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K atolickie Liceum 
Ogólnokształcące 

im. ks. inf. Marcina 
Popiela w Szewnej 
rozpoczęło swoją 
działalność trzy lata 
temu. Powołał je 
do istnienia biskup 
Andrzej Dzięga 12 marca 
2004 r. W tym roku 
w liceum zakończyli 
naukę jego pierwsi 
wychowankowie.  
Jest to dobra okazja  
do dokonania pewnych 
podsumowań 
działalności tej 
opartej na katolickich 
wartościach placówki. 
O sukcesach 
wychowanków, a także 
o perspektywach na 
przyszłość związanych 
m.in. ze zmianą  
siedziby szkoły 
w artykule Mai Bińczak  
na VIII stronie.

Duszpasterz 
rzemieślników
Ks. kan. Krzysztof 
Rusiecki, proboszcz 
parafii Nawrócenia  
św. Pawła Apostoła, 
pełniący funkcję 
diecezjalnego 
duszpasterza 
rzemieślników,  
został powołany  
przez Konferencję 
Episkopatu Polski  
na funkcję Krajowego 
Duszpasterza Rzemiosła 
Polskiego. Podczas 
uroczystej inauguracji 
Roku św. Pawła 
przyjął on gratulacje 
od przedstawicieli 
rzemieślników  
z diecezji sandomierskiej.

Znani polscy artyści wystąpili w Glinianach

Wiara wyrażona  
w muzyce

W niedzielę  
29 czerwca w kościele 
parafialnym 
w Glinianach – 
jednym z najstarszych 
drewnianych 
kościołów naszej 
diecezji – można było 
usłyszeć m.in. utwory 
Jana Sebastiana 
Bacha, Fryderyka 
Chopina oraz 
Franciszka Schuberta.

K oncert zatytułowany „Ave 
Maria w muzyce” odbył się w ra-

mach Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego im. Krystyny Jamroz, 
który rozpoczął się dzień wcześniej 
w Busku-Zdroju. W niezwykle na-
strojowym i pięknym wnętrzu za-
bytkowej świątyni wystąpili znani 
polscy artyści. Na organach zagrał 
Mariusz Ryś – animator życia kultu-
ralnego w naszym regionie oraz wi-
cedyrektor Tarnobrzeskiego Domu 
Kultury; na fortepianie Artur Jaroń 
– dyrektor festiwalu, na skrzypcach 
Ludmiła Worobec-Witek – artyst-
ka pochodząca z Ukrainy, obecnie 
pracująca w Polsce w Filharmonii 
Świętokrzyskiej w Kielcach. Solistką 
była Małgorzata Lasota, artystka 
urodzona w Stalowej Woli, obec-
nie współpracująca z Filharmonią 
Śląską, która podczas koncertu za-
śpiewała m.in. „Ave Maria” Adolfa 
Dossa i F. Schuberta. Występy ar-
tystów zostały poprzedzone Mszą 
św., w trakcie której na organach 
zagrał Mariusz Ryś, a Małgorzata 
L a s ot a  z a ś pie w a ła  ut w ór 
Feliksa Rączkowskiego „Duszo 
Chrystusowa”.

Cały koncert był niezwykłą ucztą 
duchową, na którą tłumnie przybyli 
nie tylko mieszkańcy Glinian, ale 
także liczni goście z zewnątrz. Gli-
niany w tym roku po raz pierwszy 
dołączyły do Buska-Zdroju, Wiślicy, 
Pińczowa i Kurozwęk – miejscowo-
ści, w których do tej pory odbywał 
się Międzynarodowy Festiwal im. 
Krystyny Jamroz. Było to możliwe 
dzięki staraniom władz Gminy 
Ożarów. – Cieszymy się, że nasz 
kościół został dostrzeżony przez 
organizatorów festiwalu, bowiem 
jest jednym z najstarszych kościołów 
drewnianych naszej diecezji i jed-
nocześnie podkreśleniem łączności 
między Kościołem a kulturą, która 

istnieje od wieków – powiedział ks. 
Bogusław Wójtowicz, proboszcz  
parafii. We wnętrzu kościoła na 
szczególną uwagę zasługuje ołtarz 
główny, który dzięki staraniom ks. 
Bogusława został przebudowany 
i ozłocony w latach 2004–2005, oraz 
ołtarze boczne, dedykowane Matce 
Bożej i św. Annie, ostatnio również 
poddane gruntownej konserwacji 
i renowacji.

Festiwal odbył się już po raz 14. 
Jego głównym organizatorem jest 
Buskie Samorządowe Centrum Kul-
tury, a do grona współorganizatorów 
należy Ożarowskie Stowarzyszenie 
Kulturalne.

Ks. Michał Szawan

Podczas koncertu na skrzypcach zagrała Ludmiła Worobec-Witek. 
W tle na fortepianie gra Artur Jaroń
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Tarnowska Wola. W nie-
dzielę 22 czerwca br. święto-
wano 80. rocznicę konsekracji 
kościoła pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Uroczystej Mszy 

świętej przewodniczył bp Edward 
Frankowski w asyście kapłanów 
pochodzących z parafii i posługu-
jących w niej. Ks. Antoni Sadecki, 
proboszcz parafii, przybliżył 
zgromadzonym historię świątyni. 
W homilii bp Frankowski wiele 
miejsca poświęcił Wspólnocie dla 
Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. W uroczystości 
uczestniczył Jan Tarnowski, wnuk 
Zofii i Zdzisława Tarnowskich, 
gorliwie wspierających budowę 
świątyni. rt

