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RÓŻANIEC Z BISKUPICH RĄK

ZA TYDZIEŃ

  KRÓTKI RAPORT o największym 
obecnie problemie polskich 
rodzin

  O PARAFII pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
na osiedlu Zakrzów w 
Tarnobrzegu

Młodzież ze szkół „pa-
pieskich” z terenu 

diecezji sandomierskiej, 
na spotkaniu szkół  noszą-
cych imię Jana Pawła II w 
Ulanowie, zadeklarowała 
m.in., że w pracy nad sobą 
będzie walczyć z wulgary-
zmami i rozwijać te cechy 
charakteru, które podobały 
się śp. Ojcu Świętemu. W 
kontekście rozpoczynające-
go się w diecezji Kongresu 
Rodzin, postawa młodych 
ze szkół „papieskich” sta-
nowi światło nadziei na lep-
szą przyszłość polskich ro-
dzin.                               

M
AR

IU
SZ

 B
O

BU
LA

MARIUSZ BOBULA
redaktor wydania

Na początku maja br. odwiedziliśmy księ-
ży z naszej diecezji pracujących na 

Białorusi. Dwaj z nich, ks. dr Jerzy Lewiński 
(obchodzący w tym roku 50-lecie święceń 
kapłańskich) i ks. dr Marek Kozera, od kilku-
nastu lat posługują w seminarium diecezji 
grodzieńskiej, pozostali, ks. Paweł Goliński 
i ks. Jacek Hutman (na zdjęciu), duszpaste-
rzują w Trokiejach i Kamajach. Ks. Jacek 
opiekuje się, cudem ocalałym, zabytkowym 

kościołem w Kamajach 
(diecezja witebska), któ-
ry ma być wpisany na 
Światową Listę UNESCO. 
Parafię przed dwu laty 
odwiedził bp sandomier-
ski Andrzej Dzięga, któ-
ry podarował jej pięk-
ny różaniec – dar Ojca 
Świętego Jana Pawła II. 

ERBES

Ks. Jacek Hutman, 
pochodzący 
z Kopek 
w diecezji 
sandomierskiej, 
demonstruje 
papieski różaniec, 
podarowany 
parafii Kamaje 
przez bpa 
Andrzeja Dzięgę

Nowi diakoni

Wuroczystość    Wniebowstą-
pienia Pańskiego, 8 maja 

br., 20 kleryków sandomier-
skiego Wyższego Seminarium 
Duchownego przyjęło w bazy-
lice katedralnej święcenia dia-
konatu z rąk biskupa pomocni-
czego naszej diecezji Mariana 
Zimałka. Kandydaci do pierw-
szych święceń przygotowy-
wali się na rekolekcjach za-
mkniętych w Radomyślu nad 
Sanem, które prowadził oj-
ciec duchowny seminarium ks. 
Dariusz Bęc.

Święcenia diakonatu włą-
czają do duchowieństwa diece-
zjalnego. Wyrazem tego przy-
jęcia jest zobowiązanie do ce-
libatu, posłuszeństwa władzy 
kościelnej oraz odmawiania 
modlitwy brewiarzowej. Diako-
ni na mocy święceń mogą prze-
wodniczyć publicznej modli-
twie Kościoła, udzielać sakra-
mentu chrztu, prowadzić po-
grzeby, błogosławić oraz gło-
sić homilie.

KS. ROMAN 
BOGUSŁAW SIEROŃ

Wielce Czcigodnym Jubilatom

JE Ks. Biskupowi

DR. MARIANOWI 
ZIMAŁKOWI

Ks. Infułatowi prof. dr. hab.

JÓZEFOWI 
KRASIŃSKIEMU
Ks. Prałatowi dr.  

JERZEMU LEWIŃSKIEMU
Z RACJI 50-LECIA ŚWIĘCEŃ 

KAPŁAŃSKICH 

oraz
Ks. Infułatowi 

IGNACEMU 
ZIEMBICKIEMU

Z OKAZJI 60-LECIA ŚWIĘCEŃ 
KAPŁAŃSKICH

serdeczne życzenia dalszej 
owocnej posługi biskupiej, 
profesorskiej i duszpasterskiej, 
w pełni zdrowia i mocy 
Ducha Ojca i Syna, pod 
macierzyńskim płaszczem 
Maryi – Matki Kapłanów

życzy 
sandomierska redakcja
„GOŚCIA NIEDZIELNEGO”

Bp Marian Zimałek razem z rektorem i ojcem duchownym sandomierskiego 
WSD wśród nowo wyświęconych diakonów
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SANDOMIERZ. Msza świę-
ta za Ojca Świętego Jana Pa-
wła II w trzydziestym dniu 
od śmierci została odprawio-
na 2 maja br. w bazylice kate-
dralnej w Sandomierzu. Mod-
litwie przewodniczył bp Ma-
rian Zimałek. O 21 zgroma-
dzeni kapłani, siostry zakon-
ne, klerycy oraz wierni od-
śpiewali pieśń „Bogurodzica”, 
Apel Jasnogórski i odmówi-
li Koronkę do Bożego Miło-
sierdzia. W homilii ks. Zbi-
gniew Mistak, dyrektor wy-
działu duszpasterskiego kurii, 
przypomniał o zjednoczeniu 
narodu w chwilach cierpienia 
i śmierci Jana Pawła II.

SANDOMIERZ. Sandomier-
skie uroczystości Matki Bożej 
Królowej Polski i 214. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja 
rozpoczęły się 3 maja br. w bazy-
lice katedralnej w Sandomierzu. 
Mszy świętej koncelebrowanej 
przewodniczył bp Andrzej Dzię-
ga. W homilii ordynariusz pod-
kreślił wielką wiarę przodków i 
ich przywiązanie do Ojczyzny, 
dzięki umiłowaniu Maryi Królo-
wej Polski. Wezwał też do mod-
litwy o jedność w narodzie i 

prosił o umocnienie wiary. Na 
zakończenie Mszy świętej zgro-
madzeni odnowili Śluby Jasno-
górskie i przeszli na sandomier-
ski rynek, gdzie przed tablicą 
upamiętniającą poległych w la-
tach 1918–1920 złożono wień-
ce i kwiaty. W uroczystościach 
wzięły udział m.in. władze mia-
sta i powiatu, kompania hono-
rowa Wojska Polskiego, pocz-
ty sztandarowe sandomierskich 
szkół oraz licznie zgromadze-
ni wierni.

