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ZAWIERZYĆ RODZINY BOGU

Wszyscy wiemy o prob-
lemach trapiących 

polskie rodziny. Niechciane 
dzieci, rozwody, alkoholizm, 
narkomania, utrata pracy, za-
grożenie godnego utrzyma-
nia rodziny, poczucie bez-
nadziei. Do tego dochodzą 
zagrożenia duchowe, które 
w czasie swojej ostatniej 
pielgrzymki do Ojczyzny 
w 2002 r. dostrzegł Jan Pa-
weł II: ,,Odrzucając Boże 
prawa i zasady moralne, 
otwarcie występuje się 
przeciw rodzinie. Na wie-
le sposobów usiłuje się 
zagłuszyć głos Boga w 
ludzkich sercach, a Jego 
samego uczynić »wielkim 
nieobecnym« w kulturze i 
społecznej świadomości na-
rodów”. Rozpoczynający się 
Diecezjalny Kongres Rodzin 
jest kolejną szansą na 
uratowanie i wzmocnienie 
rodziny.                            
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Rozpoczynamy Diecezjalny Kongres 
Rodzin, stanowiący kulminacyjny 

punkt Roku Rodziny – ustanowiony przez 
bpa Andrzeja Dzięgę. Przygotowaliśmy dla 
naszych Czytelników specjalne wydanie 
sandomierskiego „Gościa Niedzielnego”. 
Staraliśmy się ukazać nasze rodziny z róż-
nych punktów widzenia. Ale każdemu ar-
tykułowi przewodziła myśl patronki kon-
gresu św. Joanny Beretta Molla, która 
do końca zawierzyła życie swojej rodzi-
ny Bogu, a w szczególności Matce Bożej. 
„O Maryjo! Do Ciebie się uciekam i Twoim 

matczynym dłoniom po-
wierzam wszystkie moje 
sprawy i jestem pewna, 
że otrzymam to, o co Cię 
błagam. Ufam Ci, ponie-
waż jesteś moja najlepszą 
Matką” – oto fragment 
jej modlitwy. 

Ks. prałat 
Zygmunt 
Niewadzi trzyma 
w dłoniach 
relikwiarz
ze szczątkami 
św. Joanny Molla

Uroczystość Bożego Ciała w Sandomierzu 

Papieskim szlakiem
Mogliśmy podążać szlakiem, 
którym sześć lat temu podążał 
Jan Paweł II – powiedział
 w homilii bp Andrzej 
Dzięga, ordynariusz diecezji 
sandomierskiej, na temat 
tegorocznej, nietypowej trasy 
procesji Bożego Ciała
w Sandomierzu.

Po raz pierwszy w histo-
rii miasta procesja wyruszyła 
spod kościoła Matki Bożej Kró-
lowej Polski i św. Jana Kantego 
w prawobrzeżnej części mia-
sta, przez most na Wiśle pod 
tzw. krzyż papieski – zachowa-
ny fragment ołtarza, przy któ-
rym Jan Paweł II celebrował 
Mszę św. 12 czerwca 1999 r.,  
na rynek, jak mówił bp Dzię-
ga, „na modlitwę w sercu mia-
sta”, a następnie do katedry. 
Duża część tej trasy pokrywała 
się z pamiętną trasą papieskie-
go przejazdu. Upalna pogo-
da również przypominała tam-
ten dzień.

– Bądź uwielbiony, 
Jezu, za ten dzień, chyba 
jedyny w dziejach, kie-
dy uroczystość Bożego 
Ciała możemy przeży-
wać w Roku Eucharystii, 
możemy się zatrzymać 
w miejscu naznaczonym 
przez Jana Pawła II. (...) W tym 
szczególnym, świętym miejscu, 
uświęconym obecnością Jana Pa-
wła II, przed którym najwięksi te-
go świata klękali, aby czerpać z 
Twojego Ducha, Jezu – mówił bp 
Dzięga przy polowym ołtarzu w 
miejscu papieskiej celebry.

Tegoroczna proce-
sja symbolicznie po-
łączyła prawo- i lewo-
brzeżną część biskupie-
go miasta, do 1992 r. 
podzielonego między 
dwie diecezje. Tradycyj-
nie już w procesji wzię-

li udział prałaci i kanonicy kapi-
tuły sandomierskiej, alumni Wyż-
szego Seminarium Duchowne-
go oraz rycerze Chorągwi Rycer-
stwa Ziemi Sandomierskiej. Uro-
czystość uświetnił śpiewem Chór 
Katedralny.