Adres redakcji: 27-600 Sandomierz,
ul. Staromiejska 11
Telefon 015 832 76 60  faks 015 832 76 61
Redagują:
ks. Michał Szawan, Andrzej Capiga, 
Marta Woynarowska

sandomierz@goscniedzielny.pl

Piórków. W uroczystość św. 
Jana Chrzciciela ks. Franciszek 
Grela, dziekan dekanatu święto-
krzyskiego, dokonał poświęcenia 
kaplicy na wodzie ku czci św. Jana 
Nepomucena, która mieści się 
tuż przy kościele parafialnym. 
Uroczystość, na którą licznie 
przybyli parafianie, rozpoczęła 
się Mszą św. pod przewodnictwem 
ks. Leszka Pachuty, dyrektora 
Wydawnictwa Diecezjalnego i dru-
karni. W modlitwie uczestniczyli 
wójtowie gmin Łagów i Baćkowice, 
starosta opatowski, przewodni-
cząca Rady Gminy Nowej Słupi, 
a także strażacy z OSP z Piórkowa 
i Wszachowa. Całe dzieło, na które 
składało się osuszenie stawu, 
budowa sztucznej wyspy oraz 
kapliczki z drzewa modrzewio-
wego, trwało 10 miesięcy. Zostało 

ono zrealizowane dzięki wiel-
kiemu zaangażowaniu parafian, 
a także wsparciu gminy Baćkowice 
i starostwa opatowskiego. Podczas 
uroczystości ks. proboszcz Marek 
Bieniasz, inicjator przedsięwzięcia, 
podziękował wszystkim obecnym 
za zaangażowanie i pomoc w reali-
zacji tego dzieła. misza

Pierwsze kroki
Ulanów. Po raz pierwszy odbył 
się Dekanalny Przegląd Piosenki 
Religijnej. Spotkanie rozpoczęło 
się na placu kościelnym nabożeń-
stwem do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Na scenie swoje 
pierwsze kroki stawiały zespoły 
i schole parafialne z miejscowości: 
Ulanów (schola, duet rodzeństwa 
Strzempów, trio wokalne oraz 

zespół taneczny Fama), Bieliny, 
Jarocin i Zarzecze. Po debiutują-
cych zespołach publiczność mogła 
wysłuchać koncertu zespołu 
MBBand z Zarzecza. Tuż przed 
godz. 21 głos zabrał ks. dziekan 
Zdzisław Drozd, który wyraził 
nadzieję, że impreza ta na stałe 
znajdzie się w kalendarzu deka-
natu i diecezji. kl

Parafialny jubileusz

Maryjny koncert

Ostrowiec Świętokrzyski. 
W kościele NMP Saletyńskiej 
na Piaskach odbył się koncert pt. 
„Ave Maria”, którego wykonaw-
cami byli nauczyciele i uczniowie 
miejscowej Społecznej Szkoły 
Muzycznej. Koncert rozpoczęła 
Leokadia Rusak, dyrektor pla-
cówki, wykonując na skrzypcach 
pieśń F. Schuberta „Ave Maria”. 
Przy organowym akompaniamen-
cie Andrzeja Budzińskiego kom-
pozycje G. Cacciniego, J. S. Bacha, 
Ch. Gounoda i J. Rosińskiego pod 
tym samym tytułem wykona-
li na skrzypcach Anna Suska 

oraz Krzysztof Szczeniak. 
Niecodzienne wrażenia pozo-
stawił po sobie dziecięcy zespół 
wokalno-instrumentalny „Sukces” 
w składzie: Wiktoria Pongowska, 
Klaudia Łata, Paulina Kaczor, 
Jakub Kozakiewicz, Marcin 
Kuroś, Szymon Kostrzewa i Jakub, 
który wykonał pieśni maryjne. 
Jak podkreślił ks. prałat Zbigniew 
Wiatrek, koncert wpisał się 
w duchowe przygotowanie para-
fii na spotkanie z Maryją w czę-
stochowskim wizerunku, które 
nastąpi 9 października.

jr

Bp. Edwarda 
Frankowskiego powitali 
m.in. przedstawiciele 
strażaków

Rozśpiewana młodzież
Wojsławice–Gościeradów. 
Podczas  VII Przeglądu Piosenki 
Religijnej, który odbył 22 
czerwca w Wojsławicach koło 
Hrubieszowa, po raz kolejny 
swoje nieprzeciętne, muzyczne 
zdolności potwierdziła mło-
dzież z parafii w Gościeradowie. 
W kategorii zespołów młodzie-
żowych I miejsce zajął parafial-
ny zespół Miriam, a w kategorii 
solistów młodzieżowych I miejsce 
przypadło Agnieszce Jemielniak. 
Młodzi muzycy poprawili w ten 
sposób swoje sukcesy sprzed 
tygodnia, gdzie podczas II 
Międzydiecezjalnego Przeglądu 
Pieśni Maryjnej w Sanktuarium 
Maryjnym w Księżomierzu zespół 
Miriam w swojej kategorii zajął 
II miejsce, podobnie jak solistki 

Agnieszka Jemielniak i Jolanta 
Hyjek. W kategorii chórów na 
najw yższym podium stanął 
chór parafialny z Gościeradowa. 
 misza

Agnieszka Jemielniak 
zaśpiewała na scenie 
w sanktuarium 
w Księżomierzu

Dorota Kogut odczytała 
życiorys św. Jana 
Nepomucena

Młodzi artyści ze swymi nauczycielami

Kapliczka na wodzie
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Ku istocie rzeczy

felieton
bp Wacław 
Świerzawski

biskup senior

Iść do przodu!