STALOWA WOLA. W sobo-
tę 7 maja w kaplicy przy para-
fii pw. Świętej Trójcy odbył się 
koncert rockowy pod hasłem 
„Muzyka przeciwko przemocy”. 
Impreza  zorganizowana została 
przez stowarzyszenie „Centrum 
wolontariatu” na rzecz dzieci 
z rodzin dotkniętych przemo-
cą. Dochód ma pomóc w zorga-
nizowaniu dzieciom wypoczyn-

ku letniego. Wystąpiły dwa ze-
społy: Project Zion z Tarnobrze-
ga oraz gwiazda wieczoru – Ar-
mia. Ponad setka młodych lu-
dzi świetnie bawiła się przy pio-
senkach pochodzących z całe-
go okresu działalności zespołu. 
Niemal wszystkie piosenki od-
śpiewane zostały z urodzonym 
w Tarnobrzegu wokalistą Tom-
kiem Budzyńskim.

NISKO. Diecezjalna Diakonia 
Wyzwolenia Ruchu Światło–
Życie zorganizowała już po raz 
ósmy Diecezjalną Pielgrzymkę 
Krucjaty Wyzwolenia Człowie-
ka do sanktuarium św. Józe-
fa w Nisku. Członkowie i sym-
patycy Krucjaty – ok. 100 osób 
z diecezji, głównie młodzież 
– uczestniczyli m.in. w Mszy 
świętej koncelebrowanej pod 

przewodnictwem ks. Adama 
Lechwara, diecezjalnego mo-
deratora Ruchu Światło–Życie. 
Prowadzący spotkanie wielo-
letni moderator Krucjaty Wy-
zwolenia Człowieka, ks. Artur 
Dyjak, zauważył w homilii, że 
czas, miejsce oraz czytania li-
turgiczne wzywają człowieka 
do miłości na wzór Świętej Ro-
dziny.

Wezwanie do modlitwy

Modlitwa 
za Papieża

O trzeźwość człowieka

Gwiazdą koncertu był zespół Armia

Muzyczny znak sprzeciwu

KOPRZYWNICA. Strażacy 
diecezji sandomierskiej spot-
kali się w swoje patronalne 
święto 4 maja br. przy relik-
wiach św. Floriana w Koprzy-
wnicy. Mszy świętej, koncele-
browanej przez księży kape-
lanów powiatowych i gmin-
nych, przewodniczył biskup 
sandomierski Andrzej Dzięga. 
W homilii ordynariusz wezwał 
brać strażacką do modlitwy o 
cnotę wiary i jednoznaczność 
w jej wyznawaniu dla dobra 

narodu i Kościoła. Następnie 
wręczył nominacje na kapela-
nów gminnych strażaków. Zo-
stali nimi księża: Leszek Sie-
kierski z Mściowa, Adam No-
wak z Klimontowa, Jerzy Bu-
rek z Koprzywnicy, Andrzej 
Bąk z Łoniowa, Mieczysław 
Murawski z Obrazowa, Ste-
fan Kryj z Samborca, Andrzej 
Wierzbicki z Łukawy i Włodzi-
mierz Mazur z Trójcy. Ksiądz 
Biskup poświęcił też remizę 
strażacką w Trzykosach.

Nowi kapelani strażaków

STALOWA WOLA. Radni 
zdecydowali o wpisaniu Mę-
skiego Chóru „Gaudium”, zwią-
zanego z parafią św. Floriana w 
Stalowej Woli, do Księgi Zasłu-
żonych dla Miasta. Akt wpisu i 
brązową statuetkę wręczył dy-
rygentowi chóru Jadwidze Ci-

bie prezydent Andrzej Szlęzak 
podczas uroczystości związanej 
z obchodami 60-lecia nadania 
praw miejskich Stalowej Wo-
li. Chór dał przy tej okazji kon-
cert pieśni patriotycznych. Gru-
pa istnieje od 28 lat. Obecnie 
należy do niej 36 mężczyzn. 

Chór w księdze zasłużonych
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Jadwiga Ciba dyryguje chórem „Gaudium”

Odkrywanie 
historii
ŁAGÓW. Aż 12 specjalistycznych 
wykładów wysłuchali uczestnicy 
konferencji naukowej, zatytuło-
wanej „Naczynia białe w Polsce 
południowej i środkowej. Wstęp 
do problematyki badawczej”, jaka 
odbyła się 6 maja br. w Urzędzie 
Gminy w Łagowie. Organizato-
rami tego naukowego spotkania 
byli Stefan Bąk, wójt gminy, oraz 
Regionalny Ośrodek Badań i Do-
kumentacji Zabytków w Kielcach. 
Patronat honorowy natomiast ob-
jął Marszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego. Wykładowcy mówi-
li m.in. o geologii okolic Łagowa, 
ośrodkach garncarskich Kielecczy-
zny i o tym, jak zabytki ceramicz-
ne odkrywają swą historię.
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Wywodzące się z języka gre-
ckiego słowa liturgia czy eucha-
rystia brzmią tajemniczo i nie 
przez wszystkich są znane. 
Odsłania ich znaczenie w swo-
jej najnowszej książce ,,Liturgia 
dla wszystkich” sandomierski 
liturgista ks. prałat dr Zdzisław 
Janiec. 

Autor jest adiunktem na 
Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim i wykładowcą liturgiki 
w WSD i IT im. bł. Wincentego 
Kadłubka w Sandomierzu. Ks. 
dr Janiec jest autorem ponad 
100 artykułów i 12 książek o 
treści liturgiczno-homiletycz-
nej. Warto zaznaczyć, że ks. 
Zdzisław Janiec zajmuje się li-
turgią Kościoła zarówno w wy-
miarze naukowym, m.in. jako 
członek Stowarzyszenia Pol-
skich Liturgistów i Towarzy-
stwa Naukowego KUL, jak i w 
wymiarze praktycznym, jako 
były sekretarz i kapelan bisku-

pa sandomierskiego, ceremo-
niarz oraz autor licznych ho-
milii i rekolekcji. 

