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ZA TYDZIEŃ
  O NIEZWYKLE RZADKIEJ I KOSZTOW-

NEJ W LECZENIU CHOROBIE dzie-
cka z Janowa Lubelskiego

  PANORAMA PARAFII JEŻOWE, gdzie 
„Gość Niedzielny” jest od lat 
bardzo chętnie czytany

  WYWIAD Z KS. PRAŁ. PASTU-
SZAKIEM, poprzednim pro-
boszczem Cholewianej Gó-
ry, od 22 lat pracującym 
w Belgii

I stniejący od ponad dwóch 
lat Parafialny Zespół 

Caritas w Chobrzanach do-
ciera ze stałą pomocą do 
około 20 rodzin z terenu 
parafii. Wolontariusze twier-
dzą, że „ta działalność przy-
nosi korzyść w postaci ubo-
gacania się własnego wnę-
trza…”. Mottem ich pra-
cy są słowa Matki Teresy: 
„Wszystko, co robimy jed-
ni dla drugich, czynimy dla 
Niego”.  

Tygodnik katolicki ,,Gość Niedzielny” jest 
pismem religijno-społecznym. Chcemy 

poruszać więc na naszych łamach proble-
matykę spraw wiary, ale również problemy 
,,teologii codzienności”: kwestie społeczne, 
kulturalne, regionalistyczne. Zgodnie z du-
chem Soboru Watykańskiego II Kościół mu-
si odnajdywać się w świecie współczesnym, 
idąc bez lęku z Ewangelią nadziei i miłości. 
Zdjęcie prezentowane obok, pochodzą-
ce z okolic Janowa Lubelskiego, wzywa 
wszystkich katolików do troski i pomocy 
najuboższym. Do budowania państwa 

prawa,  uczciwego i 
wrażliwego na krzyw-
dę innych, szanujące-
go Boże przykazania. 
Nabiera to szczególne-
go znaczenia w czasie 
przedwyborczym...

ERBES

POLITYKA TO SŁUŻBA DLA DOBRA INNYCH
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MARIUSZ BOBULA
redaktor wydania NSZZ „Solidarność” w Stalowej 

Woli zorganizowała obchody 
25-lecia powstania związku. 

Z tej okazji aula Wydzia-
łu Zamiejscowego Nauk o Spo-
łeczeństwie Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego otrzy-
mała imię „Solidarności”, Chór 
„Solidarność” został wpisany 
do księgi „Zasłużony dla Mia-
sta Stalowa Wola”, a trójka bel-
gijskich związkowców otrzy-
mała honorowe członkostwo 
związku.

Podczas uroczystości 21 
sierpnia związkowcy szczegól-
nie gorąco powitali sufragana 
sandomierskiego bp. Edwarda 
Frankowskiego. Pamiętano mu 
pomoc, jakiej udzielił związko-
wi w szczególnie trudnych la-
tach stanu wojennego oraz to, 
że był inicjatorem powstania fi-
lii KUL w Stalowej Woli. Pierw-
szy przewodniczący regional-
nej „S” Stanisław Krupka po-
wiedział: – Dlaczego współ-
czesnym trudno jest się dopa-
trzyć interwencji Boga w tym, 
co się wydarzyło przed dwu-

dziestu pięciu laty? 
Za zapomnienie, że 
Bóg powinien być na 
pierwszym miejscu, 
naród płaci ogromną 
cenę.

Ordynariusz san-
domierski bp Andrzej 
Dzięga podzielił się re-
fleksją: – Nie budujcie wszyst-
kiego od nowa, tylko oczysz-
czajcie i za Polskę dziękujcie. 
Proszę was, abyście w tym, co 
polskie, lokowali serca.

Tablicę upamiętniającą na-
danie auli imienia „Solidarno-

ści” odsłonili prze-
wodniczący regional-
nej „S” Andrzej Kacz-
marek i Stanisław 
Krupka, poświecili 
ją bp Andrzej Dzię-
ga i bp Edward Fran-
kowski. W pochodzie, 
który ulicami miasta 

przeszedł na południowe na-
bożeństwo do bazyliki mniej-
szej, nie zabrakło orkiestry tar-
nobrzeskich górników i wojsk 
tureckich z Majdanu Zbydniow-
skiego.
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Odsłonięcie  
i poświęcenie 
tablicy 
upamiętniającej 
nadanie 
auli WZNoS 
KUL imienia 
„Solidarności”

Obchody 25-lecia „Solidarności”

Źródło mądrości

Jak długo takie 
smutne widoki 
na naszych 
drogach i ulicach 
będą wielkim 
wyrzutem 
sumienia dla nas 
wszystkich?
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Przed 400-leciem
SULISŁAWICE. Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej – Pani Ziemi 
Sandomierskiej w Sulisławicach –  
przygotowuje się do jubileuszu 
czterech wieków swego istnie-
nia, który obchodzić będzie w 
2010 r. Rozpoczęty remont za-
bytkowej sulisławskiej świątyni 
obejmuje obecnie fasadę głów-
ną razem z charakterystyczny-
mi, górującymi nad okolicą, wie-
żami (więcej o trwających pra-
cach powie na naszych łamach 
kustosz sanktuarium ks. Mariusz 
Mazur CR). 7 września po uro-
czystej Mszy św. w sandomier-
skiej bazylice katedralnej o godz. 
8.00 ruszy druga już, reaktywo-
wana, pielgrzymka piesza z mia-
sta biskupiego do sandomierskiej 
Częstochowy. Pielgrzymi przejdą 

dystans 25 km przez Samborzec, 
Sośniczany, Koprzywnicę i 
Beszyce, aby uczestniczyć w 
Eucharystii w wigilię odpustu 
Narodzenia NMP, której w godzi-
nach wieczornych będzie prze-
wodniczył pasterz diecezji bp 
Andrzej Dzięga. Warto wspo-
mnieć, że ubiegłoroczna pierw-
sza pielgrzymka, wznowiona po 
66 latach, zgromadziła 214 pąt-
ników. Jej organizatorem jest 
ks. kan. Krzysztof Jan Rusiecki, 
proboszcz parafii św. Pawła w 
Sandomierzu. Tegorocznym 
przewodnikiem pielgrzymki bę-
dzie ks. Mariusz Bajak z sando-
mierskiej parafii św. Józefa, a li-
derem i kwatermistrzem znany z 
pielgrzymek na Jasną Górę ,,brat 
Andrzej” – Andrzej Gach.