S łowa o pokoju, ukojeniu 
i słodyczy jarzma, 

o lekkości brzemion 
życiowych, o których mówi 
dzisiejsza liturgia, ścierają 
się ze zgrzytem z naszymi 
doświadczeniami. Można 
by powiedzieć: przeciwnie! 
Ile dziś nie-pokoju, lęków, 
trudności, ciężarów, jarzma 
i brzemion. Może lepiej sobie 
to uświadamiamy, kiedy 
słowo „niepokój” wyrażamy 
terminem „kryzys”. 
Kiedyś wobec kryzysów 
i niepokojów szukano 
rozwiązań w przeszłości. 
Były i są po dziś dzień modne 
hasła: wróćmy do źródeł! I tak 
było w dziejach. Najczęściej 
sięgano w przeszłość dlatego, 
że tam było – jak sądzono 
– wszystko, co może dać 
człowiekowi pełnię. 
Dziś, kiedy następuje 
przewartościowanie 
wszelkich wartości, albo 
nawet kiedy wartości i normy 
stają się fikcją, kiedy często 
nie wiemy, gdzie jesteśmy, 
podobni do człowieka, który 
po długim błądzeniu w lesie 
stanął wreszcie gdzieś na 
jakimś brzegu lasu, ale nie 
wie, skąd wyszedł, dziś 
chyba wiemy, że powrót do 
przeszłości, dalszej i bliższej, 
jest niemożliwy. Wiemy 
jedno: trzeba iść naprzód.  
Tak jak Abraham, któremu 
Bóg, a raczej tajemniczy głos 
Boga, którego nie widział, 
mówił: „Wyjdź z ziemi 
rodzinnej, z domu ojców,  
i idź do kraju, który ci 
wskażę”. Ale nie mówił 
konkretnie, gdzie jest ten 
kraj i jak trzeba iść. I szedł 
Abraham w ciemność, ufając, 
że ten Głos jeszcze raz mu 
powie, jak trzeba będzie iść 
dalej.

Dobry rok dla Neokatechumenatu

Budować na skale
Członkowie wspólnot 
neokatechume- 
nalnych z całej 
diecezji spotkali się 
w sandomierskiej 
katedrze na 
uroczystej Mszy św. 
dziękczynnej.

E ucharystii przewodniczył 
bp Edward Frankowski, któ-

ry rozpoczynając nabożeństwo, 
zwrócił uwagę na obecne potrzeby 
Kościoła. – Widzimy, jaki jest na-
wrót zła, jakie jest ono agresywne, 
brutalne. Chce zniszczyć wszyst-
ko, co Chrystusowe w Europie 
i świecie. Zdajemy sobie sprawę, 
do jakiej pracy powołuje nas Jezus, 
jakie poważne zadania na nas kła-
dzie, jak wielkie są oczekiwania 
Kościoła i jak wielka musi być mo-
bilizacja, byśmy je spełnili – mó-
wił biskup Edward Frankowski, 

który zwrócił też uwagę na siłę, 
jaka płynie z jedności i podkreślał 
moc Ducha Chrystusowego, dzia-
łającego we wspólnotach.

Czwartkowa Eucharystia stała 
się także okazją do złożenia świa-
dectwa przez członków poszcze-
gólnych grup działających przy 
parafiach. Przez ostatni rok głosili 
oni katechezy w swoich środowi-
skach.  – To był czas modlitwy, 
przepowiadania Słowa Bożego 

i nawrócenia dla nas  wszystkich. 
To był szczególnie dobry dla nas 
rok, ponieważ Stolica Apostolska 
zatwierdziła statut Drogi Neo-
katechumenalnej – mówił prof. 
Edward Fiała z Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. 

W jedenastu parafiach die-
cezji sandomierskiej działa 
około dwudziestu wspólnot 
neoktechumenalnych. 

Joanna Sarwa

Jubileusz 100-lecia rozpoczęcia budowy kościoła w Gościeradowie

Cenią przeszłość
W uroczystość Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela wspólnota pa-
rafialna w Gościeradowie wspo-
minała setną rocznicę wmuro-
wania kamienia węgielnego pod 
budowę obecnej świątyni.

U roczystościom jubileuszo-
wym przewodniczył biskup 

Edward Frankowski, który o go-
dzinie 18.00 sprawował Mszę św. 
w intencji fundatorów i budow-
niczych kościoła. Nawiązując do 
chlubnej przeszłości parafii, bi-
skup przywołał osoby dwóch pry-
masów Polski z nią związanych: 
abp. Wacława Leszczyńskiego i bp. 
Krzysztofa Antoniego Szembeka. 
– Trzeba wydobyć z pamięci te 
postacie, albowiem to pokolenie 
i przyszłe pokolenia muszą być 
świadome tego, że z tą ziemią 
wiążą się nazwiska ludzi, którzy 
przynieśli chwałę Kościołowi 
i ojczyźnie naszej – mówił bi-
skup. – Im więcej ta społeczność 

będzie wiedzieć o swojej dumnej, 
chwalebnej przeszłości, tym wię-
cej będzie mieć zapału i gorliwo-
ści do tego, by się aktywizować 
i tworzyć wiekopomne dzieła – 
podkreślił biskup. Mieszkańcy 
Gościeradowa już od dłuższego 
czasu starają się powracać do 
swoich korzeni. Dowodem tego 
było przygotowanie w kościele 

w ystaw y fotograficznej pt. 
„Z życia parafii. Dawniej i dziś”, 
zawierającej ok. 200 historycz-
nych fotografii. Przed Mszą św. 
jej otwarcia dokonał bp Edward 
Frankowski, a autor wystawy 
Mariusz Szczepanik wygłosił 
referat na temat historii parafii 
i kościoła.