W słowie wstępnym do 
książki ,,Liturgia dla wszyst-
kich” biskup sandomierski An-
drzej Dzięga napisał m.in.: 
,,Tajemnica Liturgii Mszy św. 
nigdy nie przestanie intrygo-

wać człowieka wiary, prowo-
kować go, a jednocześnie za-
chęcać, by się w nią zanurzył. 
Sposób owego zanurzenia się 
w Tajemnicę musi pozostawać 
zgodny z całym teologicznym 
wymiarem Spotkania człowie-
ka i Boga w liturgii, ukazywa-
nego i przeżywanego”. Treść 
nowej pozycji, wydanej przez 
sandomierskie Wydawnictwo 
Diecezjalne, obejmuje cztery 
części dotyczące roku litur-
gicznego, Eucharystii, formacji 
liturgicznej oraz kultu maryj-
nego. Książka stanowi szcze-
gólną pomoc dla duszpasterzy 
poprzez zawarte w niej homi-
lie autora dotyczące okresów 
liturgicznych: Adwentu, Boże-
go Narodzenia, Wielkiego Po-
stu, okresów zwykłych i świąt 
kościelnych; informacje na te-
mat błędów popełnianych w li-
turgii oraz wskazówki dla po-
sługi organisty, lektora, kame-
rzysty i fotografa. 

,,Liturgia dla wszystkich” 
poprzez rozdział traktujący o 
Mszy św. wpisuje się szczegól-
nie aktualnie w przeżywany w 
Kościele powszechnym Rok Eu-
charystii. W części drugiej – jak 
pisze ordynariusz diecezji bp 
Andrzej Dzięga – autor podjął 
wysiłek odczytania formacyjne-
go sensu zachowywania norm 
liturgicznych przy sprawowa-
niu Mszy świętej. Dokonał te-
go na podstawie dokumentów 
Kościoła o charakterze litur-
giczno-eucharystycznym: Kon-
stytucji o Liturgii Świętej II So-
boru Watykańskiego, Ogól-
nym Wprowadzeniu do Msza-
łu Rzymskiego, encykliki Jana 
Pawła II o Eucharystii ,,Ecclesia 
de Eucharistia”. 
KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ

Janiec Z., Liturgia dla wszystkich, 
Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu, 
Sandomierz 2005

Sto lat skończył Kazimierz 
Prawica ze wsi Jastkowice koło 
Stalowej Woli. Długowieczność, 
rzadką wśród mężczyzn, dało mu 
mieszkanie w lesie, z dala
od cywilizacji i jedzenie tego,
co miał z własnego gospodarstwa.

Stulatek mieszka w przy-
siółku Radeczyna, gdzie do-
jeżdża się leśną, wyboistą 
drogą. Niemal przez całe ży-
cie nie ruszał się z miejsca, 
gdzie się urodził. Tylko pod-
czas wojny był wywieziony 
do Lublina. Potem najdłuż-
sze wyprawy kończyły się na 
wizycie w kościele w Jastko-
wicach.

Mieszka w domu z 71-let-
nią córką, wnuczką, jej mę-
żem i dwójką dzieci. Urodzi-
ło mu się 10 dzieci, z czego 
osiem żyje do dziś. W sumie 

dochował się 26 wnuków, 64 
prawnuków i 6 praprawnu-
ków. Żona zmarła przed trzy-
dziestu laty, kiedy skończy-
ła 73 lata. 

– Ludzie mnie lubili i ja lu-
dzi lubiłem. Pomagali mi, bo 
ja im także pomagałem – opo-
wiada. Niemal wszyscy, któ-

rych znał w młodości, zmar-
li. – Nie mogę im już odpraco-
wać tego, co dla mnie zrobili, 
to teraz choć Różaniec za nich 
codziennie odmawiam.

Dostojnemu Jubilatowi 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia jeszcze długich lat 
w zdrowiu.  RD

Leśne ostępy pomogły w długowieczności

Pomaga pacierzem

Stuletni Kazimierz Prawica z córką

Na rynku książki

Liturgia dla wszystkich

Zaproszenie

DOMY DLA DUSZ
Biuro  Wystaw  Arty-

stycznych w Sandomierzu 
zachęca do obejrzenia wystawy 
zatytułowanej „Domy dla dusz 
zbłąkanych”, prezentującej pra-
ce Reginy van Dijk-Le Moigne. Ar-
tystka urodziła się w Holandii, ale 
od 1970 r. mieszka we Francji.

Głównym materiałem rzeź-
biarskim, jakiego używa artyst-
ka, jest glina. Tworzy przede 
wszystkim rzeźbę niefiguratyw-
ną, jak również aranżacje we-
wnętrzne i zewnętrzne, w któ-
rych łączy czasem beton z meta-
lem. Stosuje różne techniki: por-
celanę, gres, raku oraz „porce-
lanę-papier”. Jak we wstępie do 
katalogu napisał Ryszard Saciuk: 
„W ciszy i skupieniu wprowadza 
nas w świat wolny od zmysłów 
i doznań (…). Jej wielka wiara 
w pierwotną dobroć człowieka 
znalazła odbicie w chęci niesie-
nia pomocy tym, którzy utraci-
li wartości kardynalne i w trosce 
o ich byt w innym świecie(…)”. 
Wystawa prezentowana będzie 
do 5 czerwca.  

RD
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Trzydniowa 
„Klasztorna 

majówka”  
w pokamedulskim 
eremie w Rytwianach 

upamiętnia rocznicę 
położenia kamienia 

węgielnego pod budowę 
konwentu.  

Jest również okazją  
do wyrażenia wdzięczności 

jego dawnym i obecnym 
dobroczyńcom. 