Odnawiany fronton kościoła pw. Narodzenia NMP w Sulisławicach
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Odnowiona nekropolia
GIERCZYCE. Biskup Andrzej 
Dzięga uroczyście poświęcił 14 
sierpnia br. odnowiony zabyt-
kowy cmentarz choleryczny w 
Gierczycach. Na cmentarzu cho-
lerycznym, powstałym w drugiej 
połowie XIX w., pochowano kil-
kaset osób. Jeszcze do niedaw-
na miejsce pochówku porasta-
ły krzewy i chwasty. Staraniem 
ks. proboszcza Włodzimierza 

Czerwińskiego, parafian, władz 
gminy Wojciechowice i powia-
tu opatowskiego teren oczysz-
czono, ogrodzono, wyposażono 
w żeliwną zrekonstruowaną bra-
mę. Odnowienie nekropolii sta-
ło się okazją do stworzenia w 
Gierczycach miejsca pamięci na-
rodowej z ziemią z cmentarzysk 
Oświęcimia, Orląt Lwowskich, 
Bolonii i Monte Cassino.

Lwowscy wirtuozi
STALOWA WOLA. Z koncer-
tem zatytułowanym „Muzyka 
dla wszystkich” wystąpią 
4 września o godzinie 19.00 
w Miejskim Domu Kultury 
„Wirtuozi Lwowa”. Wstęp na 
koncert jest bezpłatny. Jest to 
bowiem impreza towarzyszą-

ca otwarciu w stalowowolskim 
Muzeum Regionalnym wystawy 
„Piękny Lwów”. Zarówno wy-
stawa, jak i koncert odbywają 
się w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa, inaugurując jedno-
cześnie na Podkarpaciu obchody 
Roku Ukrainy w Polsce.

RD

Atrakcyjne stawy

KOTOWA WOLA. Znisz-
czone, porośnięte glonami sta-
wy w Kotowej Woli, w gminie 
Zaleszany, w powiecie stalowo-
wolskim, zamienią się w atrak-
cyjne miejsca do wypoczynku. 
Dzięki wsparciu finansowemu z 
Unii Europejskiej zostaną zago-
spodarowane. Unia da na to 192 

tys. zł, 100 tys. zł dołoży gmina. 
W przyszłym roku oczka wodne 
będą nie do poznania. Tak jak 
przed wojną będzie można w 
czystej wodzie łowić ryby. Teraz 
z powodu zanieczyszczenia ocz-
ka zarastają glonami i korzysta 
z nich głównie wodne ptactwo, 
gęsi i kaczki. 

Nie sposób odmówić tym stawom romantycznego klimatu

Konieczne dożywianie
DIECEZJA SANDOMIER-
SKA. „Napełniamy talerzyk” 
– pod takim hasłem ruszyła w 
wielu regionach diecezji sando-
mierskiej akcja Tarnobrzeskiego 
Banku Żywności, której celem jest 
pomoc dzieciom niedożywionym. 
Akcja potrwa do 15 września br. 

„Zachęcamy szkoły, w których wy-
stępuje problem niedożywienia 
dzieci, do składania wniosków 
do Banku Żywności” – informu-
je Czesław Łuszczki, prezes TBŻ. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie internetowej: 
www.bankizywnosci.pl.

Czesław Łuszczki, prezes Tarnobrzeskiego Banku Żywności, informuje, 
że pomocy w zakresie dożywiania uczniów potrzebuje coraz więcej szkół 
na Podkarpaciu
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W ostatnich tygodniach bi-
bliografia poświęco-

na historii Tarnobrzega po-
większyła się o kolejne 
dwie pozycje. Przede 
wszystkim, po niemal 
20 latach od rozpoczę-
cia prac, pojawiła się 
monografia miasta. 
Inicjatorem tej publi-
kacji był nieżyjący już 
Edward Antończyk, 
ó w c z e s n y  p r e -
zes Towarzystwa 
P rzy j a c ió ł  Ta rnobrzega . 
Miała pojawić się w 1993 r. 
z okazji 400. rocznicy loka-

cji Tarnobrzega. Niestety, wiele 
przyczyn spowodowało, że do 
rąk czytelników trafia dopiero 
teraz. Książka obejmuje okres 

do 1939 roku, więc 
należy w przyszło-
ści oczekiwać konty-
nuacji. Autorami po-
szczególnych artyku-
łów są znakomici hi-
storycy z Krakowa, 
Lublina i Rzeszowa. 
Nad całością czuwał 
prof. dr hab. Feliks 
Kiryk. Wydawcą mono-

grafii jest Muzeum Historyczne 
Miasta Tarnobrzega.

Drugie wydawnictwo to 
Pomniki i tablice Tarnobrze-
ga. Album ten wydany został 
przez Miejską Bibliotekę Pub-
liczną. Prezentowanych jest 
w nim 27 pomników i 92 
tablice. Obecnie ciekawost-
ką są zdjęcia dwóch pomni-

ków, które zostały rozebra-
ne po 1990 r. (wdzięczności 
dla armii radzieckiej i polsko- 
-radzieckiego braterstwa bro-
ni oraz ku czci poległych w 
utrwalaniu władzy ludowej). 
Każde zdjęcie pomnika opa-
trzono krótką informacją na 
temat osób i wydarzeń, któ-
rym jest poświęcony. Nato-
miast tablice zostały ułożone 
według miejsc wmurowania. 
Dla wygody czytelnika obok 
zdjęcia znajduje się tekst, a 
w przypadku napisu w języku 
obcym, tłumaczenia.

PIOTR DUMA
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Na rynku książki

Z przeszłości

Stowarzyszenie Kanonistów 
Polskich, Kuria Diecezjalna 

Sandomierska i  Wydzia ł 
Nauk Prawnych Towarzystwa 
Naukowego KUL zapraszają od  
7 do 9 września do Sandomierza 
na Ogólnopolską Konferencję 
Naukową „Ochrona funkcji pro-
kreacyjnej rodziny”.

