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Najstarsi dobrze pamiętają biskupa Karola Wojtyłę, 
Trochę młodsi Papieża Polaka, 
Nowe pokolenie zdążyło pokochać Jana Pawła II,  
Najmłodszym zostaje już tylko tradycja i pamięć………… 

…… 
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Panu Andrzejowi Stawiarskiemu 
Panu Andrzejowi Zychowi 
Panu Pawłowi Pawlikowi 
Panu Grzegorzowi Pierzchale 
Panu Adamowi Konstantemu 
Państwu Marii i Mieczysławowi Gancarczykom 
Panu Krzysztofowi Firlejowi 
Pani Ewie Sikorskiej 
Panu Stanisławowi Olszowskiemu 
Panu Stanisławowi Warzecha  
Rodzicom absolwentów szkoły podstawowej 
Radom Rodziców Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach 
    

Dyrektorzy szkół: 

Renata Burchel  i  Zofia Korona 
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Kto zaczął, już zrobił połowę. 
 

                                                                              Horacy   

 
    15 listopada 2008 został zakończony, zaplanowany na 
bieżący rok, pierwszy etap budowy nowego kościoła w 
Gołkowicach. W 232 dniu od rozpoczęcia prac 
budowlanych, po wybudowaniu fundamentów 
(„kondygnacji technicznej”) została wykonana płyta na 
tzw. poziomie „zero”. Tym samym dobiegają końca 
prace przygotowawcze do wzniesienia głównej 
konstrukcji nowej świątyni.  

 

Omnia possibilia sunt apud Deum  
                                     U Boga wszystko jest możliwe. 

 
Jezus Chrystus  

 
    Ufni w słowa Jezusa Chrystusa módlmy się, by z tym samym 

zapałem, dobrą wolą, wiarą i nowymi siłami  przystąpić do 

kolejnego etapu budowy.  

 

 
Gołkowice Górne – poziom „zerowy” nowej świątyni 

15.11.2008 godz.15.00 
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Pomniki są po to, aby przypominać… 
90 ROCZNICA  

ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
 

(…)Ojczyzny mojej stopy okrwawione 
Włosami otrzeć na piasku 

Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę 
Słońca słońc blasku. 

………………………………………………………. 
 

Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna, 
Bo pola, sioła, okopy 

I krew, i ciało, i ta jego blizna 
To ślad - lub - stopy. 

 
C.K.Norwid „Moja Ojczyzna” 

 
    Temat patriotyzmu, stosunku obywatela do ojczyzny, walki o 
wolność, ale i wzniosłe ideały, był zawsze obecny w dorobku 
wielkich polskich twórców, artystów, ludzi myśli i czynu. Ta 
tematyka zajmowała także bardzo ważne miejsce w działalności 
duszpasterskiej Papieża – Polaka Jana Pawła II. W swojej 
książce „Pamięć i tożsamość” mówił on: 
„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie 
historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest 
to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich 
geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie 
tego dobra, jakim jest ojczyzna.”,  
a w innym miejscu: 
„Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze 
doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali 
na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował 
własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji 
własną suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę 
przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak 
tylko własna kultura, która się okazała w tym przypadku potęgą 
większą od tamtych potęg.”  
    

Kultura, zdaniem Jana Pawła II była silniejsza niż oręż wrogów, 
bo trwała w ludziach, ich pietyzmie w stosunku do tradycji, 
pamiątek narodowych, a przede wszystkim bohaterów. 
„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie.”  
powtarzał często Kardynał Stefan Wyszyński słowa, 
przypisywane francuskiemu marszałkowi Ferdynandowi 
Foch’owi. (Słowa te zapisano na drewnianej tabliczce na terenie 
jednej z najsłynniejszych nekropolii polskich - Starego 
Cmentarza na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem). Prymas 
Tysiąclecia, który sam nie uchylał się od cierpienia dla dobra 
swoich rodaków i Ojczyzny wiedział, jak ważne jest wychowanie 
młodych pokoleń w duchu patriotyzmu i miłości tego, co polskie. 
Jednak, aby coś kochać trzeba najpierw to poznać. Kultura 
narodu polega więc też na właściwym uświadamianiu młodych 
pokoleń, że są cząstką społeczności, która wniosła wielkie 
wartości w życie nie tylko jednego narodu, ale także całej 
wspólnoty narodów.   
    Własne „odczucie” Ojczyzny, jej świętość i nierozerwalny 
związek z Bogiem prezentował Julian Tuwim w wierszu pt.  
„Ojczyzna” mówiąc: 
  