Rytwiański erem był 
drugim w Polsce (po 
Krakowie) ośrodkiem 
działalności kamedu-

łów. Jego budowę rozpoczę-
to 1 maja 1624 roku, a trzyna-
ście lat później biskup krakow-
ski Tomasz Oborski konsekro-
wał przyklasztorną świątynię 
pw. Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Panny. Powszechną prak-
tyką było nadawanie eremom 
indywidualnych nazw, któ-
re najczęściej określały spe-
cyfikę ich lokalizacji. Ten w 
Rytwianach ochrzczono mia-
nem Pustelnia Złotego Lasu. 

Przez z górą dwa wieki to-
czyło się tu ciche zakonne ży-
cie. W czerwcu 1820 roku mo-
cą carskiego dekretu wspól-
nota kamedułów uległa ka-
sacji. Nie powiodła się próba 
powrotu zakonników do Ry-
twian, podjęta w 1925 roku. 
Opłakany stan klasztornych za-
budowań uniemożliwił kame-
dułom zamieszkanie w nich. 
Nie zachował się żaden (po-
za tzw. Eremem Tęczyńskiego) 

spośród szesnastu dom-
ków pustelniczych. Ca-
ły obiekt popadał w 
coraz większą ruinę. 

Kiedy w 1995 ro-
ku zapadła decyzja o 
przeniesieniu parafii z 
Pustelni Złotego Lasu 
do nowo budowane-
go kościoła, niezbęd-
ne stało się stworze-
nie koncepcji dalszego 
funkcjonowania poka-
medulskiego eremu. Z 
inicjatywy biskupa sandomier-
skiego Wacława Świerzawskie-
go, latem 2001 r. powołano tu 
do życia Diecezjalny Ośrodek 
Kultury i Edukacji „Źródło”, z 
dyrektorem ks. Wiesławem Ko-
walewskim na czele. Zadaniem 
ośrodka jest koordynacja dzia-
łań mających na celu rewitali-
zację zabytkowego obiektu, w 
którym ma powstać Centrum 
Terapii Pracoholizmu. 

W ubiegłym roku udało się 
odbudować pierwszy domek 
pustelniczy. Jest on wierną ko-
pią pierwotnie istniejących w 

tym miejscu eremów. 
Jedyna innowacja po-
lega na tym, że miej-
sce drewutni zajmuje 
w nim łazienka. Funda-
torem domku jest miej-
scowy przedsiębiorca 
Marian Macias. 

1 maja jest w Ry-
twianach tradycyjnie 
dniem fundatorów pu-
stelni. W ich intencji 
celebrowane jest spe-
cjalne nabożeństwo, 

w trakcie którego składane są 
kwiaty w kryptach Opalińskich 
i Radziwiłłów. Kulminacyjnym 
punktem „Klasztornej Majów-
ki” jest rodzinna biesiada, po-
łączona z inauguracją sezonu 
turystyczno-pielgrzymkowe-
go. Odbyła się ona 3 maja. W 
samo południe rektor sando-
mierskiego Wyższego Semina-
rium Duchownego ks. dr Jan 
Biedroń, w towarzystwie ojca 
Marka Szeligi z opactwa Bene-
dyktynów w Tyńcu, odprawił 
Mszę w intencji Ojczyzny i ku 
czci Matki Bożej Królowej Pol-

Klasztorna majówka w Rytwianach

Pustelnia Złotego Lasu ożyła

tekst i zdjęcia 
RAFAŁ STASZEWSKI 

Anna Milewska  
(z lewej) 
recytowała 
wiersze 
poświęcone 
Janowi  
Pawłowi II.
Ks. Grzegorz Jeż 
wręcza nagrody 
uczestnikom 
konkursu 
kulinarnego 
„Leśne jadło”



ski. Po jej zakończeniu obaj ka-
płani poświęcili wystawę ple-
nerową pt. „Europejskie Dzie-
dzictwo Kamedułów”, przygo-
towaną przez Janusza Wacła-
wa Koralewskiego. Na przy-
klasztornym placu do późnych 
godzin wieczornych trwał pik-
nik, w trakcie którego na sce-

nie wystąpi-
li m.in. Chór 
N a u c z y c i e l -

ski z Sichowa Duże-
go, Kapela Nadwiślań-
ska z gminy Łubnice, 
zespół sandomierskich 
kleryków „Wbrew po-
zorom”, Alicja Majew-
ska z Włodzimierzem 
Korczem oraz aktorka 
Anna Milewska, która 
czytała poezje poświęcone pa-
mięci zmarłego Ojca Świętego 
Jana Pawła II. 

W trakcie biesia-
dy rozstrzygnięto kon-
kurs kulinarny „Leśne 
jadło”, którego zwy-
cięzcami zostali Kata-
rzyna Wojdan i Karol 
Hynek, bieg klasztorny 
(zwyciężył Damian No-
ga z Kłody) oraz pod-

chody rowerowe (wyróżnienia 
otrzymali: Bartosz Gajdowski, 
Małgorzata Migalska, Przemy-

sław Broziński, Mateusz Banaś 
i Dawid Tutak). Ks. Wiesław 
Kowalewski przekazał podzię-
kowania osobom i instytucjom 
szczególnie zaangażowanym 
we współpracę z Ośrodkiem 
„Źródło”. Otrzymali je: An-
drzej Bryk, Jerzy Switek, Woj-
ciech Skowron, Ryszard No-
ga, Dorota Karasińska-Kozłow-
ska, Szczepan Sudoł, Jadwi-
ga Kotlarz, Bartosz Głowacki, 
Zdzisław Szyszkowski, Józef 
Kręcisz, Adam Lubera, Miro-
sław Rokwisz, Maria Strzępek, 
Adam Darowski, Jerzy Kleczki, 
Jan Godzwon, Jerzy Kwiatkow-
ski, Helena i Jan Suskowie, El-
żbieta i Janusz Skuzowie, Ma-
rian Macias i Marian Adamczyk, 
a także Urząd Gminy w Rytwia-
nach, Nadleśnictwo Staszów, 
Wydawnictwo Diecezjalne i 
Drukarnia w Sandomierzu, Za-
rząd Dróg Powiatowych w Sta-
szowie, firma „Adma” Rytwia-
ny oraz „Adma” Staszów, Ce-
gielnia Rytwiany, Centrum Po-
kryć Dachowych Staszów, Pie-
karnia „As”, firma „Dersław”, 
hurtownia „Helena”, GSSCh 
Staszów, firma handlowo-usłu-
gowa „Tech-
nik”, „Nova” 
Staszów oraz 
PSS „Społem” 
Staszów. 
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Klasztorna majówka w Rytwianach

