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M etropolita lwowski przewod-
niczył 20 czerwca Mszy św. 

w Starym Sączu z okazji 11. rocznicy 
kanonizacji bł. Kingi. Po Eucharystii 
odbył się diecezjalny festyn rodzinny. 

Miara świętości
– Dzisiejszy świat potrzebuje świę-

tości chrześcijan, którzy w warunkach 
życia zawodowego czy rodzinnego po-
dejmują swe codzienne obowiązki. Mia-
rą świętości człowieka jest stopień od-
dania się Bogu. Św. Kinga i Jan Paweł II 
zostali nam dani, by uczyć nas święto-
ści, uczyć bycia świadkami Miłości – 
mówił w homilii abp Mokrzycki. Słowo 
do zgromadzonych skierował również 
bp Wiktor Skworc. Podziękował diece-
zjanom za zdanie egzaminu z miłości 
społecznej, czyli pomoc, jaką okazali 
poszkodowanym przez powódź i osu-

wiska. Wezwał do udziału w wyborach 
oraz do odwagi w opowiadaniu się za 
krzyżem Chrystusowym. – Przyszłość 
naszej ojczyzny zależy od rodzin, niech 
będą one silne wiarą, miłością i nadzie-
ją – silne Bogiem – wołał.

Rodziny razem
Po Mszy św. odbył się zorgani-

zowany przez SRK festyn rodzinny. 
– Jesteśmy tu regularnie co roku. To 
okazja, by wspólnie spędzić popołu-
dnie i pobyć we wspólnocie z innymi 
rodzinami – mówią Piotr i Małgorzata 
Czyżyccy z Królowej Górnej z dzieć-
mi Karoliną, Kamilem i Kingą. Była 
loteria fantowa i występy zespołów 
muzycznych – gwiazdą był Andrzej 
Sikorowski z córką Mają. Wielkim 
zainteresowaniem cieszyły się też 
warsztaty literackie prowadzone 

przez Małgorzatę Nawrocką oraz ga-
leria starych aut. – Cieszymy się, że 
mimo niesprzyjającej pogody pojawiła 
się rzesza ludzi – mówi ks. Jan Banach, 
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa 
Małżeństw i Rodzin, jeden z organi-
zatorów. – Dzięki projektowi reali-
zowanemu przy wsparciu Urzędu 
Wojewódzkiego i powiatowych cen-
trów pomocy rodzinie mogła przybyć 
większa liczba także niezamożnych 
rodzin. Rodziny diecezji coraz bar-
dziej integrują się wokół osoby i na-
uczania Papieża Polaka. 

W czasie uroczystości bp Wik-
tor Skworc wyróżnił medalem „Dei 
regno servire” („Służyć królestwu 
Bożemu”) pięć rodzin: Ewę i Romana 
Hasslingerów z Nowego Sącza, Mał-
gorzatę i Pawła Odziomków z Limano-
wej, Katarzynę i Aleksandra Osików 
z Woli Rzędzińskiej, Martę i Józefa 
Plebanków z Koszyc Wielkich oraz 
Grażynę i Janusza Wójcików ze Sta-
rego Sącza. Grzegorz Brożek
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Po Mszy św. bp W. Skworc 
i abp M. Mokrzycki 
spotkali się z młodszymi 
i starszymi diecezjanami

Diecezjalne Święto Rodzin

Domowa miłość dla świata
krótko

Nasze wybory
Region. W pierwszej
turze głosowania 
na prezydenta rP 
największą liczbę głosów 
otrzymali trzej główni 
kandydaci: Bronisław 
komorowski, Jarosław 
kaczyński i Grzegorz 
Napieralski. 
Biorąc pod uwagę 
głosy oddane 
w 12 powiatach 
znajdujących się 
na terenie diecezji 
tarnowskiej, wybory 
wygrał Jarosław 
kaczyński, otrzymując 
średnio 56,5 proc. 
poparcia. Drugi był 
Bronisław komorowski 
z poparciem na poziomie 
26 proc., a trzeci Grzegorz 
Napieralski, który 
zebrał 9,2 proc. głosów. 
Największe poparcie 
prezes PiS otrzymał 
w powiecie limanowskim 
– 66,9 proc., a najmniejsze 
w Tarnowie – 38,8 proc. 
Miasto to było jedynym 
miejscem naszego 
regionu, w którym 
J. kaczyński przegrał 
z B. komorowskim. 
Marszałka Sejmu 
najwięcej ludzi poparło 
w Tarnowie – 41,5 proc. 
oraz w Nowym Sączu – 
36,1 proc., najmniej zaś 
w powiecie dąbrowskim 
– 18 proc. Napieralski 
najlepszy wynik osiągnął 
w Tarnowie – 11,8 proc., 
a najmniej głosów 
dostał w nowosądeckim 
– 6,7 proc. Poza Tarnowem 
i Nowym Sączem, gdzie 
J. kaczyński otrzymał 
46,9 proc., wszędzie 
wygrał on w pierwszej 
turze, uzyskując ponad 
50-procentowe poparcie. 
Frekwencja w diecezji 
wyniosła 55,2 proc. 
Najwyższa była w Nowym 
Sączu – 61,7 proc., zaś 
najmniejsza w powiecie 
dąbrowskim – 48,8 proc.

