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SANDOMIERSKI
1 proc. podatku na Caritas to wakacje dla 100 tys. dzieci

ROMAN BOGUSŁAW
SIEROŃ
redaktor wydania

W

tych dniach wszyscy
wspominamy
Jana Pawła II i modlimy się
o jego wyniesienie na ołtarze. W kontekście przeżywanego święta Bożego
Miłosierdzia warto sięgnąć
do katechezy Sługi Bożego
o „cywilizacji miłości i miłosierdzia”, wygłoszonej w
Sandomierzu przed ośmiu
już laty. Dopełnieniem
słów Jana Pawła II będzie
wizyta w naszych diecezjalnych
„sanktuariach
Miłosiernego”: Ostrowcu
Świętokrzyskim, Świętym
Krzyżu i Sulisławicach. 

ZA

TYDZIEŃ

 O kościołach MALOWNICZEGO
ROZTOCZA
 O rozstrzygnięciu ciekawego „KONKURSU PAPIESKIEGO” W
STASZOWIE
 PANORAMA PARAFII na ostrowieckim osiedlu Ogrody

500 paczek dla ubogich
Już po raz piąty osoby fizyczne
mogą przekazać 1 proc. swojego
podatku dochodowego na rzecz
organizacji pożytku publicznego
– zamiast do budżetu państwa.
Jedną z takich organizacji jest
Caritas Diecezji Sandomierskiej.
– Jeśli chcesz, aby Twoje pieniądze przekazano na konkretne cele społeczne, możesz wpłacić 1 proc. na konto organizacji,
której ufasz od lat. Jeden procent
podatku dla Caritas to wakacje
dla 100 tys. dzieci, to codziennie
żywność dla 850 tys. najuboższych Polaków, to 100 tys. ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach i świetlicach, to nowe hospicja, warsztaty dla osób niepełnosprawnych, placówki dla samotnych matek i osób bezdomnych
oraz wiele innych dzieł – mówi
ks. Bogusław Pitucha, dyrektor
Caritas Diecezji Sandomierskiej.
Przed świętami wielkanocnymi Caritas Diecezji Sandomierskiej zorganizowała zbiórkę artykułów spożywczych. Dary w po-
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staci paczek trafiły do Dzieląc się,
gusław Pitucha podkreok. 500 najbardziej po- sprawiliśmy, że
śla, że warto organizotrzebujących mieszkań- tegoroczne święta wać takie akcje.
ców diecezji. Wartość były bardziej
– Chcemy przede
jednej paczki oscylo- radosne – mówi
wszystkim uwrażliwić
wała między 150 a 200 ks. Pitucha
społeczeństwo na pozł. W dwudniowej akcji
trzeby drugiego człouczestniczyło kilkudziesięciu wo- wieka, borykającego się z różlontariuszy. Żywność zbierano w nymi problemami. Ponadto dzie25 sklepach w Sandomierzu i Tar- ląc się darami, sprawiliśmy, że
nobrzegu. Wolontariusze rozda- dla niektórych ludzi tegoroczne
wali ulotki o akcji zawierające da- święta były bardziej radosne –
ne, np. do kogo trafią dary. Dy- powiedział nam ks. Pitucha.
rektor diecezjalnej Caritas ks. BoMARIUSZ BOBULA

„AUTOPORTRET” PRZEKRACZA OCEAN
talowa Wola zaczyna być znana wśród
młodych artystów w całej Europie.
A to za sprawą konkursu plastycznego
Autoportret. Konkurs, adresowany do studentów szkół artystycznych, organizuje od
sześciu lat Muzeum Regionalne w Stalowej
Woli. Najbliższa edycja obejmie swym zasięgiem także artystyczne uczelnie w USA.
Założeniem konkursu jest odniesienie się
do uznanych artystów jako źródła inspiracji. Wybór
Nie jest łatwo
konkretnego twórcy należy
z kilkuset
do uczestnika. W tym roku
prac wyłonić
refleksja przybierze szerszy
kilkadziesiąt
wymiar i bardziej naukową
najlepszych.
formę. Planowane jest boSławomir Toman
wiem międzynarodowe seprzygląda
minarium pt. Dialog nowosię bacznie
czesności z tradycją, które
obrazowi Vasila
zwieńczy tegoroczne zmaKarvatskiego
gania.

ze Lwowa
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ARCHIWUM MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI
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Miejski lifting