Ojczyzną moją jest Bóg,  

Duch, Syn i Ojciec wszechświata.  
Na każdej z moich dróg  
Ku Niemu dusza ulata.  
 

Ojczyzną moją jest łan,  
Łan Polski, prostej, serdecznej,  
Niech mi pozwoli Pan  
W nim znaleźć spoczynek wieczny.  
 

Ojczyzną moją jest dom,  
Kochany dom rodzicielski,  
Przytułek cichym snom  
Młodości sielskiej-anielskiej.  
 

Patrzę, strudzony śród dróg,  
W oczu twych błękit przeczysty,  
I jest w nim wszystko: i Bóg  
I Polska i dom ojczysty.  
 

    Właściwemu kształtowaniu młodych pokoleń, ukierunkowaniu 
ich nie tylko na poznawanie lecz i ukochanie Ojczyzny służą 
organizowane już od wielu lat uroczystości religijno – 
patriotyczne w Gołkowicach. Miejscem szczególnym w tym dniu 
jest pomnik poświęcony „Ofiarom faszyzmu i komunizmu” w 
Polsce, stojący na gołkowickim cmentarzu. Przez dwanaście lat 
od swego powstania „żyje” on w środowisku przypominając to, 
co ważne i wielkie w naszej Ojczyźnie, oraz integrując 
środowisko lokalne wokół wartości narodowych. 
   Do udziału w obchodach Święta Niepodległości zaproszeni 
zostali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. 
Przedstawicielami posłów na Sejm RP byli: Arkadiusza 
Mularczyka Pan Edward Ciągło, Wiesława Janczyka Pan 
Wojciech Włodarczyk. Obecni byli także: Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Wojewódzkiego, a zarazem Sekretarz Powiatu 
Nowosądeckiego Pan Witold Kozłowski,  Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Starym Sączu Pan Marian Lis, Radni Rady Powiatu 
Nowosądeckiego i Rady Miejskiej w Starym Sączu, Sołtysi wsi 
Gołkowice Górne, Gołkowice Dolne, Skrudzina i Gaboń – 
Praczka.    
    Środowiska kombatanckie, którym szczególnie bliskie jest 
Święto Niepodległości reprezentował Przewodniczący 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Stary Sącz 
Pan Wojciech Pierzga.   
    Szczególne znaczenie miał udział w tej uroczystości dzieci, 
młodzieży, oraz nauczycieli szkół z terenu Parafii Gołkowice tj. 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Gołkowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 
Skrudzinie wraz z dyrektorkami: Panią Zofią Korona, Panią 
Renatą Burchel i Panią Marią Kałuzińską. W uroczystościach 
wziął również udział dyrektor Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Starym Sączu Pan Stanisław Majca. 
    Głównym organizatorem tego modlitewno-patriotycznego 
spotkania była Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność’ 
województwa małopolskiego z Przewodniczącym Panem Janem 
Gomółką (który powitał wszystkich obecnych przed 
rozpoczęciem Mszy Św.). Dużą grupę przybyłych stanowili w 
związku z tym związkowcy. Środowisko „Solidarności” 
reprezentowali: ), nestor i legenda Rolniczej Solidarności Pan 
Władysław Piksa z Łącka, członek Prezydium Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność” Józef Sośnicki, Członkowie Prezydium 
Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” województwa 
małopolskiego: Pan Wojciech Włodarczyk (Limanowa), Pani 
Zofia Długopolska (Myślenice), Pani Alicja Dyląg (Jodłownik), 
Pan Franciszek Kantor (Korzenna), przewodniczący Rad 
Gminnych NSZZ RI „Solidarność”: Pan Wojciech Mucha 
(Grybów), Pan Antoni Żelazko (Podegrodzie), Pan Józef 
Włodarczyk (Chełmiec), Pan Franciszek Rożdżyński (Stary Sącz).   
    Podniosły charakter nadawały uroczystości licznie obecne 
poczty sztandarowe: NSZZ RI „Solidarność” województwa 
przemyskiego i nowosądeckiego, gmin Stary Sącz, Grybów i 
Jodłownik, Rady Miejskiej w Starym Sączu, Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II 
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w Gołkowicach. Uświetnił ją także udział starosądeckiej 
orkiestry pod kierunkiem Pana Stanisława Dąbrowskiego. 

