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           Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                      w Gołkowicach  
                   BIULETYN PARAFIALNY Nr 2 (58) 22.02.2009 
                                                    

  Egzemplarz bezpłatny                           VII Niedziela Zwykła        
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17 stycznia 2009 roku17 stycznia 2009 roku17 stycznia 2009 roku17 stycznia 2009 roku    

    
    Nowy rok w naszej parafii rozpoczęło znaczące wydarzenie. Wielu 
mieszkańców i gości bawiło się na drugim juŜ balu charytatywnym. 
Zabawa w miłym gronie miała szczególny cel, jakim jest budowa 

nowego kościoła w Gołkowicach. Wspólna organizacja balu sprzyjała 
nawiązywaniu współpracy, poszerzaniu kontaktów, była więc okazją do 
budowania nowych relacji i wzmacniania juŜ istniejących. Wielu z 
uczestników na zakończenie wspólnej zabawy z radością powiedziało 

„Do zobaczenia w przyszłym roku!”. 
    Dochód z balu wyniósł 29.000,0029.000,0029.000,0029.000,00 złotych  (wpłaty 

22222222....400,00400,00400,00400,00 złotych oraz dochód z atrakcji 6666....600,00600,00600,00600,00 

złotych). Wydatki związane z organizacją balu 

wyniosły 0000 złotych. 

    Było to moŜliwe tylko i wyłącznie dzięki  
ofiarności i hojności wielu ludzi oraz ogromnemu 
zaangaŜowaniu licznej grupy parafian, którzy 
wszystkie prace związane z organizacją 
i przygotowaniem balu wykonali bezinteresownie. 

g#G 
 

Sponsorzy 
balu charytatywnego  

i spotkania opłatkowego seniorów 
 
- Kinga i Andrzej Stawiarscy– Firma Raj 
- Maria i Grzegorz Klag 
- Andrzej i Renata Zych – Ferma Drobiu 
- Paweł Pawlik –  Polwit 
- Waldemar Wideł – Agrohurt 
- Piotr Stawiarski – Contimax  
- Radosław Gransz - Rademenes 
- Wiesław Zarabski 
- Franciszek Szewczyk 
- Maria i Jan Zarembowie 
- Anna Jurek 
- Józef Jagieło 
oraz 
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym 
Sączu 
- Zakład Masarski „ Szubryt” 
- PHU Bajer w Nowym Sączu 
- Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Tadeusz 
Gurgul z Czernca 
- Firma Hopek ze Starego Sącza 
- Gospodarstwo Drobiarskie Renata Poręba z 
Bielanki 
- Firma Kora - Andrzej Koszyk z Nowego Sącza 
- Maspex z Tych 
- Michał Ogorzały z Andrychowa 
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OSOBY ZAANGAśOWANE  
W ORGANIZACJĘ BALU 

POMOC W 
ORGANIZACJI 
Maria Kulig 
ORKIESTRA 
Ryszard Lorczyk 
Stanisław Stawiarski 
Leszek Stawiarski 
DEKORACJA 
Zofia i Mieczysław 
Gołdynowie  
CIASTO 
Maria i Grzegorz Klag  
KUCHNIA  
FIRMA „RAJ” 
Kinga i Andrzej 
Stawiarscy 
Ewa Jagieło 
Rafał i Michał Jagieło 
Maria Stawiarska 
Anna Lorek 
Aniela Zagórowska  
oraz 
Jadwiga Plata 
Maria Zagórowska 
Małgorzata Tokarczyk 
Maria Ogorzały 
Irena Bieryt 
Józefa Konieczny 
Stanisława Duda 
Maria Konstanty 
Zofia Szewczyk 
Teresa Kotas 
Danuta Kuczaj 
Maria Zembura 
Zofia Lorczyk 
Anna Gorczowska    
Barbara Duda 
ZDJĘCIA  
Grzegorz Gorczowski 
PORZĄDEK 
Antoni Majerski i 
straŜacy 
 

