religijnej (na zdjęciu), w którym 
wystąpiło 8 zespołów działających 
przy jezuickiej wspólnocie.  gb
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O bok nas często żyją ludzie 
wyjątkowi, którzy mogą być 

wzorem postępowania, a któ-
rych czasem nie dostrzegamy. 
Organizujemy tę sesję, aby pokazać 
wzorzec, jaki zostawiła nam nasza 
rodaczka, s. Czesława Lorek – mówi 
Andrzej Piszczek z GOK Gminy 
Chełmiec. Urodzona w Biczycach, 
parafianka Trzetrzewiny, wstąpi-
ła do zgromadzenia Sacré Coeur 
i 20 lat pracowała na misjach 
w Kongu, gdzie w 2003 r. zosta-
ła bestialsko zamordowana. – 
Społeczność szkoły zdecydowała, 

że to właśnie ona powinna zostać 
patronką naszej placówki. Cieszę 
się, bo postawa s. Lorek pokazuje, 
że w życiu zwycięża dobro, altru-
izm, a nie nihilizm i obojętność – 
mówi Rafał Majewski, dyrektor 
SP w Biczycach Dolnych. – Każdy 
może być jak s. Czesława misjo-
narzem, bo wszyscy jesteśmy 
wezwani do dawania świadectwa 
wierze gdziekolwiek jesteśmy, 
przez dobroć i miłość okazywa-
ną innym – podkreśla ks. dr Jan 
Piotrowski, dyrektor Papieskich 
Dzieł Misyjnych w Polsce.  gb

O d wielu miesięcy 
na terytorium 

Wielkiej Brytanii pol-
scy obywatele, którzy 
szukają pracy, padają 
ofiarą bezwzględnie 
działających oszustów, 
wyłudzających od nich 
znaczne sumy pienię-
dzy pod pozorem po-
średnictwa w znalezie-
niu pracy (…). Ofiary tego procederu 
to najczęściej osoby ubogie, wywo-
dzące się z małych ośrodków (wsie, 
miasteczka), w których występują 
największe problemy ze znalezie-
niem pracy. Część z tych osób, wsty-
dząc się przyznania do niezawinionej 
przecież porażki, nie wraca do swo-
ich rodzin i zaczyna życie na margi-
nesie miejscowego społeczeństwa, 

stając się bezdomnymi 
czy popadając w alko-
holizm. W związku 
z tym zwracamy się 
z prośbą o przekazanie 
informacji o istnieniu 
tego typu zagrożenia 
dla naszych rodaków 
i ich rodzin. Jest to waż-
ne tym bardziej, 
że obecna sytuacja 

ekonomiczna może być czynnikiem 
skłaniającym więcej ludzi, którzy 
nie mogą znaleźć pracy w kraju, 
do wyjazdów za granicę.

Z noty Ambasady Rp  
w Anglii i północnej irlandii, 
przekazanej za pośrednictwem 
kurii diecezjalnej parafiom diecezji 
tarnowskiej w maju 2009 r.

Kamienna grota z figurą Matki 
Bożej z Lourdes powstała przy ko-
ściele w Świebodzinie. Od razu 
wypełnił ją litanijny śpiew.

G rotę, 24 maja, poświęcił ks. in-
fułat Władysław Kostrzewa. 

Po południu przed figurą Matki 
Bożej została po raz pierwszy 
odśpiewana Litania Loretańska. 
– Maryja, patrząca na was z tej 
groty, będzie wzywała do modli-
twy – mówił ks. W. Kostrzewa. – 
Ona chce, byście przez modlitwę 
umacniali zażyłość z Chrystusem, 
byście przez piękne życie 

przygotowywali się do odejścia 
z tego świata do nieba – dodał. Myśl 
wybudowania groty z figurą Matki 
Bożej Niepokalanie Poczętej pod-
dał ks. Janusz Maziarka, proboszcz 
Świebodzina. – W parafii żywa 
jest pobożność maryjna. Działa 
Apostolat Maryjny, Rycerstwo 
Niepokalanej, mamy wiele róż ró-
żańcowych. Więc parafianie chęt-
nie włączyli się w budowę groty – 
opowiada proboszcz. Usytuowana 
na skraju przykościelnego parku 
grota i jej otoczenie powstały 
z ofiar wiernych, także spoza pa-
rafii.  Magdalena Rzepka

Maryjną grotę poświęcił ks. infułat Władysław Kostrzewa 

Grota modlitwy

Bliżej Niepokalanej
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Dla siebie i innych, przez trzydzie-
ści godzin czytali Boże słowo. 