KRZYSZTOF JAROSZ

KS. ROMAN BOGUSŁAW 
SIEROŃ

redaktor wydania
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Sandomierska 
procesja przeszła 
trasą,
którą przebył
12 czerwca
1999 r. papież
Jan Paweł II



G O Ś Ć  S A N D O M I E R S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
5 

cz
er

w
ca

 2
00

5

II

TARNOBRZEG. Członkowie 
i sympatycy Klubu Inteligencji 
Katolickiej spotkali się w 
środę 18 maja br. w koście-
le Męki Pańskiej przy parafii 
oo. dominikanów, aby uczcić 
dzień urodzin Jana Pawła II. 
Wieczór modlitwy i refleksji 
nad pontyfikatem Jana Pawła 
II prowadzili: prezes KIK 
Kazimierz Wiszniowski i ks. 
Roman Bogusław Sieroń, re-
prezentujący redakcję „Gościa 
Niedzielnego”. Warto przy 
tej okazji zaznaczyć, że oba 
klasztory dominikańskie: w 
Tarnobrzegu i Sandomierzu, 
bardzo aktywnie propagu-
ją czytelnictwo naszego tygo-
dnika.

Co, gdzie, kiedy?
SANDOMIERZ. W koście-
le pw. św. Jakuba, 11 ma-
ja o godz. 19.30, odbyło się 
spotkanie z ks. prof. mitra-
tem Januszem Czerskim z 
Kościoła greckokatolickie-
go w Polsce na temat „Słowo 
Chrystusa o Eucharystii”. 
Prelegent jest biblistą, pra-
cuje w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Opolu oraz 
w Instytucie Teologicznym 
Uniwersytetu Opolskiego. Jego 
specjalnością jest egzegeza i 
wstęp do Nowego Testamentu. 
Spotkanie odbyło się w ra-
mach Klubu Dyskusyjnego 
Universum. Organizatorami by-
li ojcowie dominikanie oraz 
Muzeum Okręgowe.  

Patron na trudne czasy

SANDOMIERZ. Dzień św. 
Andrzeja Boboli, patrona Polski, 
16 maja, był okazją do pamięci 
modlitewnej o biskupie sando-
mierskim Andrzeju Dziędze z 
okazji jego patronalnego świę-
ta. Rano w Domu Biskupim ży-
czenia Solenizantowi składali 
współpracownicy z agend die-
cezjalnych, a później przez ca-
ły dzień delegacje i grupy z ca-
łej diecezji. 
Wieczorem na Mszy św., spra-
wowanej w bazylice katedralnej 
pod przewodnictwem Pasterza 
diecezji, imieninowa modlitwa 
zjednoczyła przedstawicieli du-
chowieństwa, osób konsekro-
wanych oraz wiernych świec-

kich. Eucharystię koncelebro-
wali biskupi Marian Zimałek i 
Edward Frankowski, księża in-
fułaci oraz prawie 100 kapła-
nów. W homilii o tajemnicy 
Kościoła, odkrywanej w czysto-
ści wiary i miłości, bp Andrzej 
Dzięga ukazał trzy wzorce ,,lu-
dzi jednoznacznych”: Maryi – 
Niepokalanej Matki Jezusa i 
Kościoła, św. Andrzeja Boboli 
oraz Papieża Jana Pawła II. Po 
Mszy św. życzenia Biskupowi 
Solenizantowi złożyli przed-
stawiciele zgromadzeń zakon-
nych, rodzin, ruchów i sto-
warzyszeń oraz delegat kapła-
nów ks. dziekan Stanisław Bar 
z Tarnobrzegu.