SZATNIA 
Józef Florek 
Agata Kurzeja 
Małgorzata Kurzeja  
Piotr Banach  
Mariusz Łomnicki 
Paweł Rams 
Piotr Niesporek 
SPRZĄTANIE 
Alfreda Biel 
Józefa Kurzeja z męŜem 
Małgorzata Lorek 
Maria Szewczyk 
Małgorzata Zwolińska 
POZOSTAŁE PRACE 
Andrzej Zych 
Stanisław Zych 
Mieczysław Szewczyk 
Andrzej Kuczaj 
Bogusława i Grzegorz 
Niesporek 
Danuta Rams 
Danuta Pogwizd 
Marcjanna Bodziony 
Wanda Ubik 
Agata Bieryt 
Anna Korona 
Lucyna Drozd 
Irena Adamek 
Józef Szabla 
Andrzej Kałuziński 
Józef Janik 
Łukasz Cedzidło 
Janusz Lorek 
Stanisław Wąchała 
Henryk Janik 
Franciszek Szewczyk 
KOORDYNACJA 
DZIAŁAŃ 
Małgorzata Niemiec 
WSPARCIE DUCHOWE I 
NIE TYLKO… 
Ks. Proboszcz Kazimierz 
Koszyk 

 

 

Organizatorem  

IV Spotkania Opłatkowego Seniorów 
tradycyjnie był Parafialny Oddział  

CARITAS 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności     
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej     

   w Parafii p.w. Świętego Antoniego Padewskiego 
              w Gołkowicach w roku 2008w roku 2008w roku 2008w roku 2008    