Ks. Michał Szawan

Członkowie wspólnot neokatechumenalnych z całej diecezji 
dziękowali Bogu za kolejny rok ewangelizacji

Wystawa fotograficzna pt. „Z życia parafii. Dawniej i dziś” od 
początku cieszyła się dużym zainteresowaniem
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Relikwie św. Joanny Beretty Molli 
(1922–1962), włoskiej lekarki, żony 
i matki, są już w kościele pw. św. 
Barbary w Staszowie.

D zięki inicjatywie proboszcza 
parafii ks. kanonika Edwarda 

Zielińskiego, zaangażowanego w 
duszpasterstwo małżeństw, ro-
dzin i lekarzy, oraz dynamicznie 
działającej grupie wiernych, 
staszowska wspólnota, jako 

trzecia w diecezji po Sandomierzu 
i Tarnobrzegu, może cieszyć się 
relikwiami świętej patronki Akcji 
Katolickiej. Podczas uroczystości 
wprowadzenia relikwii została 
odprawiona Msza św., której prze-
wodniczył ks. Roman B. Sieroń, 
moderator Dzieła Biblijnego 
im. Jana Pawła II Diecezji 
Sandomierskiej. Pod koniec 
Eucharystii przed relikwiami 
św. Joanny małżeństwa i rodziny 

Staszowa oraz staszowskiego 
powiatu zawierzyli Bogu m.in.: 
starosta Romuald Garczewski, 
burmistrz Andrzej Iskra, dr med. 
Krystyna Paciura oraz proboszcz 
parafii ks. Edward Zieliński w 
obecności dziekana staszow-
skiego ks. prałata Henryka 
Kozakiewicza. – Do świętych 
kobiet – orędowniczek naszej pa-
rafii – św. Barbary i św. Faustyny 
Kowalskiej dołączyła św. Gianna 

– Joanna Beretta Molla. Moim 
wielkim marzeniem jest, aby re-
likwie św. Joanny – szczególnej 
patronki służby zdrowia – trafiły 
także do staszowskiego szpitala 
powiatowego. Liczę także na oży-
wienie form działalności Akcji 
Katolickiej m.in. poprzez aposto-
lat biblijny w Dziele Biblijnym 
im. Jana Pawła II – powiedział ks. 
proboszcz Edward Zieliński. 

erbes

Potrawy regionalne 
biły rekordy 
popularności. 
Przygotowały je 
gospodynie  
ze Słomianej.

I  Królewski Jarmark odbył się 
w Pysznicy. Jego organizatorzy, 

Urząd Gminy i Dom Kultury, chcie-
li zarówno powrócić do korzeni, 
wskrzeszając dawne tradycje, 
jak i przypomnieć o królewskim 
pochodzeniu tej miejscowości. 
Program jarmarku był bardzo 
urozmaicony. Były więc wystę-
py orkiestr dętych, w tym m.in. 
z Zarzecza, oraz koncerty zespo-
łów artystycznych z Domu Kultury 
w Pysznicy. Swoje stoiska mieli 

twórcy ludowi związani z gminą. 
Dużą popularności cieszyły się tra-
dycyjne lokalne potrawy, w tym 
szczególnie jaglaniaki, pierogi 
z kapustą i grzybami oraz szneki 
serwowane przez Stowarzyszenie 
Kobiet ze Słomianej. 

W Zespole Szkół w Pysznicy 
można było podziwiać wystawę 
pt. „Rękodzieło naszych przod-
ków”. Na wystawie, zorganizowa-
nej w ramach projektu „ Ocalić 
od zapomnienia”, eksponowane 
były przedmioty codziennego 
użytku, potrzebne w gospodar-
stwie rolnym, a nawet zabawki. 
Były to tłuczki, łopaty, beczki, 
maślniczki, dzieże, drewniane 
grzechotki, gwizdki, konie na 
biegunach i sanki. 

Pysznica powstała w 1558 r. 
dzięki przywilejowi wydanemu 

przez króla Zygmunta Augusta 
Serafinowi Dobonieckiemu. Po 
dwudziestu latach wieś liczyła już 
30 kmieci, gospodarujących na 9 
łanach. Pierwotnie nazywała się 
Pyszyńską Wolą albo Pyszenk.  
 ac

Relikwie patronki rodzin w Staszowie

Nowa orędowniczka parafii

pod
patronatem
„Gościa”

Największą  
popularnością  
cieszyły  
regionalne  
przysmaki
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Wskrzeszali dawne tradycje

Królewski jarmark
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Komentarz tygodnia

felieton
Piotr Niemiec

redaktor naczelny „Tygodnika Nadwiślańskiego”

Prawy czerwcowy

Świadomie nawiązuję w tytule felietonu do głośnej książki 
Jacka Kurskiego i Piotra Semki „Lewy czerwcowy”, w której 

przedstawiono kulisy obalenia rządu Jana Olszewskiego przez 
prezydenta Lecha Wałęsę i dziwaczną sejmową koalicję partii 
prawicowych, liberalnych i ludowych (ZChN, UD, KLD, KPN, 
PSL). To była gorąca noc 4 czerwca 1992 roku. Pamiętam bardzo 
dramatyczne, telewizyjne wystąpienie szefa Radiokomitetu, 
senatora z województwa tarnobrzeskiego, Zbigniewa 
Romaszewskiego. A później narastające z minuty na minutę 
napięcie i towarzyszącą mu obawę, że i u nas może dojść do 
jakiegoś „puczu Janajewa”. (Spiskowe i zupełnie nieeleganckie 
targi o władzę, jakie miały miejsce  4 czerwca 1992 r. 
w sejmowych kuluarach, ujawnił później Kurski w filmie 
„Nocna zmiana”.) Dzisiaj przyznaję, że z całej poprzedniej 
dekady to właśnie tę „nocną zmianę” zapamiętałem  
ze wszystkimi niemal szczegółami. Może i z tego powodu,  
że straciłem wówczas serce do człowieka, który był dla mojego 
pokolenia symbolem wolnej Polski. 