Jan Paweł II powiedział w Starym Sączu, że święci wołają 
o świętość. W tym roku to papieskie wołanie zabrzmiało 
z nową mocą, bo uczestnikiem sądeckich rocznicowych 
i rodzinnych uroczystości był dawny sekretarz polskiego 
papieża abp Mieczysław Mokrzycki. 
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Adres redakcji: 33-100 Tarnów,
ul. Katedralna 1
telefon/faks (14) 626 15 50
Redagują: ks. Andrzej Turek
– dyrektor oddziału, 
Grzegorz Brożek, Joanna Sadowska

tarnow@goscniedzielny.pl

Diecezja. Rekordową kwotę, pra-
wie 3 mln zł, ofiarowali nasi diece-
zjanie na rzecz powodzian. Skład-
ka odbyła się 30 V we wszystkich 
parafiach diecezji. Caritas Diecezji 
Tarnowskiej wydała ponad 1 mln zł 
na doraźną pomoc poszkodowa-
nym. Do powodzian trafiły środki 
czystości, woda, osuszacze i sprzęt 
do mycia ścian. Te parafie, które 
ucierpiały podczas powodzi, a jest 
ich ponad 70, pozostawiły zebrane 
fundusze do dyspozycji lokalnych 
oddziałów Caritas.  js

Łącko. Od 18 do 20 VI odbyły 
się VII Świętojańskie Dni Mło- 
dych. – Są one podsumowaniem 
roku pracy z młodzieżą w deka-
nacie. W tym roku towarzyszy-
ło im hasło: „Miłość drogą do 
nieba”. Spotkania organizujemy, 
by ewangelizować młodzież i in- 
nych uczestników, by pokazać, 

że można z Bogiem i drugim czło-
wiekiem spędzać czas radośnie, 
dobrze i  owocnie – mówi orga- 
nizator ŚDM ks. Tomasz Fran- 
czak. Program wypełniły kon-
certy zespołów muzycznych, 
spotkania modlitewne; była też 
nocna pielgrzymka do kaplicy 
w Szczereżu. bg

Stary Wiśnicz. OSP w połowie 
czerwca świętowała jubileusz 
120-lecia istnienia. Jednostka 
założona została z  inicjatywy 
ks. Wincentego Wąsikiewicza. 
Przez cały okres istnienia wspie-
rała mieszkańców miejscowości 
i  gminy. Jubileusz rozpoczęła 
Msza św. w parafialnym kościele. 
Następnie druhowie zebrali się 
w  miejscowej szkole na spotka-
niu okolicznościowym, w czasie 
którego wielu z nich otrzymało 
odznaczenia strażackie.  gb

Chleb z Unii. Ponad 45 ton żywno-
ści z nadwyżek UE trafiło w czerw-
cu do potrzebujących z  naszego 
regionu. Było to możliwe dzięki 
współpracy Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Diecezji Tarnowskiej 
z Bankiem Żywności. Wśród pro-
duktów były m.in. makaron, mąka, 
mleko, kasza manna i jęczmienna, 
dania gotowe. – Pomoc dotarła do 
dwóch parafii tarnowskich, a także 
do Szczucina, Radgoszczy, Dąbrowy 
Tarnowskiej, Żabna, Woli Rzędziń-
skiej, Tarnowca, Lichwina – wyli-
cza Stanisław Klimek, prezes SRK. 
– Pomogliśmy też powodzianom 
w Tuchowie i Muszynie. ak

Brzesko. W czasie diecezjalne-
go dnia wspólnoty 19 VI w  pa- 
rafii pw. Miłosierdzia Bożego 
odbyło się posłanie członków 
Ruchu Światło–Życie na wakacyj-
ne oazy. W tym roku, w ramach 

młodzieżowej gałęzi Ruchu, 
odbędzie się 16 wakacyjnych oaz 
w  Ryglicach, Królowej Górnej, 
Męcinie, Maciejowej, Starej Wsi, 
Binczarowej, Czermnej i Gosławi-
cach.  jp

Tarnów. W 70. rocznicę depor-
tacji do Auschwitz 728 więźniów 
politycznych przetrzymywanych 
w  tarnowskim więzieniu, na 
peronie I dworca PKP odsłonięto 
pamiątkowy obelisk (na zdjęciu). 
Uroczystość odbyła się 14 VI. 
Więźniowie ci byli pierwszymi 
ofiarami oświęcimskiego obozu. 
Dzień wcześniej, w ramach miej-
skich obchodów, odbyło się sym-
pozjum naukowe, zapalono znicze 
pamięci, a  w  katedrze modlono 
się za wszystkich, którzy zginęli 
w obozach koncentracyjnych. ak

Słopnice. 5 VII 
już po raz 5. odbę-
dzie się parafialny 
festyn, z  którego 
dochód ma wes-
przeć budowę no- 
wego kościoła. Wszystko rozpo-
czyna się Mszą św. o godz. 14.00. 
W programie mnóstwo atrakcji, 
m.in. parada motocyklowa, wy- 
stępy kapel i  zespołów mu- 
zycznych, w tym także „Orawy” 
ze Słowacji, loteria fantowa, 
Falkowski Show i  dużo smako- 
łyków regionalnej kuchni. – Bar-
dzo serdecznie zapraszam – mówi 
ks. Jan Gniewek, proboszcz pa- 
rafii. – Każdy znajdzie coś dla sie-
bie, a cel zabawy szczytny. 
 tgn

Rekord 
– prawie 3 miliony 
dla powodzian!