 
    Oddział Akcji Katolickiej naszej parafii wkroczył juŜ w czwarty rok 
swojej działalności. Dzięki Opatrzności BoŜej i opiece Patrona św. 
Antoniego inicjatywy podejmowane przez jej członków pod 
przewodnictwem Asystenta Kościelnego Ks. Proboszcza Kazimierza 
Koszyka oraz Prezesa, pana Jana Gomółki spotykają się z uznaniem 
społeczności parafialnej. Akcja Katolicka naszej parafii działa w trzech 
zasadniczych obszarach, które obejmują: 
- Ewangelizację i uświęcanie 
- Działalność kulturalno – formacyjną 
- Działalność dobroczynną 
Działalność AK w minionym roku, w poszczególnych miesiącach 
przedstawiała się następująco: 
STYCZEŃ 
- Przygotowanie koncertu noworocznego „Niech kolęduje z nami cała 
Ziemia” przez parafialną grupą teatralną pod kierunkiem pani 
Małgorzaty Niemiec 
- Zebranie sprawozdawcze POAK za rok 2007. Omówienie i przyjęcie 
programu pracy na rok 2008  
- Udział w organizacji balu charytatywnego, którego dochód 
przeznaczono na budowę Kościoła 
LUTY 
- Przygotowanie i prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu 
podczas czterdziestogodzinnego naboŜeństwa 
- Prowadzenie drogi krzyŜowej w Kościele parafialnym w Gołkowicach i 
w kaplicy w Skrudzinie  
- Przygotowanie spotkania formacyjnego przez panią Agatę Bieryt na 
temat: „Bądźcie uczniami Chrystusa”  
MARZEC 
- Udział przedstawicieli POAK w rekolekcjach w CięŜkowicach w dniach 
14 – 16.03.2008 r. zorganizowanych dla członków Akcji Katolickiej 
- Przygotowanie „Misterium Męki Śmierci i Zmartwychwstania 
Pańskiego” w dziewięciu aktach przez grupę teatralną naszej parafii pod 
kierownictwem pani Małgorzaty Niemiec. Misterium dostarczyło 
wszystkim głębokich przeŜyć. Było nie tylko spektaklem, ale przede 
wszystkim naboŜeństwem.  
- Wykład pani doc. dr S. Kardaszewicz na temat przyczyn i skutków 
chorób cywilizacyjnych 
KWIECIEŃ  
- Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny z inicjatywy POAK. 
Przygotowanie i poprowadzenie wspólnej modlitwy w jednym dniu 
peregrynacji relikwii przez członków POAK. Nasza parafia otrzymała z 
Tarnowa podziękowanie za wielkie zaangaŜowanie w przygotowanie 
przyjęcia relikwii bł. Karoliny Kózkówny. Z okazji 20 rocznicy beatyfikacji 
bł. Karoliny, która przypadła 10 czerwca Katolickie Stowarzyszenie 
MłodzieŜy przyjęło patronat nad Peregrynacją Relikwii Błogosławionej w 
naszej diecezji. Z racji teŜ, Ŝe w naszej parafii nie istnieje KSM, 
inicjatywę tę przejęła Akcja Katolicka. Warto podkreślić, Ŝe uroczystość 
ta przypadła w naszej parafii w okresie III rocznicy śmierci Jana Pawła 
II w dniach 4 – 11.04.2008 r.  
- Udział członków POAK we Mszy Św. w dniu patrona Akcji Katolickiej – 
św. Wojciecha 
- Wybór pana Jana Gomółki – przedstawiciela Dekanatu 
Starosądeckiego do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej i 
nominacja przez ks. Biskupa Ordynariusza. Rada skupia ok. 30 osób. 
Pan Gomółka będzie reprezentantem dekanatów: Łącko, Krościenko i 
Stary Sącz. Nominacja ta jest wielkim wyróŜnieniem nie tylko dla pana 
Gomółki, ale takŜe dla całej wspólnoty parafialnej. Świadczy o tym, Ŝe 
róŜnorodne działania podejmowane przez Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej, jak i całą parafię, są dostrzegane i doceniane w Diecezji.  
MAJ 
- Zorganizowanie parafialnej pielgrzymki – majówki do kaplicy p.w. św. 
Franciszka w Skrudzinie. Udział zaproszonych gości – Asystenta 
Kościelnego Diecezji Tarnowskiej ks. dra Ireneusza Stolarczyka, 
przedstawicieli POAK ze Starego Sącza i Barcic oraz diakona z parafii 
Gołkowice K. Przychockiego pracującego na misjach w Brazylii. 
Tegoroczna pielgrzymka do Skrudziny była juŜ czwartą z kolei i stała się 
tradycją. W tym roku miała ona charakter szczególny, gdyŜ 
naboŜeństwo majowe oraz Msza Św. zostały odprawione po raz 
pierwszy w poświęconej kaplicy. Homilię wygłosił zaproszony na 
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pielgrzymkę ks. dr Ireneusz Stolarczyk. Mottem słowa skierowanego do 
naszych parafian uczynił myśl papieŜa Benedykta XVI: „Kto nie daje 
ludziom Boga, daje za mało”. Po naboŜeństwie majowym pielgrzymi 