Pustelnia Złotego Lasu ożyła

Gwiazdą 
majówki była 
Alicja Majewska, 
której na 
fortepianie 
towarzyszył 
Włodzimierz 
Korcz

Kapela 
Nadwiślańska

Występ Chóru 
Nauczycielskiego 

z Sichowa 
Dużego
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Wywiady sandomierskiego ,,Gościa Niedzielnego”

Trzeba apostołować na Wschodzie
Rozmowa z ks. prałatem 
dr. Jerzym Lewińskim, 
kapłanem diecezji sandomierskiej, 
profesorem Wyższego Seminarium 
Duchownego w Grodnie  
na Białorusi, obchodzącym  
w tym roku 50-lecie święceń 
kapłańskich.

KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ: –  
3 maja br. rozmawiamy jesz-
cze na Białorusi, w zabytkowym 
gmachu seminarium grodzień-
skiego. 22 maja br. w Sandomie-
rzu będzie obchodził Ksiądz Pra-
łat niecodzienny kapłański jubi-
leusz – pół wieku upływające od 
święceń prezbiteratu. Jakie były 
początki kapłańskiej drogi Księ-
dza Prałata?

KS. JERZY LEWIŃSKI: – Można 
powiedzieć, że początek był we 
Lwowie. Wracaliśmy po II wojnie 
światowej z Kazachstanu przez 
Ukrainę i zatrzymaliśmy się właś-
nie we Lwowie. Tam już była re-
patriacja do Polski, czyli mogli-
śmy wrócić w strony, gdzie mie-
liśmy rodzinę. Pierwsza świąty-
nia we Lwowie, do której wszed-
łem, była to kaplica Matki Bożej: 
tam się modliłem, coś się wtedy 
stało, ale powołania jeszcze wów-
czas nie odczuwałem. To powo-
li wzrastało w moim życiu. Wró-
ciliśmy do Polski, zamieszkaliśmy 
w Radomiu, w ówczesnej diecezji 
sandomierskiej. Tam skończyłem 
gimnazjum i liceum Kochanow-
skiego. Wtedy po raz drugi naszła 
mnie myśl, która na początku by-
ła niewyraźna, że chciałbym słu-
żyć Panu Bogu, a szczególnie wró-
cić do Kazachstanu, aby tam apo-
stołować. To cały czas we mnie 
tkwiło, chociaż nie mogłem tego 
w pełni zrealizować.

Wspomniał Ksiądz Prałat, iż 
chciał wrócić tutaj, bo stąd się 
wywodzi. Dziś wiele mówi się o 
korzeniach. Skąd pochodziła ro-
dzina Księdza Profesora?

– Nasza rodzina pochodziła z 
okolic Nowogródka. Ojciec przed 

wojną był adwokatem i potem 
został zmobilizowany. Nas, moją 
mamę i czworo rodzeństwa, 13 
kwietnia 1940 roku wywieziono 
do Kazachstanu. Wcześniej przy-
jechał w odwiedziny ojciec mamy, 
więc i jego zabrano na kazachskie 
stepy, gdzie zmarł. Byliśmy naj-
pierw w kołchozie Kirgiskim, póź-
niej, ponieważ mama starała się, 
abyśmy mogli się uczyć, przewie-
ziono nas do Rodnikowki – osady 
z istniejącą szkołą, a następnie do 
Akczibieńska. Stamtąd, pod ko-
niec wojny, ponieważ na Ukrai-
nie było mało ludzi, przyjechali-
śmy najpierw do Nikołajewa, 100 
km od Odessy, a później mama 
na własną rękę przywiozła nas 
do Lwowa. Na koniec zamiast na 
Ziemie Odzyskane trafiliśmy do 
Radomia, ponieważ nieopodal w 
Jedlińsku mieliśmy rodzinę. 

Podczas pobytu w Polsce zna-
ny był Ksiądz Prałat z propago-
wania kultu Miłosierdzia Boże-

go, w czasach kiedy Kościół jesz-
cze ostrożnie podchodził do ob-
jawień św. Faustyny Kowalskiej. 
Jak się to zaczęło?

– Po święceniach kapłańskich 
pierwszą Mszę św. prymicyjną 
miałem w Mydłowie, gdzie ka-
zanie głosił sługa Boży ks. profe-
sor Wincenty Granat. Miał on du-
ży wpływ na moje kapłaństwo, 
podobnie jak sługa Boży bp Piotr 
Gołębiowski, z którym ponad 10 
lat współpracowałem. Potem, 
podczas prymicji w Radomiu, ko-
leżanka mojej mamy ofiarowa-
ła mi oprawiony obrazek Boże-
go Miłosierdzia. Wcześniej w se-
minarium dowiedziałem się, że 
kult jest zabroniony, włożyłem 
więc do ramek obrazka św. Mak-
symiliana Kolbego. I to tak leża-
ło. W latach siedemdziesiątych, 
chyba w 1976 r. – coraz bardziej 
mnie korciło, aby przyjechać tu, 
na Wschód. Pewnego razu w ka-
tedrze sandomierskiej, kiedy bar-