Młodzi razem

Głodnych nakarmić

Oazy, start!

Jo
aN

N
a 

Sa
D

o
W

Sk
a

Ofiarom AuschwitzZabawa 
bardzo 
godziwa 

Druhowie spod znaku czerwonego kura

pod
patronatem
„Gościa”
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Ks. Andrzej Turek: Ksiądz Biskup 
od 4 do 11 czerwca przebywał z pa-
sterską wizytą w USA. Skąd idea 
tego wyjazdu?
Bp Wiktor Skworc: – Inicjatywa 
wyszła od przełożonych polskiego 
seminarium duchownego w  Or-
chard Lake. Rokrocznie organi-
zują oni rekolekcje dla kapłanów, 
pracujących wśród amerykańskiej 
Polonii. Myślę, że zaproszono mnie 
jako rekolekcjonistę także dlatego, 
aby zapoznać księży z realiami pa-
storalnymi w ojczyźnie, naszym 
zaangażowaniem misyjnym oraz 
kondycją duchowo-materialną Ko-
ścioła w Polsce.

Ale rekolekcje to niejedyny cel 
wyjazdu…

– Przewodniczyłem też uroczy-
stości Bożego Ciała w Chicago, w pa-
rafii pw. św. Władysława, gdzie pro-

boszczem jest kapłan 
naszej diecezji ks. Jacek 
Wrona. Uczestniczy-
łem w  chicagowskiej 
Lednicy. Widać było, 
że tamtejsza młodzież 
ma poczucie wspólnoty 
z młodymi na Lednicy 
w Polsce – wymowną 
więzią były relikwie bł. Karoliny 
Kózkówny przekazywane w obu 
miejscach. Uświadamiałem mło-
dzieży, że Karolina może im wiele 
powiedzieć pod każdą szerokością 
geograficzną. I w Polsce, i w Sta-
nach ważna jest czystość serca 
i zaangażowanie ewangelizacyjne 
– wszędzie trzeba być apostołem 
Chrystusa wśród rówieśników. 
Mają o tym przypominać relikwie 
męczennicy, które podarowałem 
młodzieży, czyniąc ich kustoszem 
ks. Jacka Wronę.

Były spotkania z Po- 
lonią?  

– Tak. I  to sporo. 
Spotkałem się m.in. 
z wdową po Wojciechu 
Sewerynie, związanym 
z Żabnem, który zginął 
pod Smoleńskiem. Mo-
dliłem się pod katyń-
skim pomnikiem jego 
autorstwa w  Chicago. 
Po uroczystościach 
Bożego Ciała Polonusi 

podjęli mnie bankietem charyta-
tywnym, z którego dochód w wy-
sokości ponad 15 tys. dolarów został 
przekazany na konto Caritas dla 
powodzian w naszej diecezji. Po-
lacy w Ameryce intensywnie żyją 
Polską. W rozmowach nieustannie 
wracały wydarzenie smoleńskie, 
powódź, osuwiska, wybory pre-
zydenckie. Było dużo modlitwy 
za ojczyznę. Wielu deklarowało, 
że w wakacyjnym czasie odwiedzi 
Polskę, stygmatyzowaną tak bole-
snymi doświadczeniami. 

Nasi kapłani pojadą do Ameryki?
– Przełożeni Orchard Lake pro-

sili o księdza, który podjąłby funk-
cję prefekta. Pracuje tam już nasz 
kapłan, ks. Paweł Duda, wykładow-
ca teologii moralnej i pomocniczy 
ojciec duchowny. Seminarium, 
świętujące w tym roku 150-lecie 
istnienia, bardzo liczy na powoła-
nia z Polski. Dotychczas pochodzi-
ły one ze środowisk polonijnych. 
Ale, na skutek starzenia się Polonii 
i przyjmowania amerykańskiego, 
zlaicyzowanego modelu życia, po-
lonijny potok powołań wysechł. 
Więc patrzą na Polskę. Chciałbym 
podkreślić, że księża polscy są bar-
dzo cenieni przez amerykańskich 
biskupów. Wpłynęło już kilka 
próśb o nich. Duchowość polskiego 
kapłana i jego styl duszpasterstwa 
– sakramentalnego, stroniącego 
od nowinkarstwa sprawdzają się 
także we wspólnotach amerykań-
skich. Cieszy opinia, że tam, gdzie 
się pojawia ksiądz z Polski, parafia 
odżywa. •

W  wyniku ostatnich powodzi 
w diecezji ucierpiało ok. 16 tys. 
osób. Nie możemy ich zostawić 
samych, poszkodowani wciąż li-
czą na naszą pomoc. 