Prezentacja grunwaldzkiego relikwiarza

ANDRZEJ CAPIGA

SANDOMIERZ. Prezentacji
relikwii Drzewa Krzyża Świętego
w relikwiarzu tzw. grunwaldzkim dokonał ks. Andrzej
Rusak w Muzeum Diecezjalnym.
– Przez tę prezentację pragniemy zaznaczyć trwający jubileusz 1000-lecia życia monastycznego na Świętym Krzyżu.
Krzyż grunwaldzki z daru króla Władysława Jagiełły dla kolegiaty sandomierskiej był używany podczas uroczystej Mszy św.

papieskiej w Sandomierzu w
1999 r. – powiedział ks. Rusak,
dyrektor muzeum. Poprzednia
prezentacja relikwiarza odbyła
się w 2002 r., z racji 100-lecia
muzeum i była odebrana bardzo pozytywnie. W tym roku
przypada 105. rocznica utworzenia muzeum i 70. rocznica przeniesienia jego zbiorów i
ekspozycji do Domu Długosza.
Relikwiarz można będzie oglądać do 12 czerwca.

NISKO. Rozpoczął się pierwszy etap rewitalizacji Niska – inwentaryzacja zdegradowanych
cywilizacyjnie obszarów miasta.
Piotr Baran, specjalista ds. środków pomocowych w Urzędzie
Gminy i Miasta Nisko, zaliczył
do nich między innymi były folwark w Sopocie ( kilkadziesiąt
hektarów ziemi, stodoła, spichlerz i tzw. rządcówka), park

miejski, kompleks budynków
przy ul. Rzeszowskiej (stolarnia
i część dawnego browaru) oraz
plac Wolności wraz dochodzącymi do niego ulicami. Projekt
pochłonie wprawdzie wiele milionów złotych, w większości
pochodzących z unijnych funduszy, ale z pewnością przyczyni się do ożywienia społeczno gospodarczego Niska.

Nasze smaczne klimaty
DIECEZJA SANDOMIERSKA. Wiśnia ze Słupi Nabrzeżnej, zalewajka świętokrzyska, dzionie z Rakowa,
ser jabłeczny spod Opatowa
oraz konfitura z jarzębiny znalazły się na Liście Produktów
Tradycyjnych, którą prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i

Rozwoju Wsi. Te świętokrzyskie
specjały będą prezentowane i
degustowane podczas Giełdy
Spożywczej w Warszawie na
wystawie ,,Polskie Smaki”.
Produkty z terenu diecezji
sandomierskiej mają również
szansę znaleźć się na specjalnej liście Unii Europejskiej.

KS. DARIUSZ WOŹNICZKA

Były niżański browar także będzie rewitalizowany

Grunwaldzki relikwiarz jest jednocześnie jednym z najcenniejszych
zabytków

Z oryginalnym krzyżem
MODLIBORZYCE. Wiernie
odwzorowany krzyż z filmu
„Pasja” Mela Gibsona, wykonany przez miejscowego stolarza, służy parafii podczas różnych uroczystości. – Na zakończenie rekolekcji wielkopost-

nych udaliśmy się z tym krzyżem na Drogę Krzyżową ulicami Modliborzyc. Frekwencja
była zadziwiająca. Bardzo się
z tego cieszę – mówi ks. kan.
Czesław Bednarz, proboszcz
Modliborzyc.

II

ne wymiary to 30 na 60 metrów. Jeszcze w tym roku, w ramach programu „Blisko boisko”,
w Nisku zbudowane będą dwa
boiska – jedno przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1, a drugie przy Zespole Szkół nr 2 na
osiedlu 1000-lecia.
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NISKO. 250 tys. złotych przeznaczyli niżańscy radni na realizację programu „Blisko boisko”, który obejmuje lata 2007–
2009. Boiska mają być ogólnie dostępne, ze sztuczną nawierzchnią, otoczone płotem i
zamykane na noc. Ich minimal-

Jeszcze w tym roku przy PSP nr 1 w Nisku powstanie nowoczesne boisko
Ministranci z Modliborzyc wnoszą krzyż do kościoła parafialnego

ANDRZEJ CAPIGA
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Zbudują boiska

Dziękujemy najwierniejszym
DIECEZJA SANDOMIERSKA. Dziękujemy serdecznie
naszym najwierniejszym Czy-