Tamtej nocy, 4 czerwca 1992 r., przypomniałem sobie 
radykalne wystąpienie Lecha Wałęsy do tłumów 

zgromadzonych jesienią 1981 r. przed Zakładowym Domem 
Kultury w Stalowej Woli. A później nadzieję, że pomimo 
nocy stanu wojennego, gdzieś jest „nasz Lechu” i poprowadzi 
Polskę do zwycięstwa. Przypomniałem sobie również, jak 
w lutym 1989 r. robotnicy z HSW na ramionach wnieśli 
przywódcę „Solidarności” do kościoła pw. Matki Bożej 
Królowej Polski. Wtedy również przemawiał do tłumów 
z balkonu ZDK, ale tłum był inny niż osiem lat wcześniej 
– radosny i zdeterminowany, wierzący, że zwycięstwo jest 
na wyciągnięcie ręki. Przypomniałem sobie naszą radość 
w nocy z 4 na 5 czerwca, ale roku 1989, kiedy do Regionalnego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Stalowej Woli 
zaczynały spływać zupełnie fantastyczne wyniki z komisji 
wyborczych. I naszą, już wcale nie powszechną radość,  
iż pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem RP 
po II wojnie światowej został przywódca „Solidarności” Lech 
Wałęsa. (Odnalazłem niedawno w swoim archiwum zdjęcie,  
na którym mam w klapie wpięty duży znaczek z napisem 
„TAK”, który jesienią 1990 r. nosili zwolennicy Wałęsy.) 

Po wyborach prezydenckich, choć wiele okoliczności 
i zdarzeń wskazywało, że słynne Wałęsowskie 

„przyspieszenie” szybko nie nastąpi, wciąż nie traciłem nadziei 
na jakiś ważny zwrot w wewnętrznej polityce państwa. 
I nastąpił – 4 czerwca 1992 roku... A później było już z górki: 
za sprawą prezydenta upadł kolejny rząd, a do władzy doszli 
postkomuniści. W 1995 r. zdobyłem się jeszcze na „gest 
rozpaczy” i zagłosowałem na Lecha Wałęsę.

Dzisiaj, kiedy widzę i słyszę niektórych obrońców byłego 
prezydenta, którzy na początku poprzedniej dekady 

chętnie utopiliby go w beczce, chce mi się śmiać i płakać. Płakać 
z siebie i śmiać się z tych szlachetnych hipokrytów.

Intencje różańcowe
6 lipca  – XiV Niedziela zwykła. Módlmy się za wszystkich, którzy 
zmagają się z cierpieniem, z jakimikolwiek trudnościami, aby 
czerpali siłę i wytrwałość z krzyża chrystusowego.
7 lipca – Módlmy się o głęboką wiarę dla każdego z nas, abyśmy 
potrafili zawierzyć  Bogu w obliczu rozmaitych trudności.
8 lipca – Módlmy się dziś w sposób szczególny za wszystkich 
chorych i cierpiących, aby Maryja była dla nich uzdrowieniem 
i pocieszeniem. 
9 lipca – Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby Maryja 
wspierała ich swym orędownictwem w trudach głoszenia 
Ewangelii. 
10 lipca – Módlmy się za niewierzących oraz przeżywających 
kryzys swej wiary, aby Najświętsza Maryja Panna uprosiła u Boga 
dla nich łaskę wiary.
11 lipca – Módlmy się za przyczyną Matki Bożej, aby wypraszała 
potrzebne łaski dla ludów Europy.
12 lipca – Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby mogli 
dawać świadectwo o zbawieniu w chrystusie i aby zawsze byli 
wierni nauce chrystusa.

E gzaminatorem była pań-
stwowa komisja z Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej 
w Warszawie. Do testu przy-
stąpiła setka radiooperatorów. 
Zdawała także klasa liceum o pro-
filu paramilitarnym. 

Kurs dla radiooperatorów 
i egzamin w Stalowej Woli jest 
od lat jedynym organizowanym 

w południowo-wschodniej czę-
ści naszego kraju. Opiekunem 
krótkofalowców jest Mieczysław 
Wianeczki.

Jak nam powiedział niewi-
domy krótkofalowiec Jarosław 
Madej z Niska, który licencję ma 
od dziesięciu lat, dzięki łączności 
krótkofalowej poznaje ludzi na 
całym świecie. Nawiązał nawet 
kontakt z polskim żołnierzem 
z Iraku, służącym w bazie „Echo”. 
Natomiast Mieczysław Wianeczki 

nawiązał kontakt 
z misjonarzem 

p r a c u j ą c y m 
w buszu w Ar-

gentynie. 
 rd

Duże powodzenie kursu na radiooperatora

Świat na krótkiej fali
Pięć niewidomych i niedowidzących osób 
przystąpiło do państwowego egzaminu  
na międzynarodowy certyfikat radiooperatora. 
Egzamin zorganizował Międzyszkolny Klub 
Radiołączności SP8KPK przy Zespole Szkół  
nr 1 w Stalowej Woli. 

Niewidomy Jarosław Madej z Niska z prawej przybył  
kibicować niewidomym krótkofalowcom zdającym egzamin
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Ambitne plany

E ucharystii przewod-
nicz ył bp Edward 
Frankowski, który w ho-
milii poruszył wiele waż-

nych dla współczesnego Kościoła 
i świata spraw, m.in. temat aborcji 
i eutanazji. 