W ciągu kilku dni uczniowie 32 
szkół powiatu tarnowskiego 

zakupili i przekazali powodzianom 
200 kołder i 100 koców, w ramach 
charytatywnej akcji „Ciepły i spo-

kojny sen”. To wyraz solidarności 
z poszkodowanymi.– Bardzo się cie-
szymy, że na nasz apel odpowiedzia-
ło tyle szkół, tym bardziej że przecież 
w wielu miejscach regionu odbywają 
się podobne zbiórki – mówi Stani-
sław Olszówka z Pałacu Młodzieży 
w Tarnowie, koordynator przedsię-
wzięcia. Dary zostały zgromadzone 
w I LO w Tarnowie, a stamtąd 15 VI 
przekazane do powiatowych cen-
trów pomocy rodzinie w Tarnowie, 
Dąbrowie Tarnowskiej i Brzesku. – 
To, co otrzymaliśmy, trafi do powo-
dzian w Szczurowej. Tam, w niektó-

rych domach wciąż jest woda – mówi 
Stanisław Lambert, dyrektor PCPR 
w  Brzesku. Nadal bardzo trudna 
sytuacja jest w Woli Rogowskiej. – 
Kilkunastu starszych mieszkańców 
ciągle przebywa w DPS w Wietrzy-
chowicach. Oni boją się wrócić do 
swoich domów, gdyż nie czują się tam 
bezpieczni – mówił podczas prze-
kazania darów Mirosław Banach, 
wicestarosta powiatu tarnowskie-
go. O  poszkodowanych cały czas 
pamięta diecezjalna Caritas. Z tar-
nowskiego Domu dla Bezdomnych 
Mężczyzn, który jest punktem zbiór-
ki, wciąż odjeżdżają tiry z darami. 
– Nadal można do nas przynosić 
żywność długoterminową, wodę, 
środki czystości, szczególnie do 

higieny osobistej oraz dezynfekcji 
pomieszczeń – prosi Jerzy Maślanka, 
kierownik placówki. Za kilka tygo-
dni potrzebne będą też materiały 
budowlane i wykończeniowe, jak 
drzwi, okna, podłogi, farby, a także 
meble, sprzęt AGD. – Osoby, które 
mogłyby przekazać lub kupić te ar-
tykuły, prosimy o kontakt z naszym 
biurem, tel. 14 63 17 320. Zostaną one 
wpisane do bazy danych i gdy domy 
będą wysuszone, skontaktujemy je 
z konkretnymi parafiami – instruuje 
ks. Ryszard Podstołowicz, dyrektor 
diecezjalnej Caritas. W  wyniku 
ostatnich powodzi na terenie naszej 
diecezji ucierpiało ok. 16 tys. osób 
z ponad 70 parafii.  
 Joanna Sadowska

Pasterska wizyta w Ameryce

Polski ksiądz ożywia parafię
Z biskupem tarnowskim Wiktorem 
Skworcem rozmawia ks. Andrzej Turek.

Pomoc powodzianom

Łańcuch dobroci

Gdzie szukać wsparcia
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Zasiłki dla poszkodowanych – Wydział Polityki Społecznej,
tel. (12) 392 15 65, 392 15 71
Zasiłki dla rolników – Wydział rolnictwa, tel. (12) 392 18 99.
Zabezpieczenie sanitarne – Wojewódzka Stacja Sanitarno-
-epidemiologiczna w krakowie, tel. (12) 254 95 55. 
Remont i odbudowa domów – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w krakowie, tel. (12) 410 73 00.Kołdry i koce, które zasypały piwnicę I LO w Tarnowie, mają 

zapewnić ofiarom kataklizmu spokojny, krzepiący sen
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Parafie neoprezbiterów. Biskup tarnowski, święcąc 
29 maja 36 nowych księży, apelował, aby nie zabrakło 
im odwagi iść z Ewangelią Chrystusa do każdego 
człowieka, nikogo nie wykluczając i nie spisując 
na straty. Mówił też, że neoprezbiterzy powinni być 
świadkami Chrystusa, specjalistami od spotkania 
z Panem Bogiem, wiernymi i ofiarnymi synami 
Kościoła, gotowymi pójść wszędzie, dokądkolwiek 
Pan ich wezwie, a Kościół pośle. W Starym Sączu
20 czerwca pasterz diecezji rozesłał nowych księży 
na ich pierwsze placówki. Prezentujemy tegorocznych 
neoprezbiterów, parafie, z których pochodzą, 
i te, do których  zostali posłani. 

Pójdą 
na cały 
świat!