telnikom za nadesłane życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego A. D. 2007.
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Wezwanie powyższe pochodzi
z Koronki do Miłosierdzia Bożego,
którą odmawiamy w całym
Kościele. Brzmi ona szczególnie
wymownie w diecezjalnym
sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Z tym kościołem właśnie wiążą się moje osobiste wspomnienia, albowiem na początku lat 80.
XX wieku byłem świadkiem budowy świątyni „na Ogrodach” w Ostrowcu. Budową kierował wielki
czciciel Miłosierdzia Bożego – ks.
prał. Czesław Przewłocki, który
potem nadał tej monumentalnej
świątyni tytuł Miłosierdzia Bożego. Przed kilkoma laty natomiast
bp Andrzej Dzięga ustanowił tę
świątynię Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Następni proboszczowie oraz
obecny ks. dr Jacek Beksiński,
kontynuują dzieło ks. Przewłockiego i nadal rozbrzmiewa tam
Koronka.
Kult Miłosierdzia Bożego rozpowszechniony jest również w całej diecezji sandomierskiej. Obrazy Miłosiernego, św. Faustyny, a
także jej relikwie posiada wiele
naszych parafii. Tysiące czcicieli
Bożego Miłosierdzia odmawia codziennie o 15.00 Koronkę. W Turbi ponadto Koronkę wierni śpie-

Diecezjalne sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Obecnie kustoszem sanktuarium i proboszczem parafii jest ks. dr Jacek
Beksiński

wają w niedzielę przed Sumą, a
modlitwę prowadzą panie Józefa
Kowalik i Zofia Fuc.
Podstawy prawdy o Bożym
Miłosierdziu zawarł Jan Paweł
II w encyklice Dives in misericordia. Papież, wielki czciciel Bożego Miłosierdzia, w dokumencie tym wykłada podstawy teologiczne tej prawdy: 1. Chrystus objawia w sobie Boga jako Ojca i człowieka ogarniętego
miłością Ojca; 2. Chrystus mówi
o miłosierdziu i tłumaczy je w
przypowieściach, zwłaszcza w
przypowieści o synu marnotrawnym. Chrystus jest sam miłosierdziem. Kto je widzi w Nim,

kto je w Nim znajduje, dla tego
w sposób szczególny widzialny
staje się Bóg jako Ojciec bogaty
w miłosierdzie; 3. W miłości Boga szukamy miłosierdzia, bo jesteśmy grzeszni.
Oto głowne fundamenty
prawdy o miłosierdziu Bożym,
które nie ma granic, a odmawiając Koronkę, dziękujesz Bogu za to, że dał swojego Syna
na ofiarę za nas, grzeszników. I
prosisz o miłosierdzie dla siebie i innych ludzi. Powtarzajmy często: „Dla Jego bolesnej
męki miej miłosierdzie dla nas
i całego świata Amen”.
KS. STANISŁAW KNAP

Zawodnicy katolickiego klubu sportowego wśród najlepszych w Polsce

Victoria biegaczy „Victorii”
Zawodnicy Katolickiego Klubu
Sportowego „Victoria” przy bazylice w Stalowej Woli, trenujący pod
okiem Stanisława Anioła, wrócili z
medalami z Halowych Mistrzostw
Polski Juniorów w Spale.

Danuta Urbanik zdobyła złoty medal na dystansie 1500 m. Był
to dwudziesty ósmy rekord Polski na tym dystansie. Monika Flis
dostała srebrny medal za bieg na
dystansie 800 m. Artur Stopyra

wrócił ze Spały ze srebrnym medalem na dystansie 300 m juniorów młodszych, a Mariusz Mierzwa z brązowym na dystansie tysiąca metrów.
Podczas sesji Rady Miejskiej
młodzieżowi zawodnicy uhonorowani zostali dyplomami oraz
sprzętem sportowym.
RD
Medalowi zawodnicy na sesji,
w towarzystwie trenera Stanisława
Anioła (z lewej). Nagrody wręcza
przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Kozielewicz
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Jakie pokusy
grożą nam dzisiaj i jakie zagrożą jutro –
doskonale wiemy. Nic się nie
zmienia, zmieniają się tylko interpretacje. Św. Jan
streścił naukę i przestrogi Chrystusa bardzo krótko i dosadnie: ,,pożądliwość ciała, pożądliwość
oczu i pycha życia” (1 J
2,16). Kusi człowieka od
zewnątrz szatan, mając od
wewnątrz sprzymierzeńca
w ludzkiej naturze, skażonej i skłonnej do grzechu.
Napór zła jest potężny,
sposób kuszenia subtelny.
I można powiedzieć: tylko ten człowiek wytrwa,
który nie ulegnie pokusie najistotniejszej, który nie zwątpi w obecność
Chrystusa. „W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki!” – śpiewa chrześcijanin. ,,Wiem,
komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen
jest ustrzec mój depozyt”
(2 Tm 1,12). Kuszony mówi po prostu: ,,Jesteś, Panie! I ja nie zawiodę”.
Najistotniejszą sprawą w życiu chrześcijanina
jest nie utracić z oczu wyraźnego Oblicza Chrystusa. To znaczy tego najbardziej istotnego konkretu:
że On tu JEST. W Eucharystii jest On sam, w Ewangelii jest obraz Jego Osoby i tego, kim On jest. Nie
utracić tego z oczu! I gdy
człowiek tę pokusę zwycięży, i powie: JEST, to
wtedy żadna pożądliwość
oczu czy ciała i żadna pycha nie może nas oderwać od obecnego Jezusa Chrystusa. Oczywiście
pod warunkiem, że nasza
wiara i nasza miłość ku
Chrystusowi będą ostatecznie mocne.
BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI

Miej miłosierdzie dla nas…

MARIUSZ BOBULA

MIŁOŚĆ
NAD POKUSĄ

Kult Miłosierdzia rozpowszechniony jest w całej diecezji

ZDZISŁAW SUROWANIEC

Ku istocie rzeczy

III
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Uroczystość Miłosierdzia Bożego w naszych sanktuariach

Źródła
cywilizacji
miłości

KS.

tekst
ROMAN SIEROŃ

zdjęcia
MARIUSZ BOBULA
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Dwa najważniejsze

IV

sanktuaria diecezji
sandomierskiej
– Święty Krzyż
i Sulisławice mają bardzo
liczne związki z kultem
Bożego Miłosierdzia.

T

ysiącletnia
świętokrzyska Golgota i prawie 800-letnia sandomierska Częstochowa –
obok diecezjalnego sanktuarium
w Ostrowcu Świętokrzyskim –
są niezwykłymi centrami miłosierdzia Bożego i ludzkiego.

Góra miłosierdzia
Klasztor benedyktynów na
Łyścu, zwanym później od przechowywanych tu relikwii Świę-

ny tak bardzo obficie rozlewało
się tu Boże miłosierdzie w sakramencie pokuty i pojednania
oraz darze odpustu zupełnego.
Chcemy także, aby pielgrzymi
w naszym klasztorze mogli się
posilić, odpocząć, zaopatrzyć w
ziołowe leki czy dobrą, religijną
książkę – mówi o. Karol Lipiński OMI, przedstawiciel ojców
oblatów, dziś troszczących się
o sanktuarium.
Tej idei służy obecny generalny remont opactwa. W
urokliwych podziemiach, z
XII-wiecznymi detalami architektonicznymi, już zagospodarowano duże sale na jadalnie na
ponad 100 osób, działa tu księgarnia i apteka zakonna. Oblaci chcą obok klasztoru uprawiać rośliny lecznicze, z których później mogliby wyrabiać
nalewki, maści czy inne dobroczynne mikstury. Remont klasztoru przewiduje również uchronienie najcenniejszego skarbu
Gór Świętokrzyskich – relikwii
Krzyża Chrystusa od natłoku ludzi, przeszkadzających często
w kontemplacji tajemnic wiary. – Zrekonstruowana krypta
pod kościołem Trójcy Świętej z
oddzielnym wejściem pozwoli uczynić kaplicę Relikwii miejscem modlitwy i adoracji. Chociaż przez długie lata miejsce
to poprzez więzienie czy hitlerowski lagier służyło cywilizacji
śmierci, dziś pod
Ojciec Karol
Krzyżem ZbawiLipiński
ciela głosimy za
pokazuje
Janem Pawłem II
ks. dr.
cywilizację miłoRomanowi
ści – dodaje o.
Sieroniowi
Karol, ekonom
niezwykle
klasztoru.
wymowną
koronę
cierniową

tym Krzyżem, od zarania historii Polski był ważnym centrum życia monastycznego. Benedyktyni – wierni swojej dewizie: módl się i pracuj – troszczyli się nie tylko o zbawienie dusz, ale również o zdrowy
umysł i ciało człowieka. Od XII
w. w klasztorze istniały szpital,
przytułek dla osób starszych,
apteka oraz biblioteka. – Chcemy powrócić do prastarych tradycji benedyktyńskich na tym
miejscu. Przez cały Rok Milenij-

Sulisławice
jak Łagiewniki

Sanktuarium Matki Bożej –
Pani Ziemi Sandomierskiej w Sulisławicach, przygotowujące się
do 800-lecia obecności w nim
cudownego obrazu, jest także
szczególnym miejscem głoszenia Bożego miłosierdzia. Mogłyby o tym długo opowiadać
konfesjonały sulisławskich kościołów oraz księgi cudów sanktuarium. Wiele cudownych wydarzeń dokonujących się tu
za sprawą Matki Bożej Bolesnej opisuje w swej książce –
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W Sulisławicach
organizowane są
różnego
rodzaju zbiórki
na dzieła
charytatywne

MOIM
ZDANIEM
O. JERZY SIKORSKI (OMI)
od ponad 30 lat
prowadzi misje i rekolekcje
w kraju i za granicą,
publikuje artykuły,
wydaje tomiki poezji

Różnego rodzaju cenne wota
znajdują się przy obrazie w ołtarzu
głównym sanktuarium

księży zmartwychwstańców,
oddany do użytku w grudniu ub.r., będzie schronieniem
dla wszystkich, który chcieliby w tym niezwykłym miejscu przeżyć duchową odnowę,
pogłębioną spowiedź, odprawić rekolekcje czy po prostu
na nowo zawierzyć Bogu swe
życie. 