*** 
    Ranek 11 listopada 2008 roku w Gołkowicach wstał 
słoneczny, przejrzysty lecz mroźny. Pozbawione liści drzewa, 
zaorane po gospodarsku pola i szron na trawie dawały krajobraz 
prawdziwie polskiego listopada, miesiąca tak bardzo związanego 
z patriotycznymi zrywami Polaków (m.in. Powstanie 
Listopadowe 1830 r.). Uroczystości Święta Niepodległości 
zgromadziły licznie mieszkańców parafii, którym droga jest idea 
patriotyzmu, zaproszonych gości, rodziny pragnące w duchu 
miłości Ojczyzny wychowywać swoje dzieci.   
    W polskiej narodowej mentalności patriotyzm zawsze był 
ściśle związany z wiarą i chrześcijańskimi korzeniami, dlatego 
zasadniczą część obchodów niepodległościowych stanowiła 
Msza Święta w Kościele Parafialnym w Gołkowicach, 
sprawowana pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Kazimierza 
Koszyka. W uroczystej celebrze wzięli także udział pracujący w 
parafii Ks. Kanonik Stefan Tokarz i Ks. Katecheta Krzysztof 
Migacz oraz rodacy: Ks. Grzegorz Kozieński i Ks. Tomasz Góra. 
Świąteczną homilię do zgromadzonych na Eucharystii wygłosił 
Ks. Krzysztof Migacz, który przybliżył słuchaczom znaczenie 
słowa „patriotyzm” zwracając jednocześnie uwagę na to, czym 
on być powinien obecnie. Główną myśl jego kazania można 
wyrazić słowami wielkiego Papieża Jana Pawła II: „Niech 
wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i 
heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem 
do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom.” / Jan 
Paweł II w Parlamencie, dn. 11 czerwca 1999 roku/. Uroczystą 
modlitwę w intencji Ojczyzny w kościele zakończyło odśpiewanie 
hymnu  „My chcemy  Boga” oraz pieśni „Nie rzucim Chryste…”. 
    Po zakończeniu Mszy Św. w marszowym rytmie pieśni 
legionowych uczestnicy uroczystości udali się na pobliski 
cmentarz, gdzie przy wspomnianym już pomniku miała miejsce 
druga część patriotycznego spotkania. Prowadzący apel 
poległych funkcjonariusz Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej w Nowym Sączu Chorąży Sztabowy Józef Szabla i 
Radny Rady Miejskiej w Starym Sączu Pan Jan Kupczak 
przywołali na pamięć obecnych znanych oraz bezimiennych 
bohaterów polskich walk o wolność Ojczyzny, także tych z 
najnowszej historii Polski: Ojca Maksymiliana Kolbe i Ks. Jerzego 
Popiełuszkę.    
   Następnie pod pomnikiem złożyli wieńce, wiązanki kwiatów i 
zapalone znicze: zaproszeni goście i ich przedstawiciele, 
delegacje dzieci i młodzieży wraz z dyrektorami, członkowie 
NSZZ „Solidarność” RI. Modlitwę za tych, którzy oddali swe życie 
dla Ojczyzny poprowadził Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk. Chwili 
refleksji zgromadzonych nad dziejami Państwa i Narodu 
sprzyjało odegranie przez orkiestrę dętą ze Starego Sącza 
wiązanki pieśni i utworów historycznych o tematyce 
patriotycznej, tak mocno związanych z czasami walk o 
niepodległy byt naszego kraju.      
 