Program konferencji:

 7 września
10.00 – Msza św. w bazylice ka-
tedralnej
11.00 – otwarcie konferencji – 
bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, 
biskup sandomierski, ks. prof. dr 
hab. Józef Krukowski, prezes SKP
11.30–13.00 – referaty

Ochrona życia ludzkiego w dzia-
łalności Papieskiej Rady ds. Rodziny 
– bp Antoni Dziemianko, sekre-
tarz Konferencji Biskupów Katoli-
ckich Białorusi

Ochrona życia ludzkiego w pro-
gramie duszpasterskim Konferencji 
Episkopatu Polski – bp dr Stani-
sław Stefanek, biskup łomżyński, 
przewodniczący Komisji KEP ds. 
Rodziny

Przerwa obiadowa
15.00–17.45 – referaty

Ochrona prawa do życia w 
Kodeksie Karnym z 1997 roku – 
prof. dr hab. Alicja Grześkowiak 
(KUL)

Ochrona karna prawa do życia w 
KPK z 1983 roku – ks. prof. dr hab. 
Jerzy Syryjczyk (UKSW)
 8 września
9.30–12.00 – referaty

Ochrona prawa do życia w pra-
wie konstytucyjnym – prof. dr hab. 
Dariusz Dudek (KUL)

Ochrona prawa do życia poczę-
tego w Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka – ks. dr hab. Krzysztof 
Warchałowski (UKSW)

Przerwa obiadowa
15.00–17.30 – referaty

Eksperymenty medyczne a ochro-
na prawa do życia – prof. dr hab. 
Władysław Witczak (KUL)

Sprzeciw sumienia lekarza w 
sprawie dokonania aborcji – ks. 
prof. dr hab. Ryszard Sztychmiller 
(UWM Olsztyn)
 9 września
9.30–12.00 – referaty

Prokreacja celem małżeństwa – 
ks. prof. dr hab. Wojciech Góral-
ski (UKSW)

Wykluczenie potomstwa jako 
przyczyna nieważności małżeństwa 
– ks. prof. dr hab. Stanisław Paź-
dzior (KUL)
12.30 – zamknięcie obrad.

Szczegółowych informacji 
udziela Sekretariat Konferencji 
pod numerem tel. (015) 644 66 45,  
codziennie od 9.00 do 13.30, 
adres: ul. Żeromskiego 2, 27-600   
Sandomierz. RED

Zaproszenia

Muzyka ponad czasemW trosce o rodzinę
Trzy dni :  9–11 wrześ-

nia br. mają szansę stać 
się czasem ważnych wyda-
rzeń kulturalnych w życiu 
Ostrowca Świętokrzyskiego. 
A to za  sprawą Moniki  
Kolasy-Hladíkovej, pomysło-
dawczyni i kierownika arty-
stycznego nowego festiwa-
lu „Dni Muzyki w Ostrowcu 
Świętokrzyskim”. Impreza 
powstaje we współpracy z 
Miejskim Centrum Kultury. 
Tegoroczna edycja opatrzona 
jest hasłem „Muzyka ponad 
czasem”.

Festiwal rozpocznie się 9 
września br. o godz. 11.00 w 
sali kina „Etiuda” radosnym 
spektaklem Fredrowskiej „Ze-
msty” w wykonaniu Łódzkie-
go Teatru Logos, działającego 
przy kościele środowisk twór-
czych. Wieczorem zaś, o godz. 
19.00, odbędzie się pierwszy 
koncert „Bach ponad czasem”. 

Jego wykonawcy – Piotr 
Kusiewicz – czołowy polski 
tenor, Andrzej Nanowski – 
specjalista w zakresie muzy-
ki dawnej oraz młody wo-
kalista Mariusz Klimek, ab-
solwent Bydgoskiej Akademii 
Muzycznej, w swoim repertu-
arze zaplanowali wybór pieś-
ni ze zbioru „Geistliche Lie-
der” Jana Sebastiana Bacha.

Drugiego dnia festiwalu w 
kościele św. Michała, w spek-
taklu słowno-muzycznym „Dar 
i tajemnica” (godz. 19.00) po-
wróci postać Jana Pawła II. 
Koncert wypełnią: poezja Ka-
rola Wojtyły – część I „Tryp-
tyku rzymskiego”, wątki auto-
biograficzne z „Daru i Tajem-
nicy”, myśli z wywiadu rze-
ki „Przekroczyć próg nadziei”, 
fragment Listu do twórców. 
Recytacje usłyszymy w wyko-
naniu dyrektora Teatru No-
wego w Łodzi Jerzego Zelni-
ka. Oprawa muzyczna to dzie-
ło organisty Roberta Grudnia  
i Georgija Agratiny, wirtuoza 
fletni Pana i cymbałów.

W rocznicę zamachu na 
WTC w Nowym Jorku – 11 
września (kościół św. Micha-
ła) zabrzmią dwa opracowa-
nia „Stabat Mater” A. Vival-
diego oraz G.B. Pergolesie-
go – kompozycje przeznaczo-
ne na dwa głosy solowe – so-
pran i alt. Śpiewaczkom Jo-
lancie Sołowiej i Monice Ko-
lasie-Hladíkovej, towarzyszyć 
będzie Orkiestra Kameralna 
Polish Camerata pod dyrek-
cją Marka Głowackiego. Po-
nadto muzycy wykonają Ada-
gio i fugę c-moll KV 546 W.A. 
Mozarta. 

ELŻBIETA STĘPNIK



Minęły wakacje, podczas których 
wielu z nas wyjeżdżało 
poza granice naszej 
ojczyzny. Autobusami, tanimi 
liniami lotniczymi, samochodami 
setki i tysiące rodaków, także 
z naszego regionu, podróżowało 
do Anglii, Włoch, Francji... 
Do pracy, w celach wypoczynkowych, 
turystycznych, naukowych.

tekst 
KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ

Po wakacjach zapewne wielu mło-
dych ludzi wyjedzie na Zachód, 
aby studiować i odbywać zagra-
niczne staże. Dziś, niejako pod-

sumowując ten wakacyjny czas, chcemy 
przyjrzeć się związkom naszej diecezji 
– Kościoła sandomierskiego – ze Stolicą 
Apostolską i Włochami. Odnaleźć księ-
ży i siostry zakonne z diecezji sandomier-
skiej posługujących w ,,sercu Kościoła ka-
tolickiego”.