Mszę św. koncelebrowało blisko 100 kapłanów z terenu całej diecezji
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W afrykańskich rytmach
KOPRZYWNICA. Organi-
zatorami przedsięwzięcia byli ks. 
Jacek Staszak i ks. Marian Bolesta 
oraz s. Wiesława Szewczyk, mi-
sjonarka, i jej współsiostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Służek 
NMPN z Sandomierza. W so-
botę 14 maja 2005 r. w koście-
le Matki Bożej Różańcowej roz-
poczęła się Mszą św. Misyjna 
Majówka Młodych. Młodzież, 
w charakterystycznych dla po-
szczególnych regionów stro-
jach, tworzyła asystę liturgicz-

ną. Najwięcej emocji wzbudzi-
ła procesja z darami ofiarny-
mi, której towarzyszyły rytmy 
murzyńskich melodii. Po Mszy 
św. odmówiono w intencji 
misji Litanię Loretańską oraz 
Różaniec. Modlitwę w różnych 
językach, specyficznych dla 
poszczególnych kontynentów, 
prowadziła młodzież z Oazy, 
KSM oraz z Legionu Maryi. Po 
modlitwie nastąpił przy ogni-
skach czas zabawy – kwizy i 
konkursy.
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Konkursy prowadzone przez siostry wzbudzały szalone zainteresowanie

Wieczór poezji dla Jana Pawła II

SANDOMIERZ. Wieczór 
poezji Jana Pawła II i o Janie 
Pawle II w wykonaniu laurea-
tów konkursu „Dla Papieża”, 
zorganizowany w 85. rocz-
nicę urodzin Ojca Świętego, 
odbył się 18 maja br. w koś-
ciele Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Finał II edycji kon-
kursu „Dla Papieża” miał miej-
sce 13 maja w Gimnazjum nr 
1 w Sandomierzu. Konkurs 
przeznaczony był dla ucz-
niów gimnazjów powia-
tu sandomierskiego. W ka-
tegorii twórczości włas-
nej zwyciężyła Magdalena 
Kołeczek, drugie miejsce 
zajęła Kamila Szeląg, oby-
dwie z Gimnazjum nr 1 w 

Sandomierzu. W kategorii 
recytacji poezji Jana Pawła 
II i o Janie Pawle II pierwsze 
miejsce zajęła Małgorzata 
Sękul (Gimnazjum nr 1 w 
Sandomierzu). Kolejne miej-
sca zdobyli: Małgorzata 
Olechowska (Gimnazjum 
nr 1), Dawid Mazurkiewicz 
i Monika Wójcik (oboje z 
Gimnazjum w Wilczycach) i 
Michał Leśniak (Gimnazjum 
nr 1). Pomysłodawcami i or-
ganizatorami konkursu by-
ły: Dorota Frańczak i Urszula 
Sroka z Gimnazjum nr 1. 
Nagrody dla młodzieży ufun-
dował ks. Józef Śmigiel, pro-
boszcz parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego.

Laureaci konkursu „Dla Papieża”
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Przed 1000-leciem Świętego Krzyża

„Tu es Petrus” na Kadzielni
Z oratorium „Tu es Petrus”, 
stanowiącym kontynuację 
„Golgoty świętokrzyskiej”, 
osadzonej w realiach ziemi 
Świętego Krzyża, łączono wielkie 
oczekiwania. I chyba nikt
po prapremierze 14 maja,
która odbyła się na kieleckiej 
Kadzielni, nie czuł się zawiedzony. 

Artyści stworzyli monu-
mentalne widowisko. Bisowali 
kilkakrotnie.

Inspiratorem widowiska 
był niejako sam Jan Paweł II, 
który podczas wizyty w San-
domierzu w 1999 r. powie-
dział: „Pamiętajcie o Świętym 
Krzyżu”. Tych słów nie mógł 
zlekceważyć ówczesny woje-
woda świętokrzyski (a obec-
ny prezydent Kielc) Wojciech 
Lubawski, witający Papieża na 
świętokrzyskiej ziemi. Z wizy-
ty dwóch przyjaciół – Wojcie-
cha Lubawskiego i Zbigniewa 

Książka – w sanktua-
rium na Świętym Krzy-
żu zrodził się pomysł 
widowiska „Golgota 
świętokrzyska”, do której li-
bretto napisał Z. Książek, a 
muzykę Piotr Rubik. To było 
rok temu, a „Golgota” zrobiła 
ogólnopolską karierę. Konty-
nuacją pomysłu jest tegorocz-
ne oratorium „Tu es Petrus”, z 
którym artyści odwiedzą wiele 
polskich miast.