Chorobą naszych czasów
jest brak relacji między
osobami. To sprawia, że
często rozrywka, wiedza,
pieniądze, kariera nie są w
stanie zapełnić wewnętrznej pustki i osamotnienia
człowieka. Dlatego prawdziwie otwarty dialog rodzi wzajemną miłość między ludźmi i pomaga stawać się nam jedną rodziną. A chociaż w rodzinie
zdarzają się także bolesne zranienia, to poprzez
dialog można odnaleźć w
sobie tyle cierpliwości i siły, że będziemy zdolni sobie wszystko przebaczać.
Błędy zawsze można naprawić i życie zacząć od
nowa.
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przewodniku po sanktu- Część
ukazującego rany wzniearium o. Wincenty Su- refektarza
sionych dłoni, a jednocześwała CR. Sam cudowny po remoncie nie i miłosiernego Zbawiobraz, wsławiony nieciela stojącego frontalnie w
zwykłym odnalezieniem
sarkofagu. Maria obejmusię po kradzieży w 1992 r., jest je Chrystusa, kładąc lewą dłoń na
szczególnym traktatem o Bożym Jego ramieniu, a więc w sposób
miłosierdziu, ilustrowanym cier- znany już z wcześniejszych obrapieniem Chrystusa i Jego Matki. zów norymberskich, ale tylko na
Na obrazie poraniony, cierpiący i
obrazie z Sulisławic
umęczony Jezus Chrystus stoi
dotyka prawą
w grobie – skrzyni sarkofadłonią rany w
gowej. Niektórzy dopatruboku – źródle
ją się tu mistycznej tłoczBożego miłoni winogron.
sierdzia. TakZ biegiem czasu maże nowy Dom
larze rozwinęli tę komPielgrzyma w
pozycję, dodając nowe
Sulisławicach,
postacie, które towaa jednocześrzyszą Synowi Bożenie dom
mu. Teologia sulisławskiej ikony
przedstawia
Chrystusa jako
Orędownika,

V
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Druga rocznica śmierci Jana Pawła II w diecezji sandomierskiej

Pamiętamy i będziemy pamiętać

„Nie lękajcie się” to motto, które towarzyszyło w Staszowie obchodom drugiej rocznicy śmierci Papieża Polaka. Rozpoczęły
się one w kościele pw. Ducha Świętego,
noszącego miano sanktuarium modlitwy
w intencji Jana Pawła II o dar szybkiej beatyfikacji Sługi Bożego. Tutaj bp Andrzej
Dzięga odprawił Mszę św. w ornacie Jana
Pawła II, podarowanym rok wcześniej staszowskiej świątyni przez kard. Stanisława
Dziwisza. Potem w procesji światła do
Rynku mieszkańcy miasta w hołdzie wielkiemu Polakowi ułożyli serce ze zniczy
wraz z krzyżem. Następnie zebrani ponownie udali się do sanktuarium, aby tam
w intencji Papieża Polaka czuwać na modlitwie. Obchodom towarzyszyła wystawa
prac konkursowych pt. „Jak odmieniło się
moje życie po śmierci Jana Pawła II”.
AGATA BAZAK

VI
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Sandomierz

Sandomierzanie modlili się pod figurą Ojca
Świętego na placu papieskim

Na placu papieskim z lampionami i zniczami odmówiono Różaniec o rychłą beatyfikację i kanonizację sługi Bożego Jana
Pawła II. – Maryjo, w tej godzinie apelu,
zawierzam Ci na nowo to miasto, w roku misji świętych, zawierzam Ci to miasto, które tak szczerze staje przy krzy-

Tarnobrzeg

Klimontów
Artyści z klimontowskiego amatorskiego
teatru „Apostolos” zaprezentowali premierę spektaklu „Tryptyk Rzymski” w kościele pw. św. Józefa.
KS. ROMAN B. SIEROŃ

Stalowa Wola

Poczet sztandarowy Gimnazjum nr 2 im. Jana
Pawła II przed pomnikiem patrona szkoły