Spowiednik Papieża

Przez wiele lat najbardziej znanym ka-
płanem z diecezji sandomierskiej w kręgach 
rzymsko-watykańskich był ks. infułat Stani-
sław Michalski (3 maja 1916–20 września 
2003). Pochodził ze Stodół (dzisiejszy deka-
nat ożarowski). Po maturze wstąpił do Szko-
ły Wojskowej Artylerii, którą opuścił jako 
oficer na progu wojny 1939 r. Został ranny, 
a potem uwięziony razem z 7 tysiącami pol-
skich oficerów najpierw w Eichstätt, a póź-
niej w Mornau. I tu Pan Bóg już go oczeki-
wał. Dzięki dwóm kapelanom wojskowym, 
którzy otrzymali od Niemców pozwolenie 
na sprawowanie Mszy św. w obozie, i wska-

zaniom kolegi więźnia, z pewnym 
wysiłkiem – jak sam wspominał 
– rozpoczął przyjmowanie Komu-
nii Świętej w pierwsze piątki mie-
siąca. Najpierw, aby nie sprawiać 
przykrości koledze, który nie usta-
wał w naleganiach, potem – po 
dziewięciu miesiącach – już sam 
przyjmował Pana Jezusa każdego 
dnia i jak sam napisał: ,,ta pobożna 
praktyka zmieniła całe moje życie”.

Otrzymawszy pozwolenie na pozosta-
nie we Włoszech, zamieszkał w rzym-
skim Papieskim Instytucie Polskim, podej-

mując studia filozofii i teologii na 
Papieskim Uniwersytecie Grego-
riańskim. Przyjąwszy święcenia ka-
płańskie 20 grudnia 1952 r., zgod-
nie z wolą swojego biskupa roz-
począł studia biblijne na Papie-
skim Instytucie Biblijnym, choć by-
ła to dla niego decyzja trudna, bo-
wiem preferował filozofię. Po czte-
rech latach został mianowany se-

kretarzem rzymskiego Centrum Duszpa-
sterskiego dla Polskiej Emigracji. W 1992 
r. Ojciec Święty Jan Paweł II obdarzył go 
godnością kanonika honorowego Bazyliki 
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Sandomierskie ślady we Włoszech

Z ziemi polskiej do włoskiej...

W tym 
malowniczo 
położonym 
sanktuarium 
św. Rity w Cascii 
niedaleko Asyżu 
spowiadają 
księża z diecezji 
sandomierskiej
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Santa Maria Maggiore, a dwa lata później 
stał się kanonikiem gremialnym tej pra-
starej świątyni. Poświęcił swoje życie ka-
płańskie, posługując polskim katolikom na 
emigracji, aby zachować ich w wierności 
Kościołowi na rozlicznych drogach życia. 

Ks. infułat (od 1984 r.) Stanisław Mi-
chalski mieszkał w Rzymie przy koście-
le polskim św. Stanisława BM na via Bot-
teghe Oscure. Niewielu za jego życia wie-
działo, iż przez wiele lat był spowiedni-
kiem dziś sługi Bożego Ojca Świętego Ja-
na Pawła II. Za to, bardzo dyskretnie, dzię-
kował mu Jan Paweł II, w specjalnym liście 
po śmierci kapłana.

Polskie domy
w Wiecznym Mieście
Księży z diecezji sandomierskiej można 

spotkać w wielu miejscach Wiecznego Mia-
sta. Studiują tu na różnych uniwersytetach 
papieskich, zdobywając tytuły licencjusza i 
doktora teologii, filozofii czy nauk społecz-
nych. Mieszkają bliżej Watykanu, w Papie-
skim Instytucie Polskim przy via Pietro Ca-
vallini, lub nieco dalej, na Awentynie, w Pa-
pieskim Kolegium Polskim. Dziś jest ich oko-
ło piętnastu, a przez wiele lat sandomierscy 
księża stanowili 10 proc. mieszkańców sa-
mego Papieskiego Instytutu Polskiego. Wie-
lu kapłanów dziś pracujących w naszej die-
cezji ma za sobą doświadczenia studiów i 
pracy duszpasterskiej we Włoszech, choćby 
wicerektorzy naszego seminarium: księża 
kanonicy doktorzy Leon Siwecki i Adam Z. 
Kończak. Co ciekawe, kilku naszych księży 
pracuje jako proboszczowie i administrato-
rzy włoskich parafii, m.in. w diecezjach Rie-
ti czy Siena. W Rzymie pracują również sio-
stry zakonne z diecezji sandomierskiej. Na-
sze Córki św. Franciszka Serafickiego (CFSF) 
można spotkać w Domu Generalnym Oj-
ców Oblatów, a siostry Służki NMPN pracują 
w Kolegium Amerykańskim przy Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim. 

Spowiednicy
we włoskich sanktuariach 
Włosi, nie mogąc często z braku księ-

ży spowiadać się w swoich parafiach, wyjeż-
dzają do sanktuariów, aby tam przystąpić do 
sakramentu pokuty i pojednania. W wielu 
włoskich sanktuariach najczęściej podczas 

wakacji spowiadają księża z naszej diece-
zji. Jednym z takich niezwykłych miejsc jest 
położone w Umbrii, 150 km od Rzymu i 70 
km od Asyżu, sanktuarium św. Rity w Cascii, 
prowadzone przez augustynianów. Cudow-
nie zachowane ciało włoskiej zakonnicy, ży-
jącej na przełomie XIV i XV w., zwanej ,,Pa-
tronką sytuacji trudnych i beznadziejnych” 
oraz średniowieczny cud eucharystyczny – 
gdy Hostia umieszczona między kartkami 
brewiarza stała się żywym ciałem Pańskim 
– przyciągają rocznie ponad milion pielgrzy-
mów z całego świata. Kapłanów z naszej 
diecezji można spotkać ponadto w sanktu-
arium św. Michała Archanioła na półwyspie 
Gargano, prowadzonym przez michalitów, 
oraz w podrzymskim Divino Amore.
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Sandomierskie ślady we Włoszech

Z ziemi polskiej do włoskiej...