Ks. Dariusz 
Bugajski
 z Nowego 

Sącza, 
par. NSPJ, 
do Tylicza

Ks. Dariusz 
Dziedziak 

z Grybowa 
do żabna

Ks. Kamil 
Bachara

 z Wojnicza 
do Bochni, 

par. św. Pawła

Ks. Piotr 
Kiełbasa
z Jastrzębi 

do Tęgoborzy

Ks. Jan 
Baran 

z Wielogłów 
do uszwi

Ks. Piotr 
Burdacki 

z Brzeznej 
do Starego 

Wiśnicza 

Ks. Marcin 
Gryzło 
z Podola 

do Nowego 
Sącza, par. 
św. Heleny

Ks. Tomasz 
Kupiec 

z Tarnowa- 
-Mościc 

do Marcin-
kowic

Prastary 
apostolski 
gest święceń 
przekazuje 
moc Chrystusa 
i uzdalnia 
do podjęcia 
ewangeliza-
cyjnej misji
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Ks. 
Sławomir 

Mrózek 
ze Słopnic 

do krużlowej

Ks. Paweł 
Przybyło
ze Smęgo-

rzowa 
do Przecławia

Ks. Paweł 
Szpunar

 z Dębicy, par. 
Miłosierdzia 

Bożego,  
do kamienicy

Ks. Michał 
Mikulski

z Bochni, par. 
św. Mikołaja, 

do Brzeznej

Ks. Łukasz 
Szczepanik

z Pilzna 
do Pustkowa- 

-osiedla

Ks. Janusz 
Szpilowski

z Brzeznej 
do Bochni, 

par. św. Jana

Ks. Piotr 
Paciorek

ze Słupca 
do 

Podegrodzia

Ks. 
Krzysztof 

Wolak 
z Janowca 

do Szczurowej 

Ks. Kamil 
Wróbel

z Limanowej, 
par. 

MB Bolesnej, 
do Łabowej

Ks. 
Wiesław 
Biedroń 

z Limanowej, 
par. 

MB Bolesnej, 
do Szynwałdu

Ks. Rafał 
Zielonka
 z olszanki 

do Gumnisk

Ks. Mateusz 
Szyszka

z Tarnowa, 
par. Chrystusa 

Dobrego 
Pasterza, 

do Muszyny, 
par. św. Józefa

Ks. Piotr 
Mikulski

z krużlowej 
do Męciny

Ks. Marek 
Paździo

z Jodłownika 
do Jadownik

Ks. Piotr 
Zawiślak
z Jodłowej 

do Iwkowej

Ks. 
Wojciech 
Smoszna

z rzepiennika 
Biskupiego 

do zakliczyna

Ks. Paweł 
Turek
z Łęgu 

Tarnowskiego 
do Pogórskiej 

Woli

Ks. Paweł 
Nowak

z Dębicy, par. 
św. Jadwigi, 
do Czchowa

Ks. Rafał 
Żelazny

z uścia 
Solnego 

do radgoszczy, 
par. 

św. kazimierza      

Ks. Marcin 
Maślanka

z Tarnowa- 
-Terlikówki 

do 
Nagawczyny

Ks. Tomasz 
Szura

z Gorlic, 
par. 

Narodzenia 
NMP, 

do Dobrej

Ks. 
Sebastian 

Musiał 
ze Straszęcina 
do Wojakowej

Ks. Marcin 
Radzik

z Nowego 
Sącza, par. MB 
Niepokalanej, 

do okulic

Ks. Marek 
Czerwiński

 z zabrzeży 
do rzuchowej

Ks. 
Mateusz 

Kaźmierek 
z Mikluszowic 

do Piwnicznej-
-zdroju

Ks. Paweł 
Łebski
z Gorlic, 

par. 
św. andrzeja 

Boboli, 
do Czarnej 

Tarnowskiej

Ks. 
Krzysztof 

Myjak 
z Woli 

Piskuliny 
do Jurkowa 

k. Limanowej

Ks. Tomasz 
Słowik

z rzepiennika 
Biskupiego 

do rytra
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Program daje 
pieniądze, czyli 
granty. Jednak one 
same nie są celem, 
ale narzędziem 
większego dobra. 

W sobotę 12 czerwca gran-
tobiorcy z kilku gmin 
powiatu tarnowskiego 

wzięli udział w spotkaniu podsu-
mowującym program. – W tym 
roku mamy kilkunastu benefi-
cjentów reprezentujących 5 gmin. 
Granty są w mało oszałamiającej 
wysokości  – od 2 do 6 tys. złotych, 
na łączną pulę 70 tys., ale nie tylko 
o pieniądze tu chodzi – mówi Edy-
ta Sobiecka z Centrum Animacji 
Społecznej „Horyzonty”, koordy-
nator projektu. Wśród zwycięz-
ców znalazła się szkoła w Mesznej 
Opackiej. – Postanowiliśmy poszu-
kać w naszej małej wsi talentów 
rękodzielniczych, wyłowić je 