Budować na Chrystusie
Przestrzegł także przed bu-

dowaniem Europy bez Chrystusa 
i zwrócił uwagę na kwestię ro-
dziny. – O losie dziecka decyduje 
wychowanie przez dojrzałych, 

odpowiedzialnych i mądrych 
rodziców. O jego poczuciu bez-
pieczeństwa i zdrowiu decydują 
silne więzi rodzinne, budowane 
na prawdziwych wartościach, 
mądrej miłości rodziców, na 
solidnych wzorcach zachowań. 
Dzieci nie tylko głodne są chleba 
i ciepłego posiłku, ale bardziej 
głodne są ciepła serca dobrej mat-
ki i dobrego ojca. Życie rodzinne 
i małżeńskie może uratować Polskę 
i świat, a więc dzieci mogą urato-
wać Europę i Polskę. One są zna-
kiem nadziei. Młode pokolenie jest 
dynamiczne, twórcze, zdolne do 
pokonywania coraz trudniejszych 
zadań – mówił bp Frankowski. – 
Św. Paweł to misjonarz nieugięty 
i nieustraszony. Głosił Ewangelię 

w sposób bezkompromisowy, bez 
zbędnych upiększeń i bez zbęd-
nych obostrzeń – stwierdził. Za-
wsze chciał być wierny Chrystuso-
wi, u którego „tak” znaczyło „tak”, 
„nie” znaczyło „nie”. Widział nie 
tylko potrzeby duchowe, ale i mate-
rialne ludzi żyjących w Kościele.

– Będziemy wzmacniać w so-
bie wiarę, nadzieję i miłość, aby-
śmy mogli tak jak nasz święty 
patron powiedzieć kiedyś: „W do-
brych zawodach wystąpiłem, bieg 
ukończyłem, wiary ustrzegłem” – 
mówili przedstawiciele parafian, 
zwracając się do biskupa.

Jubileusz nawiązuje do roku 
urodzin św. Pawła. Zgodnie 

z dekretem biskupa sandomier-
skiego Andrzeja Dzięgi przez 
najbliższy rok nawiedzający 
sandomierską świątynię – usta-
nowioną głównym kościołem 
stacyjnym – będą mogli zyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami. Ponadto we wspo-
mnianym dekrecie bp Dzięga 
wyznaczył dodatkowe kościoły 
w Beszowej, Bidzinach, Bielinach, 
Janowie Lubelskim – kościół św. 
Jana Chrzciciela, Krzakach, Ku-
rozwękach, Obrazowie, Olbięci-
nie, Tarnobrzegu-Miechocinie, 
Waśniowie, Wiśniowej, Zabrniu, 
Zbelutce, w których odpust zupeł-
ny można uzyskać w następujące 

tekst
Joanna Sarwa 
Marta Woynarowska

jsarwa@goscniedzielny.pl
mwoynarowska@goscniedzielny.pl

Rok św. Pawła. Uroczysta Msza św. 
w kościele pod wezwaniem Nawrócenia 
Św. Pawła Apostoła w Sandomierzu 
zainaugurowała 28 czerwca Rok  
Św. Pawła w diecezji sandomierskiej.

Mszy św. inaugurującej Rok św. Pawła w naszej diecezji 
przewodniczył bp Edward Frankowski

Jo
AN

N
A 

sA
Rw

A 
 



VIIGość saNdomierski
G

o
ść N

iedzielN
y

6 lipca 2008

dni: uroczystość Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła wraz z wi-
gilią (28 i 29 VI 2008 r.), Tydzień 
Biblijny 2008, Tydzień Modlitw 
o jedność chrześcijan (przed 25 
I 2009 r.), nowenna przed uro-
czystością Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła (20–28 VI 2009 r.), 
uroczystość Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła wraz z wigilią (28 
i 29 VI 2009 r.).

By pozostał ślad
– Ten rok będzie dla nas szcze-

gólny, z uwagi zarówno na zainau- 
gurowany 28 czerwca Rok św. 
Pawła, jak i rozpoczynającą się we 
wrześniu peregrynację kopii ob-
razu Matki Bożej Jasnogórskiej – 
mówi ks. kan. Krzysztof Rusiecki, 
proboszcz parafii pw. Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła w Sandomie-
rzu. – Pragniemy poprzez postać 
Apostoła Narodów przygotować 
się na spotkanie z Maryją.

 Kościół św. Pawła jest główną 
świątynią stacyjną, stąd przewi-
dzianych jest tu wiele inicjatyw. – 
Przygotowujemy szereg spotkań 
z grupami wiernych z terenu ca-
łej diecezji – mówi ks. Rusiecki 
– np. z narzeczonymi, którym 
pragniemy przybliżyć przepięk-
ny Pierwszy list św. Pawła do 
Koryntian. Będziemy również 

gościć misjonarzy i wszystkich 
wspierających ich trudną posłu-
gę. Z uwagi na szczególną drogę, 
jaką przebył św. Paweł, dużą wagę 
przywiązujemy do pomocy oso-
bom potrzebującym nawrócenia 
– dodaje. Dobrą okazją ku temu 
będą specjalne misje oraz rekolek-
cje, przygotowujące zarazem do 
nawiedzenia obrazu Matki Bożej. 
Szczególny wymiar będzie mia-
ło spotkanie ekumeniczne, które 
zgromadzi członków różnych wy-
znań chrześcijańskich.

– Cały ten rok będzie ści-
śle związany ze św. Pawłem – 
stwierdza ks. Krzysztof Rusiec-
ki – dlatego m.in. wprowadzamy 
nabożeństwo, podczas którego 
będzie odmawiana Litania do 
św. Pawła. 