zostali zaproszeni na spotkanie przy grillu na plac szkolny w Skrudzinie.  
Członkowie AK wysłuchali ponadto wystąpienia Asystenta Kościelnego 
Diecezji Tarnowskiej, który zachęcał do podejmowania istotnych 
tematów społeczno – kulturowych, w myśl hasła roku kościelnego: 
„Bądźmy uczniami Chrystusa”. Wszyscy członkowie AK i zaproszeni 
goście z wielką uwagą i zainteresowaniem wysłuchali takŜe refleksji 
diakona K. Przychockiego na temat pracy misyjnej w Brazylii.  
CZERWIEC 
- Czynny udział członków POAK w uroczystościach odpustowych ku czci 
św. Antoniego połączonych z jubileuszem 50 - lecia kapłaństwa ks. 
Kanonika Stefana Tokarza 
- Czynny udział członków POAK w parafialnym festynie, z którego 
dochód został przeznaczony na budowę Kościoła 
-  Udział w uroczystościach prymicyjnych parafianina księdza Krzysztofa 
Przychockiego 
PAŹDZIERNIK 
- Prowadzenie modlitwy róŜańcowej w Kościele parafialnym w 
Gołkowicach  
- Udział w dekanlanym spotkaniu modlitewno - edukacyjnym w 
Limanowej  
- Udział członków POAK w uroczystości odsłonięcia Pomnika Jana Pawła 
II w Gołkowicach, która zainaugurowała Rok Ojca świętego Jana Pawła 
II w Mieście i Gminie Stary Sącz  
- Zebranie sprawozdawczo - wyborcze POAK za okres od IV 2005 do X 
2008 r., wybory zarządu AK 
- Na spotkaniu październikowym dokonano podsumowania pracy POAK, 
gdyŜ upłynęła kadencja Rady i Prezesa POAK. Przeprowadzono wybory 
nowej Rady. Skład zarządu POAK pozostał taki sam i tworzą go:  
Wiceprezesi: BoŜena Stawiarska, Józef Szabla 
Sekretarz: Maria Masternak 
Skarbnik: Alfreda Biel 
Kronikarz: Jadwiga Gomółka 
Członkowie zarządu: Józefa Kurzeja, Andrzej Kałuziński, Ryszard 
Klimek 
Komisja Rewizyjna: Zofia Korona, Helena Niemiec, Jan Kupczak 
Prezesem POAK został ponownie pan Jan Gomółka, którego 
nominował biskup Wiktor Skworc na kolejną trzyletnią kadencję.  
LISTOPAD 
- Udział przedstawicieli POAK w II Kongresie AK Diecezji Tarnowskiej w 
Tarnowie oraz uroczystościach Chrystusa Króla związanych ze świętem 
AK. II Kongres AK Diecezji Tarnowskiej został zorganizowany z okazji 10 
– lecia AK w naszej diecezji. W Deklaracji Programowej II Kongresu AK 
Diecezji Tarnowskiej wygłoszonej przez Asystenta Diecezji Tarnowskiej 
ks. dr I. Stolarczyka szczególną uwagę zwrócono na postać i nauczanie 
Jana Pawła II. Nasz wielki PapieŜ nawoływał w swoim nauczaniu 
skierowanym do członków AK, by przez świętość Ŝycia i zapał apostolski 
czynić coraz wspanialsze oblicze Kościoła.  
Przyznano Medale 10 - lecia Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej 
osobom zaangaŜowanych w działalność POAK: ks. Proboszczowi K. 
Koszykowi, prezesowi POAK p. J. Gomółce, A. Biel, J. Gomółce, K. 
Kałuzińskiej, A. Klimek, M. Masternak, M. Niemiec, G. Niesporek, J. 
Plata, J. Szabli oraz p. G. Gorczowskiemu w dowód uznania za wielkie 
zaangaŜowanie w Ŝycie parafii. 
GRUDZIEŃ 
- Spotkanie opłatkowe członków POAK  
- Nominacja dla p. Jana Gomółki na Prezesa POAK w Gołkowicach na 
trzyletnią kadencję 
- Członkowie POAK angaŜują się w dzieło budowy świątyni rozpoczęte w 
tym roku  
- Cały rok była prowadzona akcja pomocy rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej. śywność pozyskiwano z Banku śywności w 
Krakowie. Ogółem przywieziono w tym roku 9.483 ton Ŝywności za 
sumę 20 807 zł. śywność była przywoŜona 4 razy. Słowa szczególnego 
podziękowania za zaangaŜowanie w to dzieło naleŜą się panu: Janowi 
Gomółce oraz panom: Waldemarowi Widłowi, Michałowi Cebuli, 
Krzysztofowi Ubikowi, Antoniemu Kołodziejowi za pomoc w transporcie 
Ŝywności. Jej rozdzielaniem zajmują się panie z Akcji Katolickiej i 
Caritas. Wyrazy uznania i podziękowania za trud podjęcia pracy 
związanej z tą akcją kierujemy na ręce pani Danuty Rams 
Wszystkie najwaŜniejsze wydarzenia z Ŝycia Akcji Katolickiej naszej 
parafii są utrwalane na kartach kroniki, którą  systematycznie w sposób 
artystyczny prowadzi pani Jadwiga Gomółka - kronikarz POAK  
Członkowie Akcji Katolickiej na czele z Prezesem wyraŜają ogromną 
wdzięczność ks. Proboszczowi Kazimierzowi Koszykowi Asystentowi 