dzo uroczyście odprawiano Ciba-
vit – wieczorne czwartkowe na-
bożeństwo z wystawieniem Naj-
świętszego Sakramentu – wycho-
dzę przez kruchtę i widzę kobie-
tę, która bardzo szlocha. Zapyta-
łem – co się pani stało? Dlaczego 
pani płacze? Ona mówi: Dobrze 
tak księdzu mówić, was tu jest 
tak dużo, młodych: biskupi, pro-
fesorowie, klerycy, a tam, gdzie ja 
jestem, jest jeden ksiądz, chory, i 
jak umrze, to co będzie? Zapyta-
łem, skąd jest. – Z Baranowicz – 
odpowiedziała. Powiedziałem jej, 
aby przysłała mi zaproszenie, to 
przyjadę. I rzeczywiście, potem 
jako jej fikcyjny brat mogłem tam 
pojechać, jeden, drugi, kolejny raz 
na wakacjach. Pobyty w Baranowi-
czach to były miesięczne misje. 
Ludzie, jak się dowiedzieli, że jest 
ksiądz, przychodzili z całej oko-
licy, a potrafili to utrzymać w ta-
jemnicy, że nikt jakoś mi nie prze-
szkadzał. Nie wolno przecież było 
obcemu księdzu odprawiać Mszy 
św., spowiadać, apostołować. Po-
tem spotkałem kobietę z Kazach-
stanu, która wysłała mi kolejne 
zaproszenie do kraju, dokąd za-
gnały nas wichry wojny. Do miej-
scowości Tajga jechałem w su-
tannie, pociągiem z Moskwy trzy 
dni. Po raz pierwszy apostołowa-
łem w pociągu, a przypomnijmy, 
że było to w latach siedemdzie-
siątych w ZSRR. Ludzie po prostu 
przychodzili, każdy chciał zoba-
czyć księdza, porozmawiać, prze-
pisywali sobie „Ojcze nasz” z Pis-
ma Świętego po rosyjsku. Każde-
go dnia odprawiałem Mszę św. 
w wagonie, na którą zgodzili się 
współpasażerowie. Prosili, aby im 
coś powiedzieć o Panu Bogu, by-
ła to taka niezwykła katecheza. 
Gdy dojechałem na miejsce, oka-
zało się, że w Moskwie pomylo-
no nazwę stacji – chodziło o Tań-
czę, a nie o Tajgę – i od właściwej 
miejscowości znalazłem się parę 
tysięcy kilometrów. Po trzech po-
bytach wakacyjnych w Kazachsta-
nie mieli mnie już na oku, wezwa-
li na posterunek milicji, przekre-
ślili pozwolenie w paszporcie, i w 
ten sposób nie mogłem przez pe-
wien czas  wyjeżdżać na Wschód. 
Jako jedyny z naszego kursu nie 

KS. JERZY MARIAN LEWIŃSKI 
urodził się 2 stycznia 1930 r. w Żdzięciołach koło Nowogródka. Po odby-
ciu studiów seminaryjnych w Sandomierzu przyjął tu święcenia kapłańskie 
29 maja 1955 r. z rąk bpa Jana Kantego Lorka. Jako wikariusz pracował w 
Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Staszowie. Studiował prawo kano-
niczne na KUL i w 1968 r. obronił pracę doktorską. W latach 1968–1990 pra-
cował w sandomierskiej kurii diecezjalnej. Od 15 lat jest profesorem Wyższego 
Seminarium Duchownego w Grodnie. Kapelan honorowy Jego Świątobliwości. 
Dwadzieścia pięć razy pielgrzymował z klerykami na Jasną Górę.  
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Wywiady sandomierskiego ,,Gościa Niedzielnego”

Trzeba apostołować na Wschodzie

W naszym życiu 
p u b l i c z n y m 

następują tak szyb-
kie zmiany, że spo-
łeczeństwo przesta-
je reagować na pły-
nące z mediów in-
formacje politycz-
ne. Jeszcze sejmo-
wa komisja śled-
cza ds. afery Rywina 
przyciągała uwagę ze wzglę-
du na formę przekazu i rangę 
świadków. Transmisje obrad 
komisji ds. Orlenu i PZU nie 
cieszą się już tak liczną wi-
downią, choć śledczy odkry-
wają mroczne i pilnie strze-
żone przez lata tajemnice III 
Rzeczypospolitej.

Społeczeństwo zaczyna 
zachowywać się niemal jak w 
PRL-u, kiedy nie miało żadnej 
możliwości wpływania na po-
czynania władz i przyszłość 
kraju. Wiele osób twierdzi, 
że żyjemy w systemie qua-
si-demokratycznym, stąd ich 
przekonanie o bezsensowno-
ści udziału w życiu publicz-
nym. Takie postawy ujawnia-
ją się podczas kolejnych wy-
borów, w których nie bierze 
udziału coraz większa grupa 
rozczarowanych obecnym sty-
lem uprawiania polityki. – Po 
co mamy bawić się w wybo-
ry – mówią – skoro i tak „na-
si przedstawiciele” robią tyl-
ko to, co oni uważają za jedy-
nie słuszne? 

Dzisiaj żywym przykładem 
rozejścia się elit i większo-
ści obywateli jest sprawa ter-
minu wyborów parlamentar-
nych. Wszelkie badania opi-
nii wskazują na konieczność 
skrócenia kadencji Sejmu i 
Senatu. Ale opinia społeczna 
sobie, a politycy i tak na siłę 
podtrzymują – w imię „funda-
mentalnych interesów narodo-
wych” – funkcjonowanie kom-
pletnie pozbawionej autory-
tetu Wysokiej Izby. Upór, z ja-
kim skompromitowana partia 
rządząca broni – wbrew swo-

im dawnym obietni-
com – konstytucyj-
nego (czyli jesien-
nego) terminu wy-
borów parlamentar-
nych, stanowi do-
wód wewnętrznego 
rozbicia i moralnej 
degrengolady for-
macji postkomuni-
stycznej. 

Obyczaje SLD przejdą nie 
tylko do czarnej księgi życia 
politycznego III RP. Mają, nie-
stety, olbrzymi wpływ na po-
strzeganie polskiej rzeczywi-
stości przez ludzi młodych. 
Jeśli posłucha się dwudzie-
stolatków ze Stalowej Woli, 
Sandomierza czy Tarnobrze-
ga, to nietrudno sformuło-
wać tezę, że ich zaangażowa-
nie w życie publiczne równa 
się zeru. Chcą skończyć stu-
dia i na stałe wyjechać z ro-
dzinnych stron – najlepiej na 
Zachód, w poszukiwaniu le-
galnej pracy. Tu, jak twier-
dzą, nie ma dla nich przy-
szłości. Nie widzą szans na 
rozwój regionu i nie chcą w 
żaden sposób łączyć swoje-
go życia np. z lokalną polity-
ką. Bo udział w niej uważają 
za zajęcie jałowe, za wyko-
ślawioną miniaturę osławio-
nej „warszawki”.