Podczas mojego pobytu w Wiecznym 
Mieście w latach 1997–2003 wie-

lokrotnie dane mi było spotykać się 
z księdzem infułatem Stanisławem 
Michalskim. Zapamiętałem go jako 
kapłana pełnego pokory, humoru, ży-
jącego bardzo skromnie, człowieka o 
wielkim sercu i umyśle. Jak sam mó-
wił, bardzo pragnął odwiedzić Polskę 
po II wojnie światowej, ale ówczes-
ne władze komunistyczne odmówiły 
mu wydania paszportu. Nie mogąc 
przybyć do Polski, żywo interesował 
się sprawami diecezji, zawsze chętnie 
gościł sandomierskich biskupów i ka-
płanów odwiedzających Rzym. Często 
wspominał pobyt w Rzymie ówczes-
nego młodego księdza Wacława 
Świerzawskiego, dodając z humorem, 
iż myślał, że to młody dominikanin... 
Jego małe mieszkanie na via Botteghe 
Oscure odwiedzał w początkach pon-
tyfikatu sam papież Jan Paweł II. Księży 
studentów zawsze wspomagał ducho-
wo i materialne, za co chciałbym w 
tym miejscu śp. Księdzu Infułatowi 
serdecznie dziękować. Wieczne odpo-
czywanie racz mu dać, Panie...

oraz w podrzymskim Divino Amore.

 

MOIM 
ZDANIEM

KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ

MODLITWA ZA KAPŁANA
Z głębokim wzruszeniem przyjąłem wiado-
mość o śmierci Czcigodnego Księdza Infułata 
Stanisława Michalskiego. Pragnę wyrazić ser-
deczne współczucie wszystkim, którzy go znali 
i darzyli szacunkiem, przede wszystkim wspól-
nocie polskiej przy kościele św. Stanisława, 
gdzie mieszkał oraz kapitule Bazyliki Santa 
Maria Maggiore, która go przyjęła w poczet 
swoich członków. 
Drogi zmarły brat pozostawia w pamięci nie-
zatarty obraz życia przeżytego w wierności 
własnemu powołaniu, najpierw jako szlachet-
ny człowiek świecki, a później jako kapłan go-
towy zapominać o samym sobie dla dobra bliź-
nich, którym pomagał z żarliwą miłością pa-
sterską i osobistym, zawsze wrażliwym poświę-
ceniem. Po obronie swojej ojczyzny jako ofi-
cer Wojska Polskiego został uwięziony przez 
Niemców, uwolniony wstąpił do Armii genera-
ła Andersa, uczestnicząc w wyzwalaniu Włoch. 
Pozostał w Rzymie, podejmując drogę przygo-
towania do kapłaństwa. Przez wiele lat posłu-
giwał dla wspólnoty polskiej w Rzymie, w spo-
sób szczególny siostrom zakonnym, dając świa-
dectwo gorliwości w głoszeniu Ewangelii i wier-
ności Kościołowi. 
Wznosząc żarliwą modlitwę o wieczny odpo-
czynek dla tego zasłużonego kapłana głębo-
kiej ascezy i duchowości, wspominam szczegól-
ną posługę, z której również ja mogłem bez-
pośrednio korzystać. W świetle zmartwych-
wstania w Chrystusie przesyłam wszystkim, 
opłakującym to odejście, niosące pociechę 
Błogosławieństwo Apostolskie, znak żałobne-
go dzielenia wspólnego smutku.

Jan Paweł II, Papież

Z listu Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II
skierowanego do kardynała Carlo Furno, 
archiprezbitera Patriarchalnej Bazyliki Santa 
Maria Maggiore w Rzymie z racji śmierci
śp. ks. infułata Stanisława Michalskiego.



PODJĄĆ 
OD NOWA PRACĘ 

Wakacje się 
skończyły. 
Wróciliśmy 
z różnych 
zakątków 
kraju, róż-
nych części 
Europy czy 
nawet z dal-

szych podróży. Zdobyliśmy 
garść konfrontacji, wrażeń, 
doświadczeń, dotyczą-
cych zarówno spraw ludz-
kich, jak i spraw Kościoła. 
Wróciliśmy na pewno bo-
gatsi, choć też może tu 
i ówdzie zaniepokojeni. 
Bogatsi o dobro, które wi-
dzieliśmy i które chcemy 
czynić. Zaniepokojeni złem, 
które na prawo i na lewo 
się panoszy. Na początku 
roku szkolnego wszystko 
koncentruje się dokoła po-
dejmowanej od nowa pra-
cy. Nie wiem, czy bardziej 
właśnie ten okres nie przy-
pomina nam początku ro-
ku niż dzień 1 stycznia, 
który jest tylko kalenda-
rzowym symbolem. Teraz 
właśnie planujemy, czyni-
my też pewne obrachunki. 
Chcemy, aby ten rok pra-
cy był także bardziej doj-
rzały, bardziej owocny, peł-
niejszy. 
Na horyzoncie stają też 
przed nami sprawy dzieci. 
I przedszkolnych, i szkol-
nych, i młodzieży licealnej. 
Katechizacja jest wołaniem, 
aby te wszystkie ogrom-
ne tłumy dzieci i młodzie-
ży wprowadzić w świat 
Boga. To krótkie zdanie ma 
ogromny ciężar gatunkowy 
i streszcza wszystkie zagad-
nienia. Wiecie, jak strasz-
ne są pokusy tego świata. 
Wiecie, jaka jest młodzież. 
I wiecie również, że mło-
dzież zawsze jednak jest tą 
kartą niezapisaną do końca. 
Dlatego o młodzież zwykle 
spierają się nie tylko ideo-
logie, ale i rodzice z ideo-
logiami. Wszyscy chcą, aby 
młody człowiek doszedł do 
prawdy. 
BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI
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Wywiady sandomierskiego GN

Ratowanie sandomierskiej 
Częstochowy

Rozmowa z kustoszem 
sanktuarium maryjnego 
w Sulisławicach 
ks. Mariuszem 
Mazurem CR

KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ: Od 
roku sprawuje Ksiądz funkcję 
proboszcza parafii księży zmar-
twychwstańców w Sulisławi-
cach, a jednocześnie kustosza 
tego najważniejszego na ziemi 
sandomierskiej sanktuarium ma-
ryjnego. Co dzieje się w san-
domierskiej Częstochowie, przy-
gotowującej się do jubileuszu 
400-lecia? 