A. i G. Gorczowscy 
 
 
 
 

 
16 listopada 2008 – XIX Niedziela Biblijna 

fCZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE W RODZINIEF 
 

    Jeszcze przed Soborem Watykańskim II o zaprowadzenie 
niedzieli biblijnej we wszystkich diecezjach polskich apelowali do 
Episkopatu księża, którzy w 1956 r. uczestniczyli w KUL w 
wykładach poświęconych miejscu Pisma Świętego w 
duszpasterstwie. W uzasadnieniu swej prośby wymienili wtedy 
następujące racje: zwrócenie uwagi wiernych na Pismo Święte, 
objaśnienie jego tekstów, pouczanie o duchowej korzyści Słowa 

Bożego oraz zachęcanie do codziennego czytania Ewangelii. 
Mimo postulatów Soboru Watykańskiego II, by wierni mieli 
szeroki dostęp do Pisma Świętego (np. KO 22), apel o 
wprowadzenie niedzieli biblijnej nigdy nie został zrealizowany w 
ramach całego kraju./ z książki pt. Biblia w Kościele Ks. 
Stanisław Haręzga/. 
    W naszej diecezji Niedziela Biblijna jest obchodzona już po 
raz dziewiętnasty. Jest nią przedostatnia niedziela roku 
liturgicznego. W bieżącym roku dzień ten wypada 16 listopada 
2008 roku, kiedy to modlimy się także w intencji rychłej 
kanonizacji Jana Pawła II. Nasz Ojciec Święty jest patronem i 
inspiracją Dzieła Biblijnego, które dało początek corocznemu 
organizowaniu Niedzieli Biblijnej. Niedziela Biblijna nie jest 
obchodzona w każdej diecezji, w niektórych dopiero rozpoczyna 
się wprowadzanie tego rodzaju obchodów. W Diecezji 
Tarnowskiej w tym roku szczególny akcent położony jest na 
czytanie Pisma Świętego w rodzinie, jako pierwszej i 
podstawowej wspólnocie uczniów Chrystusa.  
    Obchodzenie w każdej parafii Niedzieli Biblijnej ma na celu 
przypomnienie wiernym czym jest Biblia w życiu chrześcijanina, 
zachęcenie do lektury i pogłębionej refleksji nad tekstami 
biblijnymi, uświadomienie wartości i sensu Pisma Świętego. 
    
    Biblia zajmowała centralne miejsce w życiu Św. Hieronima, 
Ojca Kościoła, który żył na przełomie IV i V wieku. 
Przetłumaczył on Biblię na język łaciński, komentował w swoich 
dziełach, a zwłaszcza starał się konkretnie żyć według jej 
wskazań. Ojciec Święty Benedykt XVI mówi, że od Św. 
Hieronima możemy nauczyć się umiłowania słowa Bożego w 
Piśmie Świętym. Wyraża to najbardziej znane powiedzenie 
Świętego: «Nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość 
Chrystusa». 
„Dlatego jest ważne, by każdy chrześcijanin żył w kontakcie i 
osobistym dialogu ze słowem Bożym, przekazanym nam w 
Piśmie Świętym. Ten nasz dialog ze słowem Bożym powinien 
mieć zawsze dwa wymiary: z jednej strony, powinien być 
dialogiem rzeczywiście osobistym, ponieważ Bóg przemawia do 
każdego z nas przez Pismo Święte i dla każdego ma jakieś 
przesłanie. Powinniśmy czytać Pismo Święte nie jako słowo z 
przeszłości, ale jako słowo Boga, który zwraca się również do 
nas, i powinniśmy starać się zrozumieć, co Pan chce nam 
powiedzieć. Żeby jednak nie popaść w indywidualizm, musimy 
pamiętać, że słowo Boże jest nam dane, abyśmy tworzyli 
komunię, byśmy zjednoczyli się w prawdzie na naszej drodze do 
Boga. Tak więc to słowo, choć zawsze pozostaje słowem 
osobistym, jest również słowem budującym wspólnotę, 
budującym Kościół. Dlatego powinniśmy je czytać w jedności z 
żywym Kościołem. Miejscem sprzyjającym czytaniu i słuchaniu 
słowa Bożego jest liturgia, w której celebrując słowo i 
uobecniając w Sakramencie Ciało Chrystusowe, aktualizujemy 
słowo w naszym życiu i sprawiamy, że jest obecne pośród nas. 
Nie powinniśmy nigdy zapominać, że słowo Boże jest 
ponadczasowe. Opinie ludzkie pojawiają się i przemijają. To co 
dzisiaj jest bardzo nowoczesne, jutro będzie przestarzałe. 
Natomiast słowo Boże jest słowem życia wiecznego, zawiera w 
sobie wieczność, to co ma zawsze wartość. A zatem nosząc w 
sobie słowo Boże, nosimy wieczność, życie wieczne.” /Benedykt 
XVI Św. Hieronim (I) Audiencja generalna 7 listopada 2007 r. za 
portalem internetowym OPOKA/ 