Zarówno ks. Rusiecki, jak 
i wierni z sandomierskiej fary pra-
gną, by po tym szczególnym roku 
pozostał nie tylko ślad duchowy. 
– Elementem materialnym będzie 
remont zabytkowej dzwonnicy 
oraz muru kościelnego – informu-
je ks. proboszcz. – Jest to możliwe 
dzięki ofiarności parafian oraz 
dotacji z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Na od-
nowienie czeka jeszcze elewacja 
kościoła i – co jest dla nas bardzo 
istotne – figura św. Pawła stojąca 
na placu przykościelnym. 

Z myślą o napływających piel-
grzymach parafia wydała okolicz-
nościowe pocztówki oraz foldery 
i przewodniki, w których 
podkreślona jest wy-
jątkowa rola sando-
mierskiego kościoła 
w rozpoczętym Roku 
św. Pawła.

Wszyscy  
do Dzieła!

–  R o k 
św. Pawła, 
ustanowiony 
przez Bene-
dykta XVI 
jest wielką 
szansą dla 
p r o m o c j i 
i rozwoju 
ap o s tol at u 
biblijnego – 
mówi ks. Ro-
man B. Sieroń, 
m o d e r a t o r 
Dzieła Biblij-
nego im. Jana 
Pawła II diecezji 
sandomierskiej. 

– Wzmocni ją poświęcony Pismu 
Świętemu październikowy Synod 
Biskupów w Rzymie.

W obchody Roku św. Pawła 
aktywnie chce włączyć się Dzie-
ło Biblijne. – Jego celem jest – uj-
mując to najkrócej – pogłębianie 
rozumienia Objawienia Bożego 
zgodnie z nauką Kościoła oraz for-
macja do duchowości i kultury bi-
blijnej – mówi ks. Roman B. Sieroń. 
– Nasza diecezja była pierwszą, 
w której erygowano dzieło, stało 
się to w wigilię uroczystości Chry-
stusa Króla 19 listopada 2005 r.,  
a dzisiaj ma swoich moderato-
rów już we wszystkich polskich 
diecezjach. Do powołania Dzieła 
Biblijnego aktywnie włączył się 

biskup sandomierski Andrzej 
Dzięga, będący współtwórcą 
i konsultantem jego statutu. 
Specjalne warsztaty biblijne 
dla kapłanów oraz katechetów 
z terenu naszej diecezji, wpro-
wadzające w tematykę i istotę 

Dzieła, poprowadził jego 
przewodniczący ks. 

prof. dr hab. Henryk 
Witczyk z Katolic-
kiego Uniwersy-
tetu Katolickiego 
Jana Pawła II. 
– Problematyka 
Dzieła od trzech 
lat w ykładana 
jest w Wyższym 
S e m i n a r i u m 
Duchownym, do 
każdej parafii tra-

fia specjalistyczny 
kwartalnik biblij-

no-formacyjny „Krąg 
Biblijny”. W jego naj-

nowsz ych numerach 

naturalnie sporo miejsca zostanie 
poświęcone tematyce związanej 
ze św. Pawłem. 

Dzieło Biblijne ma już swoich 
sympatyków i przyjaciół. – Naj-
lepiej i najdłużej, bo od samego 
powstania przed trzema laty, 
rozwija się nasza współpraca 
z ojcami dominikanami, Klubem 
Inteligencji Katolickiej oraz gru-
pami biblijnymi w Tarnobrzegu 
i parafią św. Barbary w Staszowie 
– podkreśla ks. Roman B. Sieroń. 
Tarnobrzeski KIK przymierza 
się do wydania książki z cytata-
mi z pism św. Pawła. – Po udanej 
i cieszącej się dużym zaintere-
sowaniem publikacji z cytatami 
z wystąpień i książek Ojca Świę-
tego Jana Pawła II chcemy pójść za 
ciosem i tym razem wydać myśli 
Pawłowe – informuje Kazimierz 
Wiszniowski, prezes KIK. – Planu-
jemy również wspólnie z Dziełem 
Biblijnym publikację innych ksią-
żek, które przybliżyłyby postać 
św. Pawła i ideę jego roku. 

Wspólnie ze stowarzyszeniem 
Civitas Christiana oraz Duszpa-
sterstwem Dzieci i Młodzieży 
przygotowany będzie Konkurs 
Wiedzy Biblijnej dla młodzieży. 
– Szczególną formą apostolatu 
biblijnego jest także Tydzień Bi-
blijny – mówi moderator Dzieła 
– przeżywany w naszej diecezji 
zawsze od niedzieli Chrystusa 
Króla po pierwszą niedzielę 
Adwentu. Jego koordynatorem 
będzie ks. prof. Adam Kończak, 
wikariusz biskupi ds. apostolatu 
biblijnego, a tegoroczny będzie 
oczywiście poświęcony tematyce 
Listów Pawłowych. 

� •

Kościół pw. Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła 
w Sandomierzu jest główna 
świątynią stacyjną w naszej 
diecezji w Roku Apostoła 
Narodów
Poniżej: Figura św. Pawła 
stojąca na placu przy 
sandomierskiej farze, 
ufundowana w 1991 r., 
zostanie odnowiona

Trwają prace remontowe przy murze otaczającym sandomierska 
farę
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Trzeci rok istnienia 
Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego 
i zakończenie nauki 
przez pierwszych jego 
wychowanków jest powodem 
do refleksji i podsumowania 
tego etapu działalności szkoły.