Już podczas Drogi Krzyżowej odprawionej 30 marca wzdłuż Alej Jana Pawła II w
Stalowej Woli młodzież przypominała rozważania Papieża o Bogu. W dniu śmierci
Ojca Świętego, 2 kwietnia, przed pomnikiem Papieża przy bazylice konkatedralnej
w Stalowej Woli wierni składali kwiaty, palili znicze i modlili się o beatyfikację naszego rodaka. O godzinie 18.30 rozpoczęła się Msza św. w intencji Papieża zamówiona przez społeczność Gimnazjum nr 2
im. Jana Pawła II. O godz. 20.15 przy pomniku Ojca Świętego odbyło się muzyczne misterium „Modlitwa i pamięć – w hołdzie Janowi Pawłowi II” w wykonaniu młodzieży. Na telebimie rozpiętym nad wejściem do bazyliki oglądać można było
fragmenty filmów dokumentalnych o papieżu. Przed pomnikiem płonęły setki zniczy. O godz. 21 odprawiony został Apel
Jasnogórski i modlitwa różańcowa. W godzinę śmierci Jana Pawła II, o 21.37, rozdzwoniły się dzwony w kościołach. A potem jeszcze czytano fragmenty papieskiego nauczania.

Głównym punktem obchodów była Droga
Krzyżowa

Od 19.30 wypełniony Plac Bartosza
Głowackiego rozbrzmiewał śpiewem młodych ludzi z Miejsko-Gminnego Domu
Kultury w Baranowie Sandomierskim,
przeplatanym fragmentami homilii Ojca
Świętego wygłoszonych podczas pielgrzymek do ojczyzny. Autorami scenariusza
oraz oprawy muzycznej byli Arkadiusz
Chwałek i Andrzej Gwoździowski. Droga
Krzyżowa wiodła ulicami miasta pod pomnik Jana Pawła II. Przy blasku pochodni oraz świec krzyż ponieśli przedstawiciele stowarzyszeń, wspólnot religijnych. Rozważania oparto na tekstach
Jana Pawła II. Wierni otrzymali też pamiątkowe foldery z fragmentami przemówień Papieża, wydane przez Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnobrzegu.
Na Ogólnopolskiej Wystawie Plastycznej
„Jan Paweł II w oczach dziecka” w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji można
oglądać jeszcze prace 6-latków ze szkół i
przedszkoli noszących imię Jana Pawła II.
MARTA WOYNAROWSKA

ZDJĘCIA MARTA WOYNAROWSKA

Mszę św. o rychłą beatyfikację Jana Pawła II
odprawił bp Andrzej Dzięga

żu nadziei, zwykłym, brzozowym, a przecież pełnym nadziei, zawierzam Ci rodziny, chorych, poszukujących, opornych w
wierze, młodzież i dzieci, te, które już po
ulicach Sandomierza chodzą i te, które się
poczynać będą. Tobie, Maryjo, przez Jana
Pawła II zawierzam – modlił się bp Dzięga
podczas Apelu Jasnogórskiego.
KS. DARIUSZ WOŹNICZKA

ZDZISŁAW SUROWANIEC

JACEK SOBIENIA

Staszów

Głównym punktem obchodów była Droga
Krzyżowa
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Zaproszenia

Dziewczęta wspierają misjonarzy i biedne rodziny

Książę z jednej
z gwiazd

Modlitwą i pieniądzem

MARTA WOYNAROWSKA

Pomagają misjonarzom, jak
potrafią. Głównie przez modlitwę, ale i zbierane ofiary pieniężne.

Antoine de Saint-Exupéry, kończąc
w 1943 r. „Małego Księcia”,
z pewnością nie przypuszczał,
że książka ta stanie się jedną
z najważniejszych
i najpopularniejszych pozycji
światowej literatury.
W przygodach, rozmyślaniach
Małego Księcia zaczytują się kolejne pokolenia tych małych i całkiem dużych dzieci. Również w
Tarnobrzegu nie brak miłośników francuskiego pisarza-lotnika, o czym świadczy duże zainteresowanie pierwszą edycją konkursu plastycznego „Mój wizerunek Małego Księcia”, skierowanego do uczniów szkół podstawo-

Wyróżniona
wych oraz gimpraca
nazjów. Komisja artystyczna
musiała ocenić
ponad 200 prac. Szczególną uwagę zwracano na twórczą inwencję, oryginalność oraz estetykę
wykonania. Wśród prac przeważały rysunki, ale nie zabrakło
również prac przestrzennych –
figurek wykonanych w różnych
technikach. Osiągnięcia młodych artystów można podziwiać
na wystawie pokonkursowej,
prezentowanej w małym hallu
Tarnobrzeskiego Domu Kultury
do 30 kwietnia. Organizatorem
konkursu była Społeczna Szkoła
Podstawowa i II Społeczne Gimnazjum im. Małego Księcia w
Tarnobrzegu.