O d godz. 9.00 rano, 25 maja, 
do 18.30 dnia następnego 

w kościele filipinów w Tarnowie 
odbywał się II Maraton Biblijny. 
Zorganizowało go KSM oraz para-
fia miejsca. – Na hasło maratonu 
wybraliśmy ulubioną sentencję 
św. Filipa Neri „Nulla dies sine 
linea”, czyli „Żaden dzień bez linij-
ki”. Zainspirowani tym zdaniem 
oraz Rokiem św. Pawła chcieliśmy 
na nowo otworzyć się na słowo 
Boże oraz zachęcić do tego innych 
– wyjaśnia ks. Robert Piechnik, fi-
lipin. Lekturę Biblii zaczęto od dru-
giego rozdziału księgi Judyty 
– miejsca, w którym zakończono 

ubiegłoroczny maraton. – Każdy 
czytający otrzymał na pamiątkę 
Listy św. Pawła, aby kontynuować 
poznawanie słowa Bożego również 
po zakończeniu naszej biblijnej akcji 
– dodaje Mieszko Tutaj z KSM-u GN 
patronował wydarzeniu.  js

Wspólne czytanie Biblii 
rozpoczął ks. Robert 
Piechnik

II Maraton Biblijny

Żaden dzień bez linijki

Ambasada RP przestrzega 

Wyspy (nie)szczęśliwe

W sesji 
uczestniczyły 
też siostry 
ze zgromadzenia 
Sacré Coeur 
oraz rodzina 
męczennicy

Sesja o misjonarce męczennicy

Być jak Czesława…
W Trzetrzewinie k. Nowego Sącza, 21 i 22 maja, 
odbywała się sesja naukowa zatytułowana „Misja 
s. Czesławy Lorek a współczesny altruizm”. 
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Zapraszamy do Starego Sącza

Bądźmy tam, gdzie 
był Jan Paweł II

T o już 10 lat, odkąd namiestnik 
Chrystusa przybył na sądec-

ką ziemię i kanonizował bł. Kingę. 
Obchody rocznicy trwają cały 

rok, lecz programowo najwię-
cej dzieje się właśnie w czerwcu. 
Zapraszamy diecezjan do odwie-
dzenia w te dni Starego Sącza. ak

Mecenas kultury i przyjaciół-
ka Polonii, gorliwa katoliczka 
i bizneswoman zaangażowana 
w dzieła charytatywne. Mieszka 
w Niecieczy, gdzie niedawno od-
znaczył ją Prezydent RP.

M aria Witkowska emanuje ele-
gancją, skromnością i spoko-

jem. Zarządza renomowaną firmą 
„Bruk Bet”, jest także dyrektorem 
niecietrzańskiego amatorskiego 
teatru, rozkochaną w kulturze 
polskiej. Prezydent Polski odzna-
czył ją Złotym Krzyżem Zasługi. 
W imieniu głowy państwa 3 maja 
w Niecieczy odznaczeniem uho-
norował M. Witkowską Paweł 
Kowal z prezydenckiej kancelarii. 
– Oczywiście, cieszę się i czuję za-
szczycona, choć także trochę zaże-
nowana – wyznaje dama na medal. 
– Może innym bardziej się należało 
to odznaczenie? 

Prezydencki Krzyż jest nagrodą 
m.in. za ofiarną działalność dla do-
bra wspólnego. Takiej działalności 
w życiu Marii Witkowskiej sporo. 
Złota dama jest żywym przykładem 
na to, że da się pogodzić uczciwy, 

dochodowy biznes z animacją 
kultury i posługą charytatywną; 
otwartość na szeroki świat z wiarą 
i miłością do tego, co małoojczyź-
niane i polskie. – Trzeba by teraz 
w szkołach więcej wychowania 
patriotycznego, kultury fizycznej 
i muzycznej – twierdzi pani Maria. 
– Na różnych festiwalach czasem 
nas, Polaków, zawstydzają Polonusi.
 xat

Czerwiec w diecezji obfituje 
w wiele spotkań i wydarzeń re-
ligijno-kulturowych.