KS. MARIUSZ MAZUR CR: – Rze-
czywiście, dokładnie 16 sierp-
nia br. mija równo rok, jak zo-
stałem proboszczem w Sulisła-
wicach. W ciągu tego roku dzię-
ki pomocy parafian oraz Stowa-
rzyszenia Miłośników Sanktu-
arium Maryjnego w Sulisławi-
cach realizujemy gruntowny re-
mont naszej świątyni cudowne-
go obrazu. Remontujemy teraz 
fasadę główną kościoła razem 
z wieżami. Prace będą polegały 
na zdjęciu starego tynku z mu-
rów oraz konserwacji budulca, 
tzw. kamienia smerdyńskiego, 
specjalnymi preparatami. Dal-
szy ciąg konserwacji, m.in. ko-
lor fasady, będzie zależał od 
decyzji konserwatorów, a ona 
podjęta będzie po zdjęciu ca-
łego tynku. Jedno jest pewne, 
stan frontonu i wież był tak zły, 
iż w każdej chwili groził wypad-
kiem. U podnóża wież kamienie 
można było wyciągać gołymi rę-
koma. Chcemy również poddać 
remontowi i powiększyć balkon 
chóru muzycznego. Same or-
gany są ciągle konserwowane 
według wskazań specjalistów, 
np. piszczałki trafią do specjal-
nej komory z gazem. Potrze-
by są duże, więc liczymy na po-
moc i ofiarność parafian i piel-
grzymów.

Na tradycyjny sulisławski 
odpust już po raz drugi idzie 
do sanktuarium pielgrzymka 
sandomierska, której przed 
laty przewodził bł. ks. prałat 
Antoni Rewera. Czy widać 
ożywienie ruchu pielgrzym-
kowego w ostatnim czasie?

– Wyraźnie. 4 września zgro-
madzą się u stóp Matki Bożej 
Bolesnej żołnierze-górnicy z 
okręgu tarnobrzeskiego, repre-
sjonowani w czasach stalinow-
skich. Biskup sandomierski od-
słoni wtedy i poświęci tablicę 
pamiątkową upamietniającą ich 
ofiarę. Do Sulisławic przez ca-
ły rok idą pielgrzymki piesze z 
terenu diecezji; z bliska, m.in. z 
Klimontowa, Mydłowa, Rytwian, 
Goźlic, Połańca, Niekrasowa, 
Osieka, Wiązownicy, Łoniowa, 
Koniemłot, Samborca, Koprzy-
wnicy, Staszowa, i z daleka: Tar-
nobrzega, Modliborzyc, Miel-
ca, Krosna, Przeworska, Kra-
kowa czy Warszawy. W Sulisła-
wicach zatrzymują się grupy 
pielgrzymkowe idące na Jasną 
Górę, tu modli się pielgrzym-
ka trzeźwościowa księży mi-
chalitów z Warszawy do Miej-
sca Piastowego. Tradycją stała 
się również pielgrzymka piesza 
alumnów pierwszego roku san-
domierskiego WSD.  

KS. MARIUSZ 
MAZUR CR

u r o d z i ł  s i ę  w  1 9 6 9  r.  w 
Jarocinie. Przyjął święcenia ka-
płańskie 22 kwietnia 1995 ro-
ku z rąk biskupa Kazimierza 
Nycza. Wcześniej był wika-
r i u s z e m  w  S u l i s ł a w i c a c h ,  
a od 2004 oku jest proboszczem  
i  kustoszem su l i s ławsk iego 
sanktuarium.



OFIARA SERCA
I Ty możesz uratować san-
d o m i e r s k ą  C z ę s t o c h o w ę ! 
Ws z e l k i e  w p ł a t y,  n a w e t 
najdrobniejsze – ofiary serc 
wszystkich diecezjan prosimy kie-
rować na konta:
Stowarzyszenia Miłośników 
Sanktuarium Maryjnego w 
Sulisławicach (stowarzyszenie 
pożytku publicznego) BS Staszów 
74–9431–0005–2001–0001–
2263–0001.
Parafia Księży Zmartwych- 
wstańców w Sulisławicach:
BS Tarnobrzeg O/Łoniów 57–
9 4 3 4 – 1 0 3 8 – 2 0 0 7 – 1 7 7 0 –
0984–0001.

KS
. R

O
M

AN
 S

IE
RO

Ń



Po publikacji komentarza pt. 
„Odkurzanie pamięci” (GN nr 

33) otrzymałem list od człon-
ka „Solidarności” z lat 1980–81. 
Sądziłem, że to kolejna senty-
mentalna podróż w przeszłość, 
jeszcze jedno wspomnienie o 
Sierpniu. Nie przeczytałem jed-
nak budującej opowieści o po-
czątkach związku, o wielkich na-
dziejach i jeszcze większym po-
święceniu.

Ten list okazał się gorzką ana-
lizą, napisaną przez osobę roz-
czarowaną polską rzeczywistoś-
cią, a przede wszystkim obecną 
kondycją „Solidarności”. Jest w 
tym tekście żal do kolejnych rzą-
dów (autor przytacza długą listę 
afer „towarzyszących” budowa-
niu III RP) i nieskrywana preten-
sja do liderów „S”, którzy „niepo-
trzebnie wikłali związek w bieżą-
cą walkę polityczną”. I głęboki 
smutek, że ideały Sierpnia ’80 tak 
szybko trafiły do lamusa. 

„Nie tak sobie wy-
obrażałem naszą wy-
marzoną wolną Ojczy-
znę – pisze czytelnik 
ze Stalowej Woli. – 
Miało być sprawiedli-
wie i solidarnie, a wy-
szło tak, że komuni-
ści mają się coraz le-
piej, a wielu związ-
kowców z »Solidarno-
ści« idzie z nimi ręka w rękę. 
(…) Układy i przekupywanie lu-
dzi bardzo sowitymi łapówka-
mi w postaci pakietów socjal-
nych (np. w energetyce), to za-
przeczenie wszystkiego, co było 
zdobyczą »Solidarności« w 1980 
roku. Wtedy razem, w małych i 
dużych firmach, walczyliśmy o 
to samo: o prawdę i godne ży-
cie. Silni wspierali słabszych, aby 
władza czuła, że jesteśmy razem 
i nie damy się przekupić. Teraz 
każdy ciągnie w swoją stronę, 
a związek to kilka silnych branż 

walczących dla siebie 
o przywileje, zamiast 
o nowe miejsca pra-
cy”. List kończy się 
słowami: „Przykro pi-
sać o błędach związ-
ku akurat w 25. rocz-
nicę podpisania poro-
zumień gdańskich”. 