Widowisko to jest 
poetycką opowieścią 
z muzyką w roli głów-
nej, poświęconą naj-

większemu autorytetowi na-
szych czasów Janowi Pawło-
wi II. W warstwie tekstowej 
można się doszukać kilku wy-
miarów – czysto biblijnego, 
poetyckiego – osadzonego w 
twórczości Papieża oraz w je-
go nauczaniu, a także ogólno-
ludzkiego.

Zbigniew Książek napisał 
libretto, w którym nauczanie 
Chrystusa nakłada się na po-
sługę „Piotra z Wadowic”. – 
Dobrze, subtelnie i sprawnie 
to napisał. Czytałem, zachwy-
całem się, czasami płakałem – 
wyznał kompozytor Piotr Rubik 
po lekturze libretta. Musiał wy-
kreować muzykę, która wypeł-
niłaby te słowa i nadała im ele-
ment lotności, uniwersalności. 
Spektaklu nie tyle się słucha, ile 
się go przeżywa, do czego im-
pulsem są świetne kreacje so-
listów, popisowe partie chóru, 
wirtuozeria muzyków. 

Wykonawcy: Dorota Mar-
czyk, Joanna Słowińska, Olga 
Szomańska, Przemysław Bran-
ny, Maciej Miecznikowski, Ja-
nusz Radek, w roli narratora wy-
stąpił Igor Michalski, Chór Insty-
tutu Edukacji Muzycznej Akade-
mii Świętokrzyskiej w Kielcach 
i Chór Kameralny Fermata, Or-
kiestra Symfoniczna Filharmonii 
Świętokrzyskiej w Kielcach.

ZOFIA PAJĘCKA

Na rynku książki

Biblioteczka dla rodziny
Wramach Diecezjalnego 

Roku Rodziny wydano 
już ponad 20 zeszytów – bro-
szur dotyczących różnych wy-
miarów tego najważniejsze-
go, tegorocznego  wydarze-
nia duszpasterskiego w diece-
zji sandomierskiej. Spełniając 
zachętę do szczególnej troski 
o rodziny, wyrażanej przez pa-
sterza diecezji bpa Andrzeja 
Dzięgę, opracowuje je wraz 
ze współpracownikami ks. 
prałat Czesław Murawski, wi-

kariusz biskupi i przewodni-
czący Diecezjalnego Zespołu 
ds. Roku Rodziny. Zeszyty 
duszpasterstwa rodzin, któ-
rych początki sięgają Roku 
Jubileuszowego 2000, przygo-
towywane są z myślą o ca-
łych rodzinach: dzieciach, mło-
dzieży i dorosłych. Od począt-
ku Diecezjalnego Roku Rodziny
ukazały się m.in. Kalendarium 
Roku Rodziny, Czytamy Kate-
chizm Kościoła Katolickiego, 
Diecezjalna pielgrzymka ro-

dzin do Warszawy, Materiały 
katechetyczne, Przygotowanie 
i program Kongresu Rodzin. 
Wydawane przez sandomier-
skie Wydawnictwo Diecezjalne 
materiały zawierają nie tyl-
ko użyteczne w życiu parafial-
nym modlitwy czy adoracje, ale 
również dokumenty Kościoła, 
np. katechezy Jana Pawła II po-
głębiające duchowość małżeń-
ską i rodzinną. Podręczny for-
mat broszur ułatwia czytanie.
KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ

Zaproszenie 

Sobótka
III Nadwiślańskie Spotkania 
Sobótkowe odbędą się 18 
czerwca w Annopolu. Imprezę 
otworzy o godz. 15.00 prezen-
tacja pieśni sobótkowych. O 
godz. 17.00 rozpocznie się kon-
kurs obrzędów sobótkowych, 
w tym wianków świętojańskich.

O godz. 20.30 zostanie zapre-
zentowane widowisko, którego 
zwieńczeniem będzie puszcza-
nie wianków na Wiśle. O godz. 
21.00 zagra grupa Gang Olse-
na, natomiast finałem imprezy o 
godz. 23.00 będzie spektakl mu-
zyczny w wykonaniu tarnobrze-
skiej grupy, który zwieńczy po-
kaz sztucznych ogni.

Informacji udziela Centrum 
Kultury w Annopolu (tel. 0-15 
86 13 183). Patronat prasowy 
nad imprezą objął sandomier-
ski „Gość Niedzielny”. 