Misyjnego zbierają również
fundusze dla sióstr zakonnych i księży na misjach.
Siostra Aurelia organizuje
dziewczynkom spotkania z
Już od 15 lat, bo tak dłu- misjonarzami, które oprócz
go istnieje Koło Misyjne Dzie- wymiaru formacyjnego maci przy parafii św. Jana Chrzci- ją także ważny aspekt educiela w Janowie Lubelskim.
kacyjny. Misjonarze opowiaDo wspólnoty, której pa- dają o egzotycznych krajach,
tronuje św. Teresa, należy po- panującym tam klimacie,
nad 20 dziewcząt w wieku kulturze, mówią o probleod szkoły podstawowej do li- mach dialogu między religiaceum.
mi, pokazują zdjęcia i różne
– Spotykamy się raz w ty- przedmioty przywiezione z
godniu, we wtorki. Mamy dalekich zakątków świata.
własną salkę, wydzieloną w
– Podziwiam tę wspólnodomu parafialnym nieopo- tę, bo wśród grup skupiodal sanktuarium, prowadzimy nych w Papieskim Dziele Mikronikę i przede wszystkim syjnym Dzieci diecezji sandoangażujemy się w różnego ro- mierskiej jest ona najbardziej
dzaju sprawy społeczne po- dynamiczna – mówi ks. Maśrednio lub bezpośrednio słu- rek Dzióba, dyrektor Papieżące misjom – mówi s. Aurelia skich Dzieł Misyjnych w Sanze Zgromadzenia Opatrzności domierzu.
Bożej, która obecnie opieku– Spośród misyjnych grup
je się grupą.
dla dorosłych wielki podziw
Jedną z takich właśnie ini- i uznanie budzi Koło Misyjne
cjatyw jest akcja chaprzy parafii św. Floriarytatywna organizona w Stalowej Woli,
wana w Wielką So- Dziewczynki
do którego należy ok.
botę, polegająca na należące do
500 aktywnie działazbieraniu artykułów Grupy Misyjnej
jących członków. Tym
przy parafii
spożywczych dla bied- św. Jana
samym jest to jedna z
nych rodzin z Janowa Chrzciciela
największych tego roLubelskiego.
dzaju grup misyjnych
w Janowie
W gronie włas- Lubelskim
w Polsce – ocenia ks.
nych rodzin, przy- wraz ze swoją
Dzióba.
jaciół i znajomych opiekunką
MARIUSZ
dziewczynki z Koła – s. Aurelią
BOBULA

Moje podróże

Obrazy artysty prezentowane w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu składają się na monograficzną wystawę „Moje podróże artystyczne – Polska, Grecja, Meksyk,
Ukraina”, którą można oglądać
do 24 kwietnia br. „Światło, cie-

pło, jego obecność w moich
obrazach, oczach, sercu i duszy sprawia, że życie pomimo
wszystko dla mnie jest piękne
i warto je szanować, czcić i kochać – zwierza się artysta. – Myślę teraz nie tylko o swoim istnieniu, ale o życiu w najszerszym tego słowa znaczeniu”.
Wacław Jagielski jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.
MW
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„W malarstwie, podobnie jak w
życiu, poszukuję światła, koloru
i optymizmu” – pisze Wacław
Jagielski.
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PANORAMA PARAFII
Ostrowiec Świętokrzyski pw. św. Józefa

Budowa nowej świątyni
parafialnej w pobliżu
kaplicy dojazdowej
pw. św. Rafała to obecnie
najważniejsze zadanie,
zarazem wyzwanie
dla parafii św. Józefa
w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
Podkreślił tę prawdę biskup sandomierski
Andrzej Dzięga, który
2 kwietnia br., w drugą
rocznicę śmierci Jana Pawła II, przyjechał do Ostrowca, gdzie we wspomnianej kaplicy św. Rafała odprawił Mszę św.
koncelebrowaną. W Eucharystii uczestniczyli m.in. ks. kan. Jacek
Beksiński, dziekan Ostrowca, ks. prał. Stanisław Szczerek, kustosz
sanktuarium w Ożarowie, i ks. prał. Tadeusz
Lutkowski, proboszcz
parafii św. Michała w
Ostrowcu.