Obserwujemy rodzenie 
się nowej generacji – ludzi, 
których już nie emocjonu-
ją spory z przeszłości, i któ-
rym zupełnie obojętne jest 
to, kto będzie jutro moder-
nizował Polskę. Swoją wiel-
ką siłę i umiejętność mobili-
zacji młodzi pokazali jednak 
w okresie żałoby po śmierci 
Ojca Świętego. Nie było miej-
scowości w naszym regionie, 
w której masowo nie manife-
stowaliby swoich uczuć wo-
bec Papieża Polaka, a jedno-
cześnie więzi z Kościołem. 
To wielka wartość i równie 
wielkie wyzwanie dla ich ro-
dziców i duchowych opieku-
nów. 
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PIOTR NIE MIEC
re dak to r na czel ny

 „Ty go dni ka 
Nad wi ślań skie go”

Komentarz tygodnia

Nasza siła 
w naszym wyborzemogłem pojechać też do Rzymu 

na spotkanie z Ojcem Świętym Ja-
nem Pawłem II na 25-lecie świę-
ceń. Kult Bożego Miłosierdzia sta-
rałem się propagować również i 
w Polsce: w czasie stanu wojenne-
go głosiłem rekolekcje o Bożym 
Miłosierdziu, a po Mszach św. w 
sandomierskiej katedrze śpiewa-
liśmy Koronkę do Bożego Miło-
sierdzia.

W jakich okolicznościach zna-
lazł się Ksiądz Prałat w grodzień-
skim Wyższym Seminarium Du-
chownym?

– Kiedy już była taka moż-
liwość, żeby przyjechać na 
Wschód, razem z ks. Markiem 
Kozerą złożyliśmy podania do 
Księdza Prymasa. Te podania le-
żały w Warszawie do momentu, 
kiedy został mianowany pierw-
szym biskupem na Białorusi ks. 
Tadeusz Kondrusiewicz. On po-
przez Księdza Pryma-
sa zawezwał nas tutaj, 
do Grodna. Na Białorusi 
przebywam od 21 mar-
ca 1990 r. Na początku 
mieszkałem prawie rok 
za Niemnem, przy koś-

ciele franciszkańskim, ponieważ 
budynki, w których teraz się znaj-
dujemy były zajęte. Odzyskiwali-
śmy je częściowo, stopniowo by-
ły też tworzone struktury semi-
naryjne. Nie było rektora, więc 
przez 15 lat pełniłem urząd pre-
fekta, troszcząc się o odpowied-
nią liczbę profesorów, z których 
większość dojeżdżała z Polski. Ks. 
Marek Kozera wykładał łacinę, a 
ja prawo kanoniczne. Ponieważ 
ks. Marek został odwołany przez 
biskupa do Polski, gdy rektor san-
domierskiego seminarium wstą-
pił do benedyktynów, bp Kondru-
siewicz polecił, abym wykładał 
też łacinę. Nie byłem za bardzo 
mocny z łaciny, ale gdy trzeba, to 
trzeba. Do dnia dzisiejszego wy-
kładam ją na kursie I i II, chociaż 
wrócił ks. Marek, który uczy star-
szych kleryków. Uczyłem i uczę 
też psychologii, metafizyki, wstę-
pu do teologii i oczywiście prawa 
kanonicznego. 

Dziękując za rozmowę, 
życzę Czcigodnemu Księ-
dzu Prałatowi z okazji ju-
bileuszu obfitości Bożych 
łask w dalszym apostoło-
waniu na Wschodzie. 

W
następują tak szyb-
kie zmiany, że spo-
łeczeństwo przesta-
je reagować na pły-
nące z mediów in-
formacje politycz-
ne. Jeszcze sejmo-
wa komisja śled-
cza ds. afery Rywina 
przyciągała uwagę ze wzglę-
du na formę przekazu i rangę 
świadków. Transmisje obrad 
komisji ds. Orlenu i PZU nie 
cieszą się już tak liczną wi-
downią, choć śledczy odkry-
wają mroczne i pilnie strze-
żone przez lata tajemnice III 
Rzeczypospolitej.

zachowywać się niemal jak w 
PRL-u, kiedy nie miało żadnej 
możliwości wpływania na po-
czynania władz i przyszłość 
kraju. Wiele osób twierdzi, 
że żyjemy w systemie qua-
si-demokratycznym, stąd ich 
przekonanie o bezsensowno-
ści udziału w życiu publicz-
nym. Takie postawy ujawnia-
ją się podczas kolejnych wy-
borów, w których nie bierze 
udziału coraz większa grupa 
rozczarowanych obecnym sty-
lem uprawiania polityki. – Po 
co mamy bawić się w wybo-
ry – mówią – skoro i tak „na-
si przedstawiciele” robią tyl-
ko to, co oni uważają za jedy-
nie słuszne? 

rozejścia się elit i większo-
ści obywateli jest sprawa ter-
minu wyborów parlamentar-
nych. Wszelkie badania opi-
nii wskazują na konieczność 
skrócenia kadencji Sejmu i 
Senatu. Ale opinia społeczna 
sobie, a politycy i tak na siłę 
podtrzymują – w imię „funda-
mentalnych interesów narodo-
wych” – funkcjonowanie kom-
pletnie pozbawionej autory-
tetu Wysokiej Izby. Upór, z ja-
kim skompromitowana partia 
rządząca broni – wbrew swo- nów. rządząca broni – wbrew swo- nów. rządząca broni – wbrew swo-

Katedra 
katolicka 
pw. św. 
Franciszka 
Ksawerego 
w Grodnie
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W najbliższym czasie 
chcemy zaprezentować 
miejsca poza granicami 
Polski, gdzie pracują 
kapłani z naszej diecezji. 
Zaczynamy od Wschodu.