i pokazać. Naszym zamiarem było 
przekonać ludzi, że warto czegoś 
chcieć, że wiele jest w nas siły, ta-
lentów, energii i że zamieszkując 
małą wieś, nie jesteśmy skazani 
na wegetację – opowiada Urszula 
Hajduga, autorka projektu. Sen-
sem programu jest integracja śro-
dowiska dla realizacji własnych 
potrzeb. – Stwierdziliśmy, że bar-
dzo przydałby się kompleks boisk 
rekreacyjnych. Dostaliśmy 3 tys. 
złotych. To mało, ale w klubie jest 
nas prawie 90 osób, idą wakacje, 
weźmiemy się do pracy i zrobimy 
sami. Pieniądze starczają nam tyl-
ko na konieczne zakupy – dodaje 
Jakub Bujak z klubu „Kłos” Łysa 
Góra. Zdaniem Edyty Sobieckiej 
ważne jest to, że w tym małym pro-
gramie mogą brać udział grupy 
nieformalne, sąsiedzkie, środo-
wiskowe, które będą realizować 
własne pragnienia. – Poza tym na 
takim programie można w prakty-
ce uczyć się pisania wniosków, by 
kiedyś wypłynąć na wielką wodę 
– dodaje. bg

7. edycja programu „Działaj lokalnie”

Wielkie wody 
przed nami

 Tegoroczni beneficjenci projektu

Piłka nożna, jako zajęcie dodatko-
we dla dzieci, nie jest nadmiernie 
popularna i uchodzi za mało pre-
stiżową. Niesłusznie.

W Tymbarku rozegrano fi-
nał wojewódzki turnieju 

„Z podwórka na stadion”. Uchodzi 
on za nieoficjalne mistrzostwa 
Polski w piłce nożnej dzieci do lat 
10. – Prowadzimy różne programy 
dla dzieci promujące zdrowy tryb 
życia i żywienia. Profesjonalnie 
organizowany turniej piłkarski 
jest jednym z nich – mówi Dorota 
Liszka, rzecznik firmy „Tymbark”. 
W całej Polsce na boiska wyszło 
w tym roku 40 tys. dzieci. – Do-
skonały pomysł. Trzeba dzieciom 
organizować takie imprezy, dawać 
im możliwość gry, zabawy, uczyć, 
co znaczy drużyna, współpraca, 
a dzięki temu wychowywać przez 

sport – podkreśla Piotr Bukowiec, 
trener piłki nożnej. Zdaniem Sta-
nisława Struga, prezesa limanow-
skiego podokręgu PZPN, koor-
dynatora turnieju w Tymbarku, 
dobrze by było, by rodzice częściej 
pamiętali, żeby oprócz nauki gry 
na fortepianie czy języków umoż-
liwić dzieciom także udział w za-
jęciach sportowych. – Mówimy, że 
młodzież cherlawa. A sport to zdro-
wie, konieczny jest do zrównowa-
żonego rozwoju. Poza tym już na 
tym etapie można wyłowić praw-
dziwe talenty. Jeżeli narzekamy na 
dorosłą piłkę, to dlatego, że za mało 
uwagi poświęcamy dziś dzieciom 
– zauważa S. Strug. Turniej w Tym-
barku wygrały dzie-
cięce zespoły: Wilga 
Kraków (chłopcy) 
i  Sobolik Sobolów 
(dziewczęta). gb
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Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku

Sport to zdrowie

Dzieci 
uprawiają 

sport 
z radością 

■ R e K l A M A ■
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Kiedyś Sądecczyzna 
była etnicznym 
i kulturowym 
tyglem, w którym 
nikt nie gubił własnej 
tożsamości, o co dziś 
w jednorodnym 
społeczeństwie, 
niestety, tak łatwo.

W  sektorze kolonistów józe-
fińskich Sądeckiego Parku 

Etnograficznego otwarta została 
10 czerwca  wystawa ilustrująca 
życie Niemców galicyjskich na 
Sądecczyźnie. – To element szer-
szego projektu „Jarmark kultur”, 
zakładającego prezentację tradycji 
i kultury zamieszkujących nasze 
tereny Lachów, Żydów, Niemców 

i  Łemków – informuje Robert 
Ślusarek, dyrektor Muzeum Okrę-
gowego w Nowym Sączu. Epizod 
niemiecki na Sądecczyźnie to ok. 
160 lat. – Mieszkańcy różnych 
regionów cesarstwa osiedlali się 
u nas od czasów cesarza Józefa II, 
od końca XVIII wieku. Przybywa-
li, bo zwalniani byli od podatków, 
od służby wojskowej, dostawali 
pieniądze na zagospodarowanie 
się, otrzymywali ziemię, z reguły 
wcześniej zabraną klasztorom – 
mówi Barbara Szafran z Muzeum 
Okręgowego, kurator wystawy. 
Liczba osadników nie jest znana, 
ale były ich tysiące. Zamysłem 
cesarza było, aby podnosili kul-
turę agrarną na tych terenach. – 
Tylko niektórzy się asymilowali. 
Generalnie kultywowali własną 
tradycję i obyczaje. Choć dziś tej 
mniejszości niemieckiej na Są-
decczyźnie nie ma, to pozostały 
po nich ślady: charakterystyczna 
zabudowa Gołkowic czy parafia 
ewangelicka w Nowym Sączu – 
dodaje B. Szafran. O losach kolo-
nistów niemieckich przesądziła 
II wojna światowa. Nowa Polska 
nie znalazła dla nich miejsca.  gb