Ten list przypo-
mniał mi tekst mło-

dego działacza „Solidarności” 
z tarnobrzeskiego „Siarkopo-
lu”, który opublikowałem 6 
stycznia 1990 r. w związko-
wym biuletynie „Wiadomości 
Regionalne”. Artykuł nosił tytuł 
„Solidarność – zwijanie sztan-
daru?”. Jego autorem był Wik-
tor Stasiak – późniejszy sena-
tor RP, wojewoda tarnobrze-
ski i wicemarszałek podkarpa-
cki. Stasiak ostrzegał: „Komu-
nizm jeszcze nie upadł – jest w 
nas, jest w strukturach władzy 
i gospodarki. Dzisiejsza Pol-

ska to kłębowisko sprzecznych 
ze sobą wpływów, idei, intere-
sów i, jak się wydaje, nikt nie 
panuje nad całością. (…) Po-
trzebny jest silny, niezależny 
związek. Trzeba jasno stwier-
dzić, że rząd nie jest związko-
wy, a związek nie jest rządo-
wy. (…) Program reform należy 
popierać, ale nie znaczy to, że 
poparcie musi być ślepe i bez-
warunkowe”.

List i artykuł sprzed lat do-
brze korespondują ze słowa-
mi bp. Edwarda Frankowskie-
go, które 21 sierpnia br. w Stalo-
wej Woli skierował do uczestni-
ków regionalnych obchodów 25. 
rocznicy powstania „S”. Przypo-
minając historię związku, mó-
wił, że w 1980 roku działacze 
nie chcieli władzy i pieniędzy. I 
zapytał, co się stało z wartościa-
mi, na których „Solidarność” zo-
stała zbudowana…
 

Komentarz tygodnia

Druga strona medalu
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PIOTR NIEMIEC
autor jest redaktorem  
naczelnym „Tygodnika 

Nadwiślańskiego”

Pomoc dla księdza

Kapłański dar serca
W porozumieniu z biskupem 
ordynariuszem Andrzejem Dzięgą 
Caritas Diecezji Sandomierskiej 
organizuje pomoc 
dla ciężko chorego księdza 
Sławomira Brzeskiego – kapłana 
naszej diecezji, wikariusza parafii 
pw. Świętej Trójcy w Rudniku  
n. Sanem.

Ks. Sławomir Brzeski cier-
pi na ciężką chorobę nowotwo-
rową mózgu. Pierwszą opera-
cję usunięcia guza przeprowa-
dzono w 1998 roku. Niestety, 
nowotwór ponownie dał znać 
o sobie i rozwija się w szyb-
kim tempie. W tej sytuacji nie-
zbędne jest szybkie działanie 
medyczne, w tym przypadku 
jest to skomplikowana opera-
cja neurochirurgiczna z nastę-
powym leczeniem uzupełniają-
cym chemioterapeutycznym i 

radioterapeutycznym. Niestety, 
po licznych konsultacjach oka-
zało się, że ta metoda jest nie-
dostępna w Polsce. Z rekomen-
dowanych nam ośrodków wy-

brano ośrodek w Paryżu i pra-
cującego w nim profesora Duf-
fau, który jako jeden z nielicz-
nych w Europie jest w stanie za-
stosować wspomnianą metodę. 
Profesor Duffau podjął się wy-
konania zabiegu.

Ze zrozumiałych względów 
tego typu leczenie jest bardzo 
drogie. Koszt samej operacji 
wraz z minimalnym okresem 
pobytu w szpitalu oszacowany 
przez stronę francuską wynosi: 
11327,88 euro. Koszt ten może 
wzrosnąć w przypadku ewen-
tualnych komplikacji związa-
nych z operacją. Oprócz kosz-
tów operacji i hospitalizacji cał-
kowite koszty leczenia obej-
mować będą również koszty: 
podróży, dodatkowych badań, 
rehabilitacji, opłacenia tłuma-
cza, zakupu leków itp. Termin 
operacji został wyznaczony na  
15 września 2005 roku, strona 
francuska wymaga, aby pienią-
dze na pokrycie kosztów ope-

racji wpłynęły najpóźniej do 5 
września 2005 r.

W duchu solidarności ka-
płańskiej zwracamy się do księ-
ży proboszczów i księży wi-
kariuszy o wsparcie finansowe 
tej akcji. 

„Kapłański Dar Serca” dla 
chorego księdza Sławka moż-
na wpłacić na jego indywidual-
ne konto lub konto Caritas – (w 
przypadku skorzystania z odpisu 
od podatku od osób fizycznych).

Podajemy numery kont:
CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ 
BPH Oddział Sandomierz
81 1060 0076 0000 3200 0031 
9541 z dopiskiem „darowizna 
dla ks. Sławka”
KONTO INDYWIDUALNE KS. SŁAWOMIRA 
BRZESKIEGO
Bank Spółdzielczy Rudnik n. Sa-
nem
65 9434 1070 2005 1500 5355 
0001 z dopiskiem „dar na ope-
rację”