Kościelnemu naszego oddziału, za przewodnictwo duchowe, wspieranie 
podejmowanych działań, wszelką pomoc i Ŝyczliwość.  

Sekretarz POAK 
Maria Masternak 

 
 

Program 
działania POAK działania POAK działania POAK działania POAK     

       w Gołkowicach na rok 2009 
 

  1.Udział członków POAK w koncercie noworocznym „Tobie Mały Panie” 
– 4.01.2009. 
  2.Współudział w zorganizowaniu Balu Charytatywnego, którego 
dochód przeznaczony zostanie na budowę kościoła –  
  17.01.2009. 
  3.Pomoc ubogim rodzinom w ramach programu PEAD – Bank śywności 
w Krakowie, wspólnie z parafialnym Caritas. 
  4.Adoracja podczas 40 – godzinnego naboŜeństwa – 22.02.2009. 
  5.Prowadzenie Drogi KrzyŜowej w Wielkim Poście. 
  6.Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej, 
udział członków POAK. 
  7.Udział członków POAK w Rekolekcjach – CięŜkowice –   3-5.04.2009. 
  8.NaboŜeństwo POAK w dniu Św. Wojciecha (patrona Akcji Katolickiej) 
– 23.04.2009. 
  9.Zorganizowanie parafialnej Pielgrzymki Majowej i wspólna modlitwa 
w kaplicy w Skrudzinie – maj 2009. 
10.Udział w V Forum Ruchów i Stowarzyszeń – 13.06.2009. 
11.Pielgrzymka AK na Ukrainę, Ziemię Lwowską i Podole –   24-
26.06.2009. 
12.Uczestnictwo AK w Pielgrzymce na Jasną Górę – 19.06.2009. 
13.Czynny udział członków POAK w organizacji IV Festynu Parafialnego 
w Gołkowicach, z którego dochód przeznaczony zostanie na budowę 
kościoła – czerwiec 2009. 
14.Udział AK w Wielkim Odpuście Tuchowskim – 05.07.2009. 
15.Organizacja wycieczki turystyczno – krajoznawczej – sierpień lub 
wrzesień 2009. 
16.Prowadzenie modlitwy róŜańcowej w kościele parafialnym w 
Gołkowicach – październik 2009. 
17.Uczestnictwo AK w dekanalnym spotkaniu modlitewno – 
edukacyjnym w Starym Sączu – październik 2009. 
18.Święto Akcji Katolickiej – uczestnictwo w uroczystościach Chrystusa 
Króla Wszechświata w Tarnowie – 22.11.2009. 
19.Spotkania formacyjne w oparciu o materiały AK pt. „Otoczmy troską 
Ŝycie”. 
20.Wykład Pani doc. med. Stefanii Kardaszewicz – członka AK na temat 
przyczyn i skutków powstawania chorób w dzisiejszej cywilizacji. 
21.Uczestnictwo POAK w wielu innych akcjach podejmowanych przez 
parafię w Gołkowicach. 

Prezes POAK w Gołkowicach 

       Jan Gomółka 
 

((((KĄCIK DOBREGO SŁOWA))))    

��� 
 
   Pozostając jeszcze w klimacie walentynek, w dzisiejszym Kąciku 
Dobrego Słowa Hymn o miłości z pierwszego listu do Koryntian.  
 