Kompozytor
i dyrygent Piotr 
Rubik z solistami
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Sobótka
III Nadwiślańskie Spotkania 
Sobótkowe odbędą się 18 
czerwca w Annopolu. Imprezę 
otworzy o godz. 15.00 prezen-
tacja pieśni sobótkowych. O 
godz. 17.00 rozpocznie się kon-
kurs obrzędów sobótkowych, 
w tym wianków świętojańskich.

zentowane widowisko, którego 
zwieńczeniem będzie puszcza-
nie wianków na Wiśle. O godz. 
21.00 zagra grupa Gang Olse-
na, natomiast finałem imprezy o 
godz. 23.00 będzie spektakl mu-
zyczny w wykonaniu tarnobrze-
skiej grupy, który zwieńczy po-
kaz sztucznych ogni.

Kultury w Annopolu (tel. 0-15 
86 13 183). Patronat prasowy 
nad imprezą objął sandomier-
ski „Gość Niedzielny”. 
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Rekonsekracja kościoła w Ulanowie

Powstał z popiołów
Piękną pogodą w majowym, 
gorącym słońcu Ulanów, stolica 
polskich flisaków, świętował 
ważny dzień: rekonsekrację 
– ponowne poświęcenie – 
odbudowanego kościoła pw. Trójcy 
Świętej, spalonego zbrodniczą 
ręką w Wielki Piątek 2002 r.

Drewnianą świątynię o bo-
gatej polichromii, znajdującą 
się na parafialnym cmentarzu, 
ponownie konsekrował 22 ma-
ja br. bp Andrzej Dzięga, or-
dynariusz diecezji sandomier-
skiej. – Tę świątynię ojcowie 
wasi – mówił Pasterz diecezji 
– wznieśli, przyozdobili, poko-
chali. Tu, na cmentarzu, miała 
prowadzić aż do wieczności, 
być bramą do nieba i świadec-
twem miłości Boga. Dotknię-
ta grzechem, zbrodnią, złem 
spłonęła w symbolicznym dniu 
Wielkiego Piątku, kiedy sza-
tan dotknął Chrystusa, przy-
bił Go do krzyża. Tajemni-

ca Bożej obecności przeszka-
dzała szatanowi w tym miej-
scu. Jednak Chrystus zmar-
twychwstał Bożą mocą ku za-
dziwieniu świata. I ta świąty-
nia dźwignęła się z ruin pięk-
niejsza, bo silniejsze okazały 
się pokłady miłości człowie-
czej ku Bogu, więzy ludzkich 
serc. Bp Andrzej Dzięga pod-
kreślił także wielkie zaanga-

żowanie w odbudowie zabyt-
kowego, flisackiego kościoła 
ulanowskiego proboszcza ks. 
prałata Józefa Lizaka, które-
go nazwał ,,kapłanem niezwy-
kłym duchem i miłością”. Go-
śćmi uroczystości, która zgro-
madziła tłumy wiernych, byli 
m.in. ks. dr Jan Biedroń, rek-
tor WSD w Sandomierzu, ks. 
dr Zdzisław Janiec z KUL, se-

nator Janina Sagatowska, wła-
dze województwa podkarpac-
kiego, samorządowcy, kon-
serwatorzy zabytków, straża-
cy, młodzież. Gospodarz ks. 
prałat Józef Lizak szczególnie 
dziękował swoim parafianom, 
rozsianym po kraju i zagrani-
cy, za pomoc w rekonstrukcji 
XVII-wiecznej świątyni.
KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ

Niedziela Przenajświętszej 
Trójcy, 22 maja br., była dniem 
świętowania w Sandomierzu 
niezwykłych kapłańskich jubi-
leuszy.

Wieczorem bazylika kate-
dralna zgromadziła 10 bisku-
pów oraz ponad 120 księ-
ży z diecezji sandomierskiej 
i radomskiej, którzy otoczy-
li swoją modlitwą i obecnoś-
cią złotych Jubilatów: bp. po-
mocniczego naszej diecezji 
dr. Mariana Zimałka, ks. infu-
łata prof. dr. hab. Józefa Kra-
sińskiego oraz ks. prałata dr. 
Jerzego Lewińskiego, a także 
ks. infułata Ignacego Ziembi-
ckiego, świętującego 60-le-
cie przyjęcia święceń prez-
biteratu. 