Boże Ciało i „Spe salvi”

Zapraszamy diecezjan, szcze-
gólnie mieszkańców Tarnowa 
i okolic, na uroczystość Bożego 
Ciała, której przewodniczyć bę-
dzie bp Wiktor Skworc. Msza 
św. rozpocznie się o godz. 9.00 
na rynku, trasa procesji do czte-
rech ołtarzy przebiegać będzie 
ulicami: Katedralną, Targową, 
Bernardyńską, Szeroką, Wałową 
i Katedralną. Po procesji, około 
godz. 12.00, odprawiona zostanie 
Msza św. dla osób, które do niej 
dołączyły. Po południu na tar-
nowskim rynku odbędzie się 
charytatywno-ewangelizacyjny 
koncert dla Afryki „Spe salvi”, 
początek o godz. 15.00.

Forum ruchów 
„Życie ludzkie 

jest święte i niena-
ruszalne” – to hasło 
V diecezjalnego forum ruchów 
i stowarzyszeń katolickich, któ-
re odbędzie się w Tarnowie 13 
czerwca. W programie wykłady 
o. prof. Jacka Salija OP i Marka 
Jurka oraz spotkania panelowe 
m.in. na temat świętości życia 
w małżeństwie i rodzinie, opieki 
na niepełnosprawnymi, atrakcyj-
ności stowarzyszeń i ruchów. 

Organistów wielu
Do 20 czerwca trwają zapisy 

na III edycję Festiwalu Organistów 
Diecezji Tarnowskiej „Cantantibus 
organis”. Przegląd odbędzie się  
24 i 25 września w Tuchowie i Tar-
nowie. Więcej informacji na stronie 
www.muzyka.diecezja.tarnow.pl. 
 •

Papieskie czerwcowe dni 
•  4 Vi – 6. Wyścig Rowerowy o puchar Starosty Ziemi Sądeckiej, 

zawody strzeleckie o puchar dyrektora Dcp;
•  9 Vi – 7. spotkanie szkół im. Jana pawła ii oraz szkół imienia 

świętych i błogosławionych; 
• 10 Vi – diecezjalne spotkanie szkolnych kół caritas;
• 12–14 Vi – rajd rowerowy; 
•  14 Vi – rodzinny rajd jubileuszowy parafii pw. św. mikołaja 

w Bochni;
•  16 Vi – papieski Turniej piłki Siatkowej Szkół podstawowych, 

ogólnopolska pielgrzymka dziesięciolatków śladami Jana 
pawła ii, konkurs „promyczka” o Janie pawle ii;

•  17 Vi – papieski Turniej piłki Siatkowej Gimnazjalistów, 
pielgrzymka przedszkolaków śladami Jana pawła ii, otwarty 
papieski Turniej piłki Siatkowej;

•  21.06.2009 – pielgrzymka samorządów i rodzin; godz. 10.00 – 
program słowno-muzyczny, godz. 11.00 – msza św. pontyfikalna 
pod przewodnictwem abp. piera marini i bp. Wiktora Skworca, 
od godz. 13.00 do 20.00 – diecezjalne spotkanie rodzin, festyn; 

• 23–29 Vi – papieskie Dni młodych.

Modlitwa z abp. P. Marinim, ogólnopolska 
pielgrzymka dziesięciolatków, konkurs 
„Promyczka”, piknik rodzinny – niezwykle 
atrakcyjnie zapowiada się świętowanie 
10. rocznicy pielgrzymki Papieża Polaka 
na Sądecczyznę.

 Starosądecki papieski ołtarz prawdopodobnie jest jedynym tego 
typu miejscem na świecie 

Cieszę się i czuję  
zaszczycona, choć 
także zażenowana tym 
odznaczeniem – wyznaje 
Maria Witkowska 
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Dla dobra wspólnego

Dama na medal!