Warto się zastanowić

felieton
ks. Zbigniew Adamek

zadamek@is.net.pl

P rawo odwetu pozostaje w całkowitej sprzeczności z zasadami 
głoszonymi przez Chrystusa. Zło należy zwyciężać dobrem 

czynionym przez siebie, a nie przez próbę zaangażowania mocy 
z nieba po swojej stronie. Autentyczne włączenie się w pracę na 
rzecz królestwa Bożego wymaga przyznania bezwzględnego 
pierwszeństwa w działaniu na jego rzecz przed wszystkimi 
swoimi prywatnymi sprawami. Brak takiej postawy sprawia, że 
stajemy się niezdatnymi do pracy apostolskiej jako uczniowie 
Chrystusa.  •

Każdemu, kto tego dnia zaglądnie 
do Tylmanowej, organizatorzy fe-
stynu zapewniają dobrą zabawę. 
Skorzystają też dzieci z Afryki. 

J uż po raz 9. odbędzie się w Tyl-
manowej Podhalański Festyn 
Misyjny. To okazja do spotka-

nia z misjonarzami, posłuchania 
dobrych zespołów muzycznych 
oraz nabycia pamiątek z krajów 
misyjnych. To również okazja, aby 
wesprzeć misje. – Uzyskane środki 
przeznaczone zostaną na edukację 
najbiedniejszych dzieci, młodzie-
ży i sierot z misji Bagandou w Re-

publice Środkowoaafrykańskiej 
i w Bertoua w Kamerunie – mówi 
ks. Marek Mroczek, proboszcz 
z Tylmanowej. ak
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IX Podhalański Festyn Misyjny w Tylmanowej

Dla Bagandou i Bertoua
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„Niezwykły Dom Pana A.”, „Czer-
wony Kapturek” czy „Tygrysek 
Pietrek” to tylko niektóre tytuły 
festiwalu „Mała Talia”, który nie-
dawno zakończył się w Tarnowie.

N a sali grzecznie siedzi trzy-
letnia Julka. – Już trzeci raz 

jesteśmy w teatrze, bo od małego 
chcemy ją uczyć obcowania ze 
sztuką – mówi Elżbieta Belejec, 
babcia Julki. Tuż obok siedzą 
starsze dzieci, wszystkie niecier-
pliwie czekają na kolejną bajkę, 
tym razem „Czerwonego Kaptur-
ka”. – Tu jest magicznie – mówią 
podekscytowane. Przedstawienie 

odbyło się w ramach II festiwalu 
spektakli dziecięcych „Mała Talia”, 
który trwał od 11 do 19 VI w Tar-
nowie. Rozpoczęło go widowisko 
„Niezwykły Dom Pana A.” – Jest 
w nim to, co dzieci bardzo lubią, 
czyli sympatyczna bohaterka, jej 
czworonożny przyjaciel, tajemni-
cze miejsce i czarny charakter – 
wylicza Edward Żentara, dyrektor 
tarnowskiego teatru, organizator 
imprezy. Spektakle oceniane były 
przez dzieci i dorosłych, a pamiąt-
kowe nagrody zostały przygoto-
wane przez uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej im. Jana 
Pawła II w Tarnowie. js

Mała Talia

Magiczny świat bajek

Dla dzieci teatr to zaczarowane miejsce

Sektor niemiecki 
w Sądeckim Parku 
Etnograficznym

Pamiątki misyjne znajdują 
wielu nabywców

Sądecki 
„Jarmark kultur”

Kolonistów 
już nie ma
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W Biblii liczba 7 jest święta 
i doskonała – symbolizuje pełnię, 
kompletność, jedność ciała i duszy. 
Wspólnotę parafialną tworzy 7 
wiosek, czyli biblijna, święta liczba. 

K tórą drogą wybrać się do Mikluszowic? Czy przez 
Bochnię, narażając się na korki zawsze zatłoczo-

nej „czwórki”, czy przez Szczurową – ale tam znów 
niepewność podmytej przez powódź trasy. Mierząc 
się z iście hamletowskimi dylematami, ostatecznie 
wyruszam na E 40. Opodal Brzeska słyszę w radio 
o korku pod Bochnią więc… skręcam na Szczurową.

Gościnna ziemia
 – No tak, obecnie z dojazdem do nas nie jest łatwo, 

ale warto przybyć, bo miejscowość potrafi wynagro-
dzić trudy podróży – zapewnia ks. Józef Piech, mi-
kluszowicki proboszcz. Parafia słynie z gościnności. 
Dość rzec, iż miejscowi rokrocznie podejmują aż 6 
grup pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. 
I to jak podejmują – z orkiestrą! Mnie proboszcz po-
dejmuje plackiem z truskawkami. Pięknie wygląda, 
więc daję się skusić. Smak przechodzi wygląd. – A bo 

i truskawka swoja, i jajko, i kurka też – uśmiecha się 
włodarz parafii. – Staramy się tu mieć dużo swojego. 
To zdrowiej, no i bardziej po Bożemu, bo ziemię Bóg 
dał ludziom, by ją uprawiali. I nasi ludzie, z wielką 
estymą celebrujący dożynki na poziomie parafialnym, 
powiatowym i krajowym, najwyraźniej to rozumieją. 