Do Sandomierza przybyli 
wszyscy biskupi radomscy: bp 

ordynariusz Zygmunt Zimow-
ski, biskupi pomocniczy Adam 
Odzimek i Stefan Siczek, bp 
senior Edward Materski; bp 
siedlecki Zbigniew Kiernikow-
ski z bpem pomocniczym Hen-
rykiem Tomasikiem; ordyna-
riusz diecezji grodzieńskiej na 

Białorusi bp Aleksander Kasz-
kiewicz oraz biskupi sando-
mierscy: pasterz diecezji An-
drzej Dzięga, bp senior Wac-
ław Świerzawski oraz nasz bp 
pomocniczy Edward Frankow-
ski. Katedrę wypełnili ponad-
to klerycy, siostry zakonne, de-

legacje władz z burmistrzem 
Sandomierza, wyższych uczel-
ni oraz mieszkańcy miasta i 
diecezji. 

Okolicznościową homilię 
wygłosił ks. prałat dr Wacław 
Depo, rektor WSD w Rado-
miu, w której obok wątków 
związanych z tajemnicą Trój-
cy Świętej znalazły się frag-
menty nawiązujące do posta-
ci Jubilatów. Zwieńczeniem 
uroczystości było wręczenie 
przez bp. Andrzeja Dzięgę ka-
płanom świętującym 50-lecie 
pamiątkowych krzyży jubileu-
szowych.
KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ

Diamentowy i złote jubileusze kapłanów

Dar życia dla Kościoła

Punktem kulminacyjnym 
obchodzonych przez dostojnych 
Jubilatów uroczystości była
Msza św. w bazylice katedralnej
w SandomierzuKS

. D
AR

IU
SZ

 W
O

Ź
N

IC
Z

KA

W uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele wielu instytucji, 
organizacji i związków oraz rzesze 
mieszkańców Ulanowa

Mszy św., podczas której dokonano rekonsekracji odbudowanej świątyni, 
przewodniczył bp sandomierski Andrzej Dzięga
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Inauguracja 
kongresu
 5 czerwca, niedziela

Uroczysta Msza św. w san-
domierskiej bazylice kate-
dralnej o godzinie 17.30 
pod przewodnictwem BPA 
ANDRZEJA DZIĘGI, pasterza 
diecezji sandomierskiej

Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu w rejonie sta-
szowskim: w niedzielę od 
18.00 do 18.00 w ponie-
działek

 6 czerwca, poniedziałek
Dzień kongresowy
w rejonie janowskim

Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu w rejonie stalowo-
wolskim: w poniedziałek od 
18.00 do 18.00 we wtorek

TEMAT DNIA: „PRZED NAMI
MAŁŻEŃSTWO”

Sanktuarium Matki Bożej w 
Janowie Lubelskim
12.00 – prelekcja dla mło-
dzieży: ,,Przed nami mał-
żeństwo – wychowanie do 
czystości” – TERESA KRÓL z 
Krakowa
Msza św. z homilią – biskup 
łomżyński STANISŁAW STEFANEK 
TCHR; 16.00 – koncert ze-
społu z Gościeradowa

PROGRAM 
DIECEZJALNEGO 

KONGRESU RODZIN
,,Czcij ojca swego
i matkę swoją”

5–12 czerwca 2005

– W najbliższych latach przyjdą 
tak wielkie zagrożenia na 
małżeństwa, że obecne problemy 
rodzin stanowią tylko ich 
namiastkę, są pestką przy tym, 
co będzie – apeluje nie bez 
dużego ładunku emocji 
dr Mieczysław Guzewicz 
ze Wschowa, żonaty 
od 23 lat, ojciec trojga dzieci, 
katecheta, wykładowca, autor 
wielu książek, wspólnie z żoną 
prowadzi rekolekcje i spotkania 
dla małżeństw, zajmuje się 
także duszpasterstwem ludzi 
dotkniętych cierpieniem 
(należy do wspólnoty Cichych 
Pracowników Krzyża).

– W parafiach największy 
nacisk powinno się położyć na 

duszpasterstwo 
małżeństw.
Nawet nie rodzin, ale wła-

śnie małżeństw, i należy zmie-
nić tę terminologię – twierdzi 
Guzewicz.

– Od 23 lat jestem w sa-
kramentalnym związku mał-
żeńskim, rozmawiałem z ty-