KS. BOGUSŁAW PITUCHA



Zgromadzenie Sióstr Służek NMP 
Niepokalanej założył w 1878 r. w 

Zakroczymiu kapucyn bł. o. Honorat Koźmiński 
(1829–1916). Po upadku powstania stycznio-
wego rząd carski niszczył Kościół katolicki, 
skasowano większość klasztorów, zamknię-
to nowicjaty, a życie zakonne skazane zosta-
ło na wymarcie. O. Honorat został przewiezio-
ny w 1864 r. do klasztoru w Zakroczymiu, a na-
stępnie do Nowego Miasta n. Pilicą. Nie mógł 
opuszczać klasztoru, a kontakt ze światem 
utrzymywał poprzez kratki konfesjonału, spo-
wiadając kilkanaście godzin dziennie. Wiele je-
go penitentek zamierzało wybrać drogę życia 
zakonnego, o. Honorat jednak nie chciał, aby 
te wartościowe dziewczęta wyjeżdżały za gra-
nicę. Zalecał im, aby praktykowały życie zakon-
ne w warunkach, w jakich się znajdowały, bez 
habitu i klauzury. W ten sposób stał się inicja-
torem nowych form życia zakonnego – zgro-
madzeń niehabitowych. W kręgu oddziaływa-
nia o. Honorata Koźmińskiego powstało łącz-
nie 26 zgromadzeń zakonnych, spośród któ-
rych 17 istnieje do dziś. Celem Zgromadzenia 
SNMPN jest oddawanie chwały Bogu w Trójcy 
Świętej Jedynemu. Siostry czynią to, idąc dro-
gą rad ewangelicznych, aby pełniej naśladować 
Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. 
Ich duchowość ma wymiar chrystocentryczny, 
maryjny i franciszkański. 

Służki na ziemi sandomierskiej

Prowincja sandomierska sióstr służek jest 
jedną z trzech prowincji zgromadzenia na 
terenie Polski (oprócz prowincji warszaw-
skiej i łomżyńskiej). Została utworzona przez 
s. Walerię Głębocką, z pomocą biskupa sando-
mierskiego Antoniego Ksawerego Sotkiewicza 
(1883–1901). Pierwszy dom zakonny sióstr słu-
żek prowincji sandomierskiej powstał w 1886 
r., w parafii Czyżów Szlachecki, a w 1893 r. 
siostry przybyły do Sandomierza. Prowincja 
sandomierska posiada obecnie 41 domów za-
konnych i liczy obecnie 323 siostry, z czego 
w domach na terenie naszej diecezji mieszka 
i pracuje 105 sióstr. 

W szkołach, drukarni i w WSD

Działalność zgromadzenia sióstr służek by-
ła i jest bardzo różnorodna, przede wszystkim 
oświatowo-wychowawcza i społeczno-chary-
tatywna. Siostry prowadziły pracownie haftu, 

krawiectwa, tkactwa, koszykarstwa, ochron-
ki (późniejsze przedszkola), schroniska, do-
my dziecka, szkoły, bursy i internaty. Zgod-
nie z przesłaniem Matki Bożej z Gietrzwałdu, 
były i są gorliwymi animatorkami trzeźwości. 
Obecnie służki niosą różnorodną pomoc lu-
dziom cierpiącym i potrzebującym, np. pracu-
ją w szpitalach, domach opieki oraz prowadzą 
Dom Samotnej Matki na terenie naszej diece-
zji. W ostatnich latach siostry służki powracają 
do realizacji swego apostolskiego charyzmatu 
w formie działalności oświatowo-wychowaw-
czej. Na jadwiżańskm wzgórzu w Sandomie-
rzu od 1997 r. prowadzą katolickie gimnazjum 
i liceum ogólnokształcące z internatem. Po-
nadto siostry katechizują oraz są pracownika-
mi naukowymi na wyższych uczelniach. 

Prowincja sandomierska SNMPN zatrud-
niała i nadal zatrudnia wiele swoich człon-
kiń w instytucjach diecezjalnych. W Drukar-
ni Diecezjalnej w Sandomierzu siostry pra-
cują od 1921 r., od 1969 w Muzeum Diece-
zjalnym, w Domu Księży Emerytów od 1930, 
w domu kolejnych biskupów ordynariuszów 
od 1940, a od 1938 r. prowadzą stołówkę dla 
księży w domu kapitulnym. Od 1908 r. kilka-
naście sióstr pracuje w kuchni i gospodar-
stwie Wyższego Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu 

KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ 

PANORAMA ŻEŃSKICH ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH W NASZEJ DIECEZJI 
Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (SNMPN)

Ukryte życie

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
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OKIEM PRZEŁOŻONEJ:
S. MARIANNA ŁOMŻA SNMPN,
PRZEŁOŻONA PROWINCJI SANDOMIERSKIEJ
Zadaniem każdej przełożonej jest 
posługa siostrom danej wspólno-
ty: czy to domowej, czy prowin-
cjalnej, czy wreszcie wobec ca-
łego zgromadzenia. Jako prze-
łożona prowincji sandomierskiej 
staram się wnikać w duchowe i 
materialne potrzeby sióstr po-
wierzone mi przez Opatrzność. 
Siostry naszej prowincji to do-
bre, ofiarne osoby, które w miarę 
swoich możliwości włączają się 
we wszelkie formy apostolatu. 
Codzienna wspólna Eucharystia 
i liturgiczna modlitwa dnia łączy 
siostry z Jezusem-Hostią i po-
między sobą, tworząc niepowta-
rzalną wspólnotę ducha, wzbo-
gaconą łaskami wypraszanymi 
w modlitwie prośby, uwielbie-
nia i adoracji. Siostry chętnie po-
dejmują radosne trwanie przed 
Najświętszym Sakramentem. 
Grono sióstr wzbogaca skarbiec 
Kościoła cierpieniem fizycznym, 
a zapewne i duchowym, ale to 
zna tylko Jezus Chrystus. Coraz 
bardziej ujawniającym się proble-
mem jest niemożność zaradzenia 
wszystkim potrzebom, bowiem 
braki personalne i wysoka śred-
nia wieku sióstr nie pozwalają 
na podejmowanie nowych zadań. 
Jednak ufna wiara w Opatrzność 
Bożą pomaga ze spokojem pa-
trzeć w przyszłość.
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PRZYJDŹ DO NAS
Moja Droga! Może Jezus i Ciebie woła do na-
szej wspólnoty sióstr niehabitowych? Do 
służby Panu Jezusowi, Jego Niepokalanej 
Matce i Kościołowi? Przyjdź do nas lub na-
pisz na adres:

Dom Prowincjalny Sióstr Służek NMPN 
ul. Mickiewicza 7
27-600 Sandomierz
tel. 015 8322696



W kaplicy domu prowincjalnego siostry czerpią 
siłę do owocnej pracy w diecezji sandomierskiej