Dwa wyzwania
W homilii ksiądz biskup zwrócił uwagę na
dwie rzeczy:
– Budowanie codziennego życia na nauce Jana Pawła II to niezwykle
trudne dzieło, ale jakże
dzisiaj potrzebne. Dlatego słysząc, że w Ostrowcu Świętokrzyskim nie
ma jeszcze szkoły im. Jana Pawła II, proszę o rozważenie tej sugestii: może
wasza wspólnota szkolna
zdecyduje się na podjęcie
kroków w tym celu i tym
samym stanie się w przyszłości światłem dla miasta – mówił bp Andrzej.
Drugie, o wiele trudniejsze dzieło, to rozpoczęta właśnie budowa nowego kościoła.

Inwestycja
na lata?
Trudno powiedzieć,
jak długo budowany będzie kościół św. Józefa w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Z powodu kilkunastopro-

centowej frekwencji podczas niedzielnej Mszy św. i
niewielkiej grupki parafian
zaangażowanych w duszpasterstwo, inwestycja może się ciągnąć latami, choć
zdania parafian są w tej
kwestii nieco podzielone.
– Kościół św. Jadwigi
w Ostrowcu budowano 15
lat, więc nie łudźmy się,
że my uporamy się z tym
w kilka lat – ocenia pesymistycznie Kazimierz Pisiewicz, parafianin.
– To fakt, że mamy niską frekwencję w kościele, ale wierzę w to, że jak
przystąpimy do budowy,
ludziom otworzą się serca. Wówczas znajdą się
środki finansowe i ręce
chętne do pracy.
Zdaniem
parafian,
wszystko zależy od zaangażowania całej społeczności, którą może wyrwać
z błogiego letargu ks. Dariusz Kowalski, proboszcz
– bardzo zaangażowany
w to dzieło. A jest o co zabiegać, bo mało kto wie,
że obecny kościół parafii
św. Józefa znajduje się
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w budynku
mieszkalnym

VIII

– I to nie wymaga komentarza – mówi z zadumą ks. Dariusz Kowalski,
proboszcz parafii, i dodaje:
– Sytuacja kościoła nadal jest kiepska, by nie
powiedzieć dramatyczna.
Przede wszystkim świątynia mieści się w budynku
mieszkalnym, jest ciasna i
maleńka, nie ma dojazdowej drogi asfaltowej, jednym słowem, warunki tutaj mamy misyjne, i nie boję się tego słowa.
MARIUSZ BOBULA
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Czy ludzie otworzą serca?

Ks. Dariusz Kowalski,
proboszcz par. św. Józefa
w Ostrowcu
Świętokrzyskim,
wraz z chłopcami
na placu budowy kościoła
Na dole: Pierwszą łopatę
ziemi pod fundamenty
wykopał bp Andrzej Dzięga

KS. DARIUSZ
KOWALSKI
ur. 22 maja 1963 r. w Lublinie.
WSD ukończył w Lublinie.
Wyświęcony 2 czerwca 1990
r. w katedrze lubelskiej przez
abp. Bolesława Pylaka. Jako
wikariusz ostatnio pracował
w Ożarowie.

ZDANIEM PROBOSZCZA

Pozwolenie na budowę już otrzymaliśmy od
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Budowa ruszyła 2 kwietnia br., a symboliczną,
pierwszą łopatę ziemi pod fundamenty wykopał bp
Andrzej Dzięga. Nieprzypadkowo stało się to w drugą rocznicę przejścia do domu Ojca naszego umiłowanego Papieża. Mam nadzieję, że parafianie docenią ten szczególny moment, który zapisał się wyraźnie w historii parafii. Wierzymy również, że Papież
wyprosi nam u Ojca wiele łask, dzięki którym dom
Boży uda się wybudować w miarę szybko.
Wzruszającym momentem podczas uroczystości rozpoczęcia budowy był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów SP nr 12, a przygotowany przez nauczycielki Irminę Rycąbel i Barbarę
Kędzierską. Dzieci zaśpiewały fragmenty oratorium
„Tu es Petrus” autorstwa Piotra Rubika i Zbigniewa
Książka. Liczymy na życzliwość w postaci pomocy materialnej: stali, cementu lub innych materiałów budowlanych. Cieszę się bardzo, że pomoc w
postaci pozyskania cementu zadeklarował ks. prał.
Stanisław Szczerek, kustosz sanktuarium w Ożarowie, mój poprzedni proboszcz. Jestem wdzięczny
ks. kan. Janowi Bukowskiemu za podpowiedzi dotyczące organizacji pracy, logistyki budowy, oraz
wszystkim księżom z dekanatu. Aż sześć parafii
zmaga się z trudem budowy kościołów.vw