Dla ducha i duszy 

Modlitwa, myśl, muzyka
Pod
patronatem
„Gościa”
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Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

W  uroczystość zesłania Ducha Świętego On zstąpił także 
i na nas i wciąż zstępuje, gdy przyjmujemy sakramenty 

święte. Jezus chrzci Duchem Świętym i ogniem. Glinianym 
naczyniem jest człowiek, dlatego należy go wpierw obmyć wodą, 
a następnie umocnić i dokończyć w ogniu, a Bóg jest ogniem 
trawiącym. Człowiek więc potrzebuje Ducha Świętego, aby 
On go odnowił i doprowadził do doskonałości. Dziś jest dobry 
moment, aby się zapytać, czy jesteśmy otwarci na działanie 
Ducha Świętego w nas i czy nie stawiamy Mu przeszkód.  •

C zęsto jeżdżę przez Łęg Tar- 
nowski, ale nie wiedziałam, 
że znajduje się tu taki pięk-

ny dworek – mówiła z zachwytem 
pani Maria z Tarnowa, która w so-
botnie popołudnie wybrała się 
na historyczny szlak. Przez dwa dni, 
16 i 17 maja, w regionie odbywały się 
XI Małopolskie Dni Dziedzictwa 
Kulturowego. Zwiedzającym 
udostępniono unikatowe staro-
druki, zorganizowano warsztaty 

rękodzielnicze i artystyczne; odby-
ły się też liczne wystawy. Nowością 
były wycieczki rowerowe, łączące 
poznawanie regionu z kulturą fizycz-
ną. Otwarto też kilkanaście obiektów 
historycznych. Zwiedzający, którzy 
odwiedzili Dąbrowę Tarnowską, 
mieli okazję poznać historię tu-
tejszej synagogi, spróbować po- 
traw żydowskich i wysłuchać kon- 
certu. Odporyszów zapraszał do mu- 
zeum Jana Wnęka oraz obejrze- 
nia filmu i sztuki teatralnej o tym 
„artyście – Ikarze”. W Łęgu Tarno- 
wskim swe podwoje otworzył dwór 
Zborowskich, w którym na co dzień 
mieści się gimnazjum. – To jest miej-
sce, gdzie naprawdę możemy do-
tknąć dziejów – mówił Ireneusz Ma- 
łopolski, nauczyciel historii. – Nie 
ma tu elementów, które zostały po- 
prawione czy wymienione. Wszyst- 
ko jest autentyczne i ma 117 lat – do-
daje. Przewodnikami po dworze 
byli uczniowie gimnazjum, cieka-
wie i z pasją opowiadający o miejscu 
i ludziach tu żyjących. Dla nich to też 
była lekcja historii.  js

O siem płyt CD z nagraniem 
szesnastu słuchowisk Pol- 

skiego Radia to kolejna propozy-
cja Diecezjalnego Wydawnictwa 
„Promyczek” dla dzieci szkolnych. 
W słuchowiskach wystąpiło ponad 
stu znanych aktorów, m.in. Piotr 
Fronczewski, Krzysztof Kowalewski, 
Krzysztof Kolberger, Wojciech 
Malajkat, Gabriela Kownacka, 
Aleksander Bardini. Stronę muzycz-
ną opracowali Seweryn Krajewski 
i Wojciech Trzciński. Najważniejsze 
wydarzenia z historii zbawienia, 
jak choćby stworzenie świata, 

przymierze z Noem, sen Jakuba, 
przeplatane są sytuacjami i posta-
ciami z dnia codziennego. Dzieci 
usłyszą więc o ks. Popiełuszce i dok-
torze Korczaku, chorych na AIDS, 
seniorach z domu starców. Audycje, 
znakomicie opracowane od strony 
artystycznej, mogą być dla nich 
wskazówką, jak żyć i być blisko 
Boga.

Z okazji Dnia Dziecka mamy dla 
naszych czytelników 3 zestawy płyt 
CD. Otrzymają je osoby, wylosowa-
ne spośród tych, które zadzwonią 
do redakcji (014 626 15 50) 1 czerwca 
w godz. od 11.00 do 11.15. ak

P ytanie konkursowe z 31 maja brzmi: Co to są zniekształcenia tekstu 
i na czym polegają? Odpowiedzi należy przesyłać do 5 czerwca 

na adres: studiumbiblijne@diecezja.tarnow.pl lub Studium Biblijne, 
plac Katedralny 6, 33-100 Tarnów. Wykładów można słuchać w RDN 
Małopolska w każdą niedzielę o godz. 20.00, powtórka w poniedziałek, 
po wiadomościach, o godz. 10.00 i 20.00. ak

Studium bliblijne

Rabin i wolumin
O wychowawcach narodu żydowskiego 
i dziejach biblijnego tekstu usłyszą studenci 
Radiowo-Internetowego Studium Bibli jnego.