 
Opracowane 

 na podst. materiałów internetowych 
 

 

wkW 
 
 
 



 4 

 
 

23 listopada  
 Uroczystość  

Jezusa Chrystusa,  
Króla Wszechświata 

 

    Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszechświata wprowadził do liturgii papież Pius XI 

encykliką „Quas Primas” z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku 
jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia 
po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz 
akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo 
uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma 
soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.  
    Ustanawiając tę uroczystość Pius XI pisał: 
„Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym 
tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia 
dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa 
je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla 
głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a 
ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; 
mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie 
tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym 
posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że 
Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż 
zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy 
Chrystusa jako Króla serc dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i dla 
łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek 
nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie 
narody, jak Jezus Chrystus. 
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego 
słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako 
Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można 
powiedzieć, iż otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i królestwo"; Chrystus 
bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma 
wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo 
nad wszystkim stworzeniem.  
    Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego 
stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś 
dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo 
jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie 
tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go 
stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od 
wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, 
wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć 
jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej 
modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: 
>Przyjdź królestwo Twoje!< 
    Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w 
ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej 
Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca 
świata. 
Władcy ziemscy nabywają tytuł królewski przez dziedziczenie, nominację 
i podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Chrystusowi pełne prawo do korony 
i najwyższej władzy. Jako człowiek, w swej ludzkiej naturze, pochodził 
on przecież w prostej linii od króla Izraela, Dawida. Wykazują to 
Ewangeliści, podając Jego rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). W 
narodzie wybranym ta prawda była tak pospolicie znana, że 
powszechnie nazywano Go Synem Dawida (Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; 
Łk 1, 27. 32; 20, 41-44; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16). Tak więc z krwi i 
dziedziczenia Chrystus miał prawo do tytułu Króla. 
Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą 
Trójcy Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem 
najwyższym i absolutnym, wobec którego wszelkie królestwa ziemskie 
są nieporównywalne. Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, 
liturgia dodała do tytułu "Król" dopełniacz >Wszechświata<.” 
    W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata czytany jest 
fragment z Listu do Kolosan. Znajdujemy tam zdanie: „On jest przed 
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1, 17). Chrystus jest więc 
tym początkiem – myśli, życia, i ludzkich poszukiwań. A wcześniej (w 
tym samym tekście) usłyszymy, że „Chrystus jest obrazem Boga 
niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia”. 
Pierworodny wobec stworzenia, czyli zrodzony przed stworzeniem 

wszystkich rzeczy. On jest tym pierwszym – pośród ludzi, wszystkich 
stworzeń, świata i wszechświata.  
    Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest corocznie 
świętem Akcji Katolickiej. W tym roku Akcja Katolicka w naszej Diecezji 
obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji 23 listopada 2008 
r. w Tarnowie odbędzie się II Kongres Akcji Katolickiej Diecezji 
Tarnowskiej, który zainauguruje Msza Św. w Katedrze Tarnowskiej pod 
przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusz Wiktora Skworca. Następnie 
osobom, wytypowanym przez Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej 
zostaną wręczone Medale 10-lecia AK. 
 

Na podst. materiałów internetowych 
Portali: Akcji Katolickiej, ILG Czytelnia, Tezeusz.  
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