K atolickie Liceum Ogólno-kształcące im. ks. 
inf. Marcina Popiela zostało powołane do 

życia przez biskupa sandomierskiego Andrzeja 
Dzięgę 12 marca 2004 r. Pierwsi uczniowie roz-
poczęli naukę we wrześniu 2005 r. 

Szkoła jest placówką niepubliczną, 
koedukacyjną.

Wpajanie patriotyzmu
Misją szkoły jest nauczanie i wychowanie 

podopiecznych w duchu wartości chrześci-
jańskich: miłości, dobra i prawdy. Placówka 
realizuje tradycyjny model wychowawczy 
oparty na wartościach ewangelicznych i pa-
triotycznych, kładzie duży nacisk nie tylko na 
rozwój duchowy, ale i na wychowanie młodego 
obywatela – stąd tak liczne w kalendarzu szkoły 
uroczystości: udział w miejskich obchodach 
świąt narodowych, organizowanie spotkań 
z historykami, wspólne wyjścia na odczyty. 

Od początku swej działalności szkoła or-
ganizuje coroczne spotkania pod wspólnym 

hasłem: „Wzory osobowe”. Prelegentami byli 
dotychczas m.in. ks. dr J. Beksiński czy rektor 
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości 
w Ostrowcu Świętokrzyskim dr hab. S. Zabor-
niak. Stałą uroczystością organizowaną przez 
szkołę wspólnie z Towarzystwem Ochrony 
Dziedzictwa Kulturowego w Szewnie „Suli-
ma” są także sympozja popularnonaukowe, 
poświęcone życiu i działalności patrona szkoły 
– ks. Marcina Popiela. Liceum bierze również 
udział w corocznym Festiwalu Kultury Chrze-
ścijańskiej „Eutrapelia”. W tym roku uczniowie 
przygotowali wystąpienie wzorowane na śre-
dniowiecznym moralitecie. Młodzież z KLO 
zdobyła wyróżnienie i mogła zaprezentować 
swój program na uroczystościach półfinało-
wych w Janowie Lubelskim.

Od sierpnia 2007 r. Katolickie Liceum Ogól-
nokształcące w Szewnie jest zrzeszone w Ra-
dzie Szkół Katolickich. Dla uczniów oznacza 
to udział w ogólnopolskich zjazdach uczniów 
tych szkół, zdobywanie nowych przyjaźni; 
funkcjonuje również program wzajemnej 
współpracy pomiędzy placówkami. Z kolei 
kadra pedagogiczna ma możliwość stałego po-
szerzania swoich kwalifikacji zawodowych na 
różnego typu odczytach, kursach i szkoleniach 
prowadzonych przez autorytety w swych dzie-
dzinach (m.in. prof. dr hab. K. Olbrycht, ks. dr. 
M. Dziewiecki).

Radość z sukcesów
Po trzech latach działalności społeczność 

szkolna cieszy się z pierwszych sukcesów 
swych wychowanków. Uczniowie liceum 
Karolina Tomtas i Mateusz Lipiec pod kie-
runkiem W. Kaczmarskiej zdobyli V miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym 
o Regionie Świętokrzyskim „Moja mała oj-
czyzna”. Uczennica Agnieszka Żelazowska 
była w latach 2005–2008 stypendystką Prezesa 
Rady Ministrów. Z kolei uczennica obecnej 
kl. I – Malwina Masternak odnosi sukcesy 
w ogólnopolskich i międzynarodowych kon-

kursach wokalnych; ostatnio dostała rolę 
w musicalu „Romeo i Julia”, powstającym 

w Studio Buffo pod dyrekcją  J. Józefowi-
cza. Powodem do radości są również 

dobre i bardzo dobre wyniki abitu-
rientów z tegorocznych ustnych 

egzaminów maturalnych.
W minionym już roku szkol-

nym zawarto porozumienie 
o współpracy z WSBiP, dzięki 

któremu szkoła będzie 
realizowała program 
edukacyjny „Dzie-
dzictwo kulturowe 

w regionie”. Chętni będą mogli kontynuować 
naukę na ostrowieckiej wyższej uczelni na 
kierunku „turystyka”. 

Dla uczniów zainteresowanych branżą IT 
zaproponowano poszerzenie programu zajęć 
z technologii informacyjnej o elementy grafiki 
komputerowej i języki programowania. 

Dotychczasową siedzibą szkoły był budy-
nek w kościelnym kompleksie zabytkowym 
w Szewnie, jednak wraz z rozwojem placówki 
zaistniała potrzeba zmiany lokalizacji. Od 
nowego roku szkolnego siedzibą KLO będzie 
skrzydło budynku, w którym mieści się Pu-
bliczne Gimnazjum nr 2, przy ul. Polnej.

Maja Bińczak

Panorama szkół katolickich. Katolickie Liceum Ogólnokształcące  
im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim

Czas małych podsumowań 

Od lewej: Joanna Staniszewska, Grzegorz Gajewski i Dominika 
Raczyńska – uczniowie KLO
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Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące  
im. ks. Marcina Popiela

ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 56,  
tel. (0-41) 248 43 70; 506 220 150
ogłasza dodatkowy nabór uczniów do 
klas pierwszej i drugiej  
o profilu humanistycznym z filozofią 
i poszerzonym programem językowym. 
Nabór potrwa do 31 sierpnia br.
szczegółowe informacje 
o funkcjonowaniu szkoły oraz 
o prowadzonej na nowy rok szkolny 
rekrutacji można znaleźć  
na stronie internetowej szkoły: www.
kloszewna.webpark.pl

KLO to także miejsce, gdzie rodzą 
się przyjaźnie. Od lewej: Anna Ciuk 
i Klaudia Kurek