Dla małych przyjaciół dużego „Gościa” 

Dzień Dziecka a Biblia
Za chwilę usłyszysz 
głos Adama 
i Ewy, szum fal 
potopu, walące się 
mury Jerycha. 
„Promyczek” po raz 
kolejny, niezwykle 
sugestywnie, 
przybliża dzieciom 
biblijny świat.

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Dotyk dziejów

Odwiedzający dworek w Łęgu mogli go podziwiać 
w rzeczywistości i na obrazach

Przez dwa dni 
Małopolanie mieli 
okazję odkrywać 
zabytkowe perełki, 
które na co dzień 
są niedostępne. 
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Eurotest w regionie
Andrzej Szejna (SLD–UP),  
lista nr 6

Urodzony 28 kwietnia 1973 
roku w Końskich, absolwent 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. KEN w Końskich, później 
kierunku finanse i bankowość 
w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie oraz Wydzia-

łu Prawa i Administracji na Uniwersytecie 
Warszawskim, przewodniczący Parlamentu 
Studentów RP (1997–1999), stypendysta na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Radca 
prawny, prodziekan Wydziału Stosunków 
Międzynarodowych w Akademii Finansów 
w Warszawie. Przewodniczący delegacji pol-
skiej w Grupie Europejskich Socjalistów (PSE) 
w Parlamencie Europejskim, I wiceprzewodni-
czący Komisji Stanowienia Prawa Parlamentu 
Europejskiego (2004–2007). Znajomość języ-
ków obcych: angielski, niemiecki, francuski, 
rosyjski.

Zbigniew Ziobro (PiS),  
lista nr 10

Urodził się 18 VIII 1970 roku 
w Krakow ie, absolwent 
Wydziału Prawa i Admi-
nistracji na UJ. Po studiach 
ukończył aplikację proku-
ratorską. W 1999 r. założył 
w Krakowie Stowarzysze-

nie „Katon” oraz Centrum Pomocy Ofiarom 
Przestępstw i Patologii Społecznych. W 2001 r. 
został powołany na stanowisko wicemini-
stra sprawiedliwości. Autor raportu, który 
jest efektem końcowym prac komisji śledczej 
powołanej do zbadania tzw. afery Rywina 
i ostatecznym stanowiskiem Sejmu RP w tej 
sprawie. W wyborach parlamentarnych 
w 2005 r. uzyskał mandat posła z okręgu kra-
kowskiego, zdobywając przy tym najwięcej 
głosów. Był szefem kampanii wyborczej Lecha 
Kaczyńskiego, ubiegającego się o urząd pre-
zydenta RP. Od 31 X 2005 r. do XI 2007 r. mini-
ster sprawiedliwości – prokurator generalny. 
W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz 
kolejny otrzymał najwięcej głosów w okręgu 
krakowskim (164 681). 12 I 2008 r. został powo-
łany na wiceprezesa partii PiS. Prywatnie czas 
wolny stara się poświęcać rodzinie.

Jest przeciwny euro, którego wprowa-
dzenie uzależnia od przeprowadzenia refe-
rendum lub wystąpienia niepodważalnych 
powodów, że utrzymanie złotówki negatyw-
nie wpłynie na finanse Polaków. Jeśli chodzi 

o WPR, podkreśla konieczność wyrówna-
nia wsparcia dla rolników we wszystkich 
krajach.

Róża Maria Gräfin von Thun 
und Hohenstein (PO), lista nr 9

Urodziła się w 1954 r. w Krako-
wie, córka prof. Jacka Woźnia-
kowskiego, historyka sztuki, 
wieloletniego szefa wydaw-
nictwa „Znak”, absolwent-
ka anglistyki UJ. W latach 
1976–1980 działała w opozycji 

demokratycznej jako członkini Studenckiego 
Komitetu Solidarności i współpracowniczka 
Komitetu Obrony Robotników. W latach 1981–
1991 przebywała za granicą, współpracując 
z tamtejszymi strukturami „Solidarności”. 
W latach 90. związana z Unią Demokratyczną 
i Unią Wolności. Od 1992 do 2005 r. dyrektor 
generalny, a następnie prezes Polskiej Fundacji 
im. Roberta Schumana. Od 2005 r. dyrektor 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Pol-
sce (urlopowana na czas trwania kampanii 
wyborczej).