Chrzciciel i ewangelista  
Wspólnotę parafialną, liczącą 

4250 wiernych, tworzy 7 wiosek: 
Baczków, Bogucice, Dziewin, Gaw-
łówek, Majkowice, Mikluszowice, 
Wyżyce. W Biblii liczba 7 jest święta 
i doskonała. I duchowe dzieje sied-
miowioskowej parafii potwierdzają, 
jak się zdaje, tę biblijną symbolikę. Na 
przykład co roku inna miejscowość 
przygotowuje u siebie uroczystość 
Bożego Ciała, w której uczestniczy 

cała parafia. – Chodzimy po całej wiosce, ponadto or-
ganizatorzy w danym roku pełnią liturgiczny dyżur 
w parafii – opowiada proboszcz. – Filarami naszej reli-
gijności są dwaj Janowie: Chrzciciel i Ewangelista. Głos 
tego pierwszego z naszej góry – Grodziska, noszącej jego 
imię, rozlega się tu od prawieków. Parafianie kochają 
też św. Jana Apostoła. W jego wspomnienie, jak każe 
tradycja, zawsze święcimy i nabożnie pożywamy wino.  

latorośle przyszłości 
Kościół rozkołysany żywiołową witalnością. Pró-

buję sfotografować najmłodszych uczestników oktawy 
Bożego Ciała. Modlę się w duchu, aby Pan zatrzymał 
choć na pstryknięcie maluchy i żeby mi wystarczyło 
obiektywu. Parafialnych latorośli sporo. Istniejąca od 
XII w. wspólnota nie zaginie. xat

Zapraszamy na Msze św. 
Niedziela: 7.00, 9.00, 11.00, 16.00;
kaplica w Bogucicach: 8.30.
Codziennie: 6.30, 18.00.
Odpusty: Niedziela po uroczystości ku czci św. 
Jana Chrzciciela i oktawa Bożego Narodzenia 
ku czci św. Jana ewangelisty. 

Zdaniem proboszcza
– Biblijne 
wyrażenie: „Głos 
wołającego 
na puszczy” 
potocznie oznacza 
daremny apel. 

Jednak w przypadku naszej 
parafii, leżącej na skraju 
Niepołomickiej Puszczy, jest 
inaczej. Lud w znakomitej 
większości stara się wsłu-
chiwać w wołanie św. Jana, 
naszego patrona. I naszą, 
duszpasterzy, powinnością 
jest w tym pomagać. Wielu 
parafian czynnie włącza się 
w życie lokalnego kościoła. 
Działają u nas liczne grupy 
duszpasterskie, m.in. Caritas, 
PCk, harcerstwo, szkolny 
wolontariat, grupa młodzie-
żowa, 25 róż różańcowych, 
Młodzieżowa orkiestra 
Baczków, DSM, blisko 90-oso- 
bowa LSo, kościół Domowy. 
zawsze chętni do różnorakiej 
pomocy są strażacy. W kształto-
waniu oblicza parafii aktywnie 
uczestniczą służebniczki 
starowiejskie. radością wspól-
noty są powołania do Bożej 
służby. obecnie mamy 6 alum-
nów. W tym roku były prymicje. 
Parafianie są ofiarni. rokrocznie 
wykonujemy jakieś dzieła, 
których koszt oscyluje wokół 
100 tys. zł. Szczególną troską 
otaczamy dzieci i młodzież. 
Wierni często się spowiadają 
i przystępują do komunii św. 
Jako duszpasterze chcemy 
pogłębiać życie sakramentalne, 
aby, w myśl św. Jana, poprzez 
pokorne umniejszanie się 
człowieka Bóg mógł w każdym 
wzrastać. osiedla się u nas 
dużo rodzin. Chcemy je 
integrować ze wspólnotą, bo 
kościół to dom wszystkich.

Ks. prał. Józef Piech

ur. 6 II 1949 r. Pochodzi z Łąkty 
Dolnej. Święcenia kapłańskie 
przyjął w roku 1974. Posługiwał  
w Pilźnie i Gorlicach.  
od 1992 r. jest proboszczem 
w Mikluszowicach. Pełni 
też funkcję notariusza 
dekanatu Bochnia Wschód. 
W duszpasterstwie pomaga mu 
dwóch wikariuszy: ks. Wiesław 
rachwał i ks. Paweł Marmuźniak 
oraz rezydent ks. Wiesław Multan. 

Kościół 
parafialny 
konsekrował 
w 1891 r. 
bp Ignacy Łoboz 
powyżej: Dzieci 
i młodzież 
to nadzieja 
parafii

Panorama parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach

Głos na puszczy