„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,  
a miłości bym nie miał,  
stałbym się jak miedź brzęcząca  
albo cymbał brzmiący.  
Gdybym teŜ miał dar prorokowania  
i znał wszystkie tajemnice,  
i posiadał wszelką wiedzę,  
i wszelką moŜliwą wiarę, tak iŜbym góry przenosił,  
a miłości bym nie miał -  
byłbym niczym.  
I gdybym rozdał na jałmuŜnę całą majętność moją,  
a ciało wystawił na spalenie,  
lecz miłości bym nie miał,  
nic bym nie zyskał.  
Miłość cierpliwa jest,  
łaskawa jest.  
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Miłość nie zazdrości,  
nie szuka poklasku,  
nie unosi się pychą;  
nie dopuszcza się bezwstydu,  
nie szuka swego,  
nie unosi się gniewem,  
nie pamięta złego;  
nie cieszy się z niesprawiedliwości,  
lecz współweseli się z prawdą.  
Wszystko znosi,  
wszystkiemu wierzy,  
we wszystkim pokłada nadzieję,  
wszystko przetrzyma.  
Miłość nigdy nie ustaje,  
nie jest jak proroctwa, które się skończą,  
albo jak dar języków, który zniknie,  
lub jak wiedza, której zabraknie.” 

/1Kor 13,1-8/ 
przygot. Mariusz Łomnicki 

 

WIELKI POSTWIELKI POSTWIELKI POSTWIELKI POST    
 

    Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Św. 
Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek). Tą szczególną Mszą Św. 
rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. Niedziele w tym czasie noszą 
nazwę; I, II, II, IV, i V niedziela Wielkiego Postu. Niedziela VI, w którą 
rozpoczyna się Wielki Tydzień, nazywa się Niedzielą Palmową Męki 
Pańskiej. Wielki Tydzień rozpoczyna się w Niedzielę Palmową procesją i 
Mszą Św. Ten okres w roku liturgicznym ma za cel przygotowanie 
wiernych do obchodu Paschy, misterium paschalnego, i ma charakter 
pokutny.  
    W rozpoczynającą Wielki Post Środę Popielcową obowiązuje post 
ścisły i abstynencja. Tego dnia podczas Mszy Św. po Ewangelii i homilii, 
odbywa się poświęcenie i nałoŜenie popiołu z palm poświęconych w 
ubiegłym roku. Kapłan posypując głowy popiołem, mówi zwracając się 
do poszczególnych osób: „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” 
lub „Pamiętaj, Ŝe jesteś prochem i w proch się obrócisz”.   
 
    Stary zwyczaj kaŜe w Środę Popielcową ścinać gałązki wierzbiny, 
drzew owocowych (uŜywanych do sporządzania palm) i  przechowywać 
je w ciepłym pomieszczeniu, w wodzie, by rozwinęły się na Niedzielę 
Palmową.  
 

EN EGO, o bone et dulcissime Iesu, ante 
conspectum tuum genibus me provolvo, ac 
maximo animi ardore te oro atque obtestor, 
ut meum in cor vividos fidei, spei et caritatis 
sensus, atque veram peccatorum meorum 
paenitentiam, eaque emendandi 
firmissimam voluntatem velis imprimere; 
dum magno animi affectu et dolore tua 
quinque vulnera mecum ipse considero ac 

mente contemplor, illud prae oculis habens, quod iam in ore 
ponebat tuo   David propheta de te, o bone Iesu: „Foderunt 
manus meas et pedes meos, dinumeraverunt omnia ossa mea.” 
Amen. 

 
Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na 
kolana przed obliczem Twoim i z największą 
Ŝarliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś 
najŜywsze uczucia wiary, nadziei i miłości w 
serce me wlać raczył wraz z prawdziwą za 
grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy; 
podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką 
boleścią duszy mojej Twoje pięć ran 
rozpamiętywam i myślą się w nich zatapiam, 
mając przed oczyma, co juŜ mówił o Tobie, o 
dobry Jezu, święty król, prorok Dawid: "Przebili 
ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości 
moje". Amen. 
 