Kandydatka nie nadesłała odpowiedzi na pytania 
ankiety.

Czesław Siekierski (PSL),  
lista nr 2

Absolwent SGGW w War-
szawie, dr nauk ekonomicz-
no-rolniczych, nauczyciel 
akademicki, autor publikacji 
naukowych i popularnonau-
kowych. Jako dyrektor Fun-
dacji Programów Pomocy 

dla Rolnictwa (1994–1998) miał duży wkład 
w działania zmierzające do przygotowania 
wsi polskiej i rolnictwa do integracji z Unią 
Europejską. W latach 1997–2004 poseł na Sejm. 
W latach 2001–2003 sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełno-
mocnik rządu ds. przygotowania rolnictwa 
polskiego do integracji z Unią Europejską. 
W Parlamencie Europejskim od 2004 r., należy 
do frakcji Europejskiej Partii Ludowej (chrze-
ścijańskich demokratów), członek Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępca w Komisji 
Rozwoju Regionalnego, Komisji Rybołówstwa, 
Komisji Budżetu. Członek Naczelnego Komi-
tetu Wykonawczego PSL.

Jest za euro („w odpowiednim czasie”), co do 
WPR uważa, że wymaga wyrównania warun-
ków między starymi i nowymi członkami.

Wojciech Wierzejski (Libertas), 
lista nr 5

Urodzony w 1976 r., absol-
went Wydziału Filozofii 
i Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Studiował 
też prawo na Uniwersytecie 
A. Mickiewicza w Poznaniu 
i zarządzanie w Szkole Głów-

nej Handlowej w Warszawie. W latach 2002–
2004 wicemarszałek województwa. W 2004 
roku uzyskał mandat posła do Parlamentu 
Europejskiego. W 2001 roku był współzało-
życielem Ligi Polskich Rodzin. Jest autorem 
książek: „Zamach na cywilizację”, „Naród, 
młodzież, idea” i współautorem wielu bro-
szur poświęconych krytyce eurokonstytucji, 
politycznym wystąpieniom środowisk homo-
seksualnych, promocji ideologii narodowej, 
zagadnieniom obrony życia i rodziny. Obecnie 
jest redaktorem naczelnym pisma „Polityka 
Narodowa”. Prowadzi popularny blog poli-
tyczny: http://wierzejski.blog.onet.pl. Jako 
poseł mocno angażował się w sprawę poprawy 
losu polskich rodzin. Współautor projektów 
ustaw: świadczeń dla młodych matek z tytułu 
urodzenia dziecka (becikowe: 1000 zł), ulgi 
podatkowej na każde dziecko (ponad 1150 zł) 
i wydłużenia płatnych urlopów macierzyń-
skich. Szczęśliwy mąż i ojciec.

Krystyna Zając (PR), lista nr 8
Urodzona w Now y m 

Sączu, absolwentka Szkoły 
Podstawowej im. Urszuli Ko-
chanowskiej oraz II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii 
Konopnickiej w Nowym Sączu. 
Z wykształcenia psycholog kli-

niczny z II stopniem specjalizacji z zakresu 
psychosomatyki. Stypendystka Katolickiego 
Uniwersytetu w Louvain (Belgia). Założyciel-
ka Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych 
im. św. Gianny Beretty Molli, organizatorka 
pierwszych kongresów rodzin wielodzietnych 
w Polsce, które systematycznie odbywały się 
w Nowym Sączu. Tłumaczka popularnej książ-
ki „Miłość i płodność” (wyd. WAM) oraz pierw-
szej pozycji książkowej o św. Joannie Beretcie 
Molli „Droga świętości”. Od wielu lat uczest-
niczy w pracach związanych z obroną życia 
i rodziny. Członek Federacji Ruchów Obrony 
Życia oraz Sekcji Psychologii Prenatalnej. 
Uczestniczyła w wielu światowych kongresach 
na temat rodziny, ostatnio w Meksyku.

 •
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Wprowadzenie w Polsce wspólnej walu-
ty europejskiej oznacza, zdaniem jednych, 
wzmocnienie gospodarki krajowej i wzrost 
zamożności obywateli, według innych – zała-
manie gospodarki i obniżenie stopy życiowej 
Polaków.

1. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem w Polsce 
euro, zastępującego polską złotówkę?

 

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej 
(WPR) jest jednym z głównych filarów 
współpracy europejskiej. Wiąże się m.in. 
z dopłatami bezpośrednimi dla rolników, 
ustalaniem cen gwarantowanych na różne 
produkty, dopłatami do eksportu, skupami 
interwencyjnymi, limitowaniem produkcji 
mleka itd. Koszty WPR w 1971 r. przekraczały 
75 proc. wydatków Unii, ale już w 2009 roku 
wydatki na WPR wyniosą 41 proc. (ponad 
54 mld euro ze 131 mld euro). Polscy rolnicy 
otrzymują obecnie 60 proc. tego, co rolnicy 
ze „starej” Unii (procent dopłat zwiększa 
się co roku).

2. Czy jest Pan/Pani za zachowaniem Wspólnej 
Polityki Rolnej w obecnym kształcie?

Parlament Europejski nie ma obecnie kompe-
tencji w stanowieniu prawa dotyczącego kwe-
stii etycznych – to pozostaje w gestii państw 
członkowskich UE. Jednak PE może – i wielokrot-
nie to robi – uchwalać rezolucje dotyczące tych 
spraw.  Choć nie są one wiążące, tworzą jednak 
klimat nacisku na zmianę ustawodawstwa.

3. Czy poparł(a)by Pan/Pani rezolucję PE wzy-
wającą kraje członkowskie UE do uznania 
związków homoseksualnych za równopraw-
ne ze związkami kobiety i mężczyzny?

 Tak, najszybciej,  
jak to możliwe, 
bez przeprowadzania 
referendum 

 
 Tak, ale pod warun-
kiem przeprowadze-
nia referendum
 

 Nie, chyba że płace 
w całej UE będą 
przybliżone

 Nie, pod żadnym 
warunkiem

  Tak, WPR nie wymaga 
reformy

 Nie, należy zwiększyć 
wydatki na WPR

 

 

 Nie, należy zmniejszyć 
wydatki na WPR

Jestem za likwidacją 
WPR

Zdecydowanie tak

 

 
 

Tak, ale bez możliwo-
ści adopcji dzieci

 Wstrzymał(a)bym się 
od głosu

 
 Zdecydowanie nie

Zdecydowanie tak

Tak, jeśli dopuszczona 
byłaby aborcja, 
gdy dziecko jest poczęte 
w akcie przestępczym

 Wstrzymał(a)bym się 
od głosu

 Zdecydowanie nie

4. Czy poparł(a)by Pan/Pani rezolucję PE 
wzywającą kraje członkowskie UE do po-
wstrzymania się od wykonywania aborcji?
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C hoć biblijny opis raju wcale 
nie mówi o jabłku, powszechnie 

wiadomo, że Ewa zerwała właśnie 
jabłko i w nieszczęsnym przypły-
wie małżeńskiej miłości poczę-
stowała nim Adama. Tym samym 
rajskie jabłko na stałe znalazło swe 
miejsce w historii zbawienia. Myślę 
o tym, kiedy po drobnym błądzeniu 
wjeżdżam w granice Michalczowej. 
Najwyraźniej cały tutejszy świat 
kręci się wokół jabłka. Filigranowe 
jabłonki malowniczo porastają 
dookolne pejzaże. Przepych iście 
włoskiego krajobrazu. Mam wraże-
nie, jakbym przemierzał toskańskie 
wzgórza, radośnie przepasane win-
nicami. Sady, sady i sady. Kto bliżej 
zapozna się z dziejami tutejszej 
parafii, może rzec, iż Michalczowa 
to taki Boży sad.