Tam, na Białorusi, 
Ukrainie, w Rosji posłu-
guje kilkunastu księży z 
diecezji sandomierskiej. 
Na Białorusi jest ich czte-
rech: ks. Jerzy Lewiński i 
ks. Marek Kozera w WSD 
w Grodnie oraz na para-
fiach: w Trokiejach ks. Pa-
weł Goliński oraz ks. Ja-
cek Hutman w Kamajach.

Twierdza wiary 
i kultury
Te ostatnie (zwane Ko-

maje czy Kamai) leżą na 
pograniczu Białorusi, przy 
granicy z Litwą, nad naj-
większym białoruskim je-
ziorem Narocz. Stąd bliżej 
do Wilna, tylko 100 km, 
niż do Mińska czy Grodna, 
które dzieli od Kamajów 
setki kilometrów szero-
kich, asfaltowych pustych 
leśnych dróg. ,,Ilustrowa-
ny przewodnik po zabyt-
kach kultury na Białoru-
si” Grzegorza Rąkowskie-
go poświęca dużo miejsca 
słynnemu kamajskiemu 
kościołowi pw. św. Jana 
Chrzciciela. Gotycka świą-
tynia ma charakter obron-
ny, została zbudowana w 
latach 1603–1606, a póź-
niej, w XVIII w., dobudo-
wano do niej monumen-
talną kaplicę z kryptą, któ-
ra do dzisiaj mieści gro-
bowce starostów osz-
miańskich. Kamajski koś-
ciół ze zrujnowaną elewa-
cją i zachowanym wnę-

trzem słynie z 
dwumetrowych 
murów, naroż-
nych okrągłych 
wież obronnych 
ze strzelnicami 
oraz cudownie zachowa-
nych cennych dzieł sztuki, 
m.in. XVII-wiecznego obra-
zu Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem ze szkoły krakow-
skiej, dwukondygnacyjne-
go ołtarza głównego, za-
bytkowych organów czy 
oryginalnego gwiaździste-
go sklepienia.

Oficer KGB ratuje 
świątynię
Jak opowiada pro-

boszcz ks. Jacek Hutman, 
podczas II wojny świato-
wej mieszkańcy Kamajów 
ocalili partyzanta, który 
potem stał się wysokim 
oficerem KGB. Jego glejt 
ocalił zabytkową świąty-
nię, która – Bogu dzię-
ki – nie podzieliła losów 
innych tutejszych kościo-
łów: wysadzanych w po-
wietrze, zamienianych 
w stajnie czy magazyny. 
Dzisiaj kościół pw. Jana 

Chrzciciela, który 
ma być wpisany 
na ogólnoświato-
wą listę UNESCO, 
staraniem pro-
boszcza dźwiga 

się z ruin. Bardzo dużo 
pomagają w tym miesz-
kańcy naszej diecezji, do-
kąd często ks. Jacek Hut-
man przyjeżdza i zbiera 
ofiary na ten cel. Miejsco-
wi parafianie, którzy mają 
– poprzez długie lata ru-
syfikacji – już problemy z 
językiem polskim, starają 
się jak mogą, aby trwała 
ich wspólnota. Wspólnymi 
siłami chcą też przywró-
cić sakralny charakter za-
bytkowemu cmentarzowi, 
który w czasach Związku 
Radzieckiego był całkowi-
cie zrujnowany. Elemen-
tem charakterystycznym 
parafii, która składa się z 
42 wiosek, jest jej wielo-
kulturowość i mnogość re-
ligii: mieszkają tu katolicy, 
prawosławni, żydzi, mu-
zułmanie, czuwasze, któ-
rzy w tym tyglu wzajem-
nie się dogadują.

KS. ROMAN 
BOGUSŁAW SIEROŃ

                     

PANORAMA PARAFII 
Kamaje w diecezji witebskiej na Białorusi

Nasi księża za granicą

ZDANIEM PROBOSZCZA
– Często porównuje się nasz zabytkowy koś-
ciół do Częstochowy – cudowny obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej ze szkoły krakow-
skiej i szwedzkie kule w murach przypomina-
ją Jasną Górę. Specjaliści naliczyli tu 118 przed-
miotów o wartości zabytkowej. Wszystko wy-
maga jednak gruntownej i szybkiej renowa-
cji. Sama świątynia, jak i znajdujące się w niej 
zabytki kultury i religijne skarby naszej wia-
ry, są dla wiernych wielką, żywą katechezą. 
Cenione są bardzo relikwie św. Kazimierza i św. 
Stanisława Biskupa, które tu się znajdują i stąd 
trafiły do parafii św. Kazimierza w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Parafia w okresie między-
wojennym liczyła ponad 7 tysięcy wiernych. 
Żyjący tu ludzie to naród o bogatej i często bo-
lesnej historii, tak starożytny jak ten kamien-
ny krzyż, który stoi przed kościołem; zniszczo-
ny, wiekowy, ale nadal Chrystusowy. W parafii 
istnieje Kościoł domowy, jest kilkunastu mini-
strantów, Żywy Różaniec, schola. W remonto-
wanej plebanii chciałbym organizować rekolek-
cje oazowe, także dla grup z Polski, połączone 
z poznawaniem historii Kresów.

W potężnych 
murach świątyni 
do dziś widnieją 
szwedzkie kule

SANDOMIERSKI
sandomierz@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Staromiejska 11, 27–600 Sandomierz
tel. (15) 832 76 60, faks 832 76 61
Redagują: ks. Roman Bogusław Sieroń – dyrektor oddziału, 
Mariusz Bobula, Marta Woynarowska

KS. JACEK 
HUTMAN

urodził się 29 maja 1972 
roku w Jeżowem, parafia 
Kopki. Święcenia kapłańskie 
przyjął 21 czerwca 1997 r. 
w Sandomierzu z rąk bpa 
Wacława Świerzawskiego. 
Był wikariuszem w Nowej 
Dębie i Bodzechowie. Na 
Białorusi pracuje od 2002 
roku. 
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W kościele znajduje się wiele cennych dzieł sztuki
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