   Za poboŜne odmówienie tej modlitwy po Komunii 
Św. przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa 
ukrzyŜowanego moŜna uzyskać odpust zupełny w 
kaŜdy piątek Wielkiego Postu. W pozostałe dni moŜna 
uzyskać odpust cząstkowy.  
 

 
 
    

KomunikatKomunikatKomunikatKomunikat    
o Radiowo-Internetowym 

Studium Biblijnym 
 

Drodzy Diecezjanie! 
 
    W trwającym Roku św. Pawła, jesteśmy szczególnie wezwani, by 
pójść śladami Apostoła Narodów i pochylić się nad Pismem Świętym, 
które uczy „mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Jezusie 
Chrystusie” ( 2 Tm 3,15). 
    Wszystkich, którzy pragną poznawać Jezusa Chrystusa i kształtować 
swoje Ŝycie według Słowa BoŜego, zapraszam do uczestnictwa w 
Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym, które rozpocznie swoją 
działalność w I Niedzielę Wielkiego Postu (1 marca br.). Wykłady będą 
trwały przez trzy semestry, podczas których tarnowscy Bibliści przybliŜą 
słuchaczom archeologię i geografię biblijną, wprowadzenie do Pisma 
Świętego oraz omówią wybrane zagadnienia z zakresu Starego 
Testamentu, Ewangelii, Listów Apostolskich i dziejów pierwotnego 
Kościoła. Osoby, które zapiszą się drogą listowną lub elektroniczną na 
studium, będą miały moŜliwość otrzymania materiałów z 
poszczególnych wykładów, a na koniec kaŜdego semestru sprawdzenia 
swoich wiadomości i otrzymania pamiątkowego dyplomu ukończenia 
Studium Biblijnego. 

    Audycje Studium Biblijnego będą emitowane 
na falach diecezjalnego radia RDN Małopolska 
w kaŜdą niedzielę o godz. 18.30 i powtarzane 
w poniedziałki, po wiadomościach o godz. 
10.00 oraz o godz. 20.00. 
    Wykłady będą równieŜ dostępne na 
stronach internetowych Diecezji 
Tarnowskiej, Radia RDN Małopolska, Gościa 
Niedzielnego i Wydawnictwa Biblos. 

    Zapraszam Wszystkich Diecezjan, zwłaszcza naleŜących do 
stowarzyszeń i ruchów katolickich, członków Parafialnych Rad 
Duszpasterskich, parafialnych Oddziałów Caritas, nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii św., młodych z Katolickiego Stowarzyszenia 
MłodzieŜy, Ruchu Światło-śycie, lektorów, młodzieŜ Ŝeńską z DSM i 
wolontariuszy oraz całe Rodziny do skorzystania z tej moŜliwości 
poznania Pisma Świętego. Wszystkich chętnych zapraszam do 
zapisania się do grona słuchaczy. 
    Szczegółowe informacje o działalności Studium Biblijnego będzie 
moŜna znaleźć w tarnowskim Gościu Niedzielnym, na stronie 
internetowej Diecezji Tarnowskiej oraz na afiszu w parafialnej gablotce. 
 

Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie! 
     
    Zachęcam Was do skorzystania z proponowanej oferty. 
WyraŜam nadzieję, Ŝe głębsze poznanie Pisma Świętego przybliŜy Was 
do Chrystusa i doda odwagi w głoszeniu Ewangelii na wzór św. Pawła 
Apostoła. 
    Wszystkim słuchaczom Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego 
Ŝyczę wytrwałości i radości, płynącej ze spotkania ze Słowem BoŜym. 
W tej myśli udzielam pasterskiego błogosławieństwa! 
 

                            † Wiktor Skworc 
                               BISKUP TARNOWSKI 
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