Od Mszy się zaczęło 
Parafia, jak na starochrześcijań-

ską tradycję przystało, zrodziła się 

z domu. 22 października 1966 r. 
w prywatnym domu rodziny 
Waligórów została odprawiona 
pierwsza na terenie Michalczo-
wej Msza św. Kroniki parafialne 
od tego aktu liczą dzieje tutejszego 
duszpasterstwa. Dom przekształ-
cił się w kaplicę, którą opiekował się 
ks. Marian Stępień, ówczesny wika-
riusz w pobliskiej Łososinie Dolnej. 
Wierni bardzo chcieli mieć swój 
kościół i swą parafię. Kiedy wła-
dza ludowa nie chciała pozwolić 
ludowi Bożemu na budowę Boże-
go domu, ksiądz i wierni 30 razy 
udawali się z delegacją do urzędu 
wyznań w Nowym Sączu, żeby był 
kościół. Żarliwa wiara przemogła 
bezbożny ateizm. Parafia powsta-
ła w 1981 r. Pięć lat później parafia-
nie, na parceli ofiarowanej przez 
Jana Kuliga, ukończyli świątynię. 
Budowali ofiarnie, tym bardziej 
że nie jest ich dużo – wspólnota 
liczy około 600 wiernych. 

Wpatrzeni w niebo
– U nas właściwie wszystko 

dzieje się w rytm życia sadu – 
mówi ks. Kazimierz Rzeszutko, 
proboszcz Michalczowej. – Go-
dziny nabożeństw też powinny 
uwzględniać ten rytm – dodaje 
z uśmiechem. Proboszcz zaświad-
cza, że ludzie są bardzo pracowi-
ci: nie ma ani jednego pędu ziemi, 
który by nie owocował. Są rów-
nież religijni. Kościół w niedziele 
jest pełen, także w dni powsze-
dnie nie świeci pustkami. Liczne 
„Szczęść Boże”, czy „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus”, jaki-
mi obdarzały mnie przygodne oso-
by, świadczą, że michalczowianie 
z szacunkiem odnoszą się do du-
chownych. Duchowo-religijny 
wymiar życia jest tu żywo obecny. 
Może pomaga w tym to, że ludzie 
żyją pośród rajskich jabłek, wpa-
trzeni w łososińskie lotnisko, skąd 
człowiek nieustannie wzbija się 
w niebo. xat

Zapraszamy 
na Msze św. 
Niedziela: 7.00, 10.00
codziennie: 7.00, 18.00 
(środy i piątki)
Odpust: 3 maja ku czci nmp 
Królowej polski

Zdaniem 
proboszcza

– Wspólnota 
parafialna 
odznacza się 
żywą wiarą 
i przywiązaniem 
do Kościoła. 

parafianie licznie 
gromadzą się 
na nabożeństwach, 
zwłaszcza maryjnych 
i pasyjnych. Aktywnie 
też w nich uczestniczą. 
żywy jest również kult 
Jezusa miłosiernego 
i eucharystycznego. 
ludzie pamiętają o swych 
bliskich zmarłych. Wiarę 
w zmartwychwstanie 
wyrażają nie tylko troską 
o cmentarz, ale też stałą 
modlitwą w intencji 
tych, co już w wieczności. 
W parafii działa m.in.: 10 róż 
różańcowych, lSo, caritas 
troszcząca się szczególnie 
o chorych. cieszymy się, 
że nasza niezbyt liczna 
wspólnota wydała już sześciu 
kapłanów i dwie siostry 
zakonne. Wyrazem wiary 
parafian jest również 
troska o materialne dobro 
Kościoła. Dowodem tego 
świątynia, budowana 
na przekór trudnościom 
komunizmu i ofiarnie 
wyposażana staraniem 
parafian i duszpasterzy, 
moich poprzedników. Wiele 
udało nam się zrobić także 
w ostatnim czasie. ostatnio 
mocno podupadłem 
na zdrowiu, więc cieszę się,  
że mam pomoc 
duszpasterską w osobie 
ks. mariana Bracha.

Ks. Kazimierz Rzeszutko

Ur. 25 Vii 1951 r. w Tarnowie. 
Święcenia przyjął w roku 1975. 
miejsca jego posługi to m.in.: 
pasierbiec, Wielogłowy, Wojnicz, 
Berest (jako proboszcz). 
W 2002 r. został proboszczem 
w michalczowej, gdzie w pracy 
pomaga mu ks. marian Brach. 

Kiedy władza ludowa nie chciała pozwolić ludowi Bożemu 
na budowę Bożego domu, ksiądz i wierni 30 razy udawali się 
z delegacją do komunistycznego urzędu, żeby był kościół. 

Świątynię 
parafialną 
konsekrował 
w 1994 r. bp Józef 
Życiński 
Poniżej: Przez 
lata ofiarnie 
wyposażano 
i urządzano 
kościół

Panorama parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Michalczowej 

Boży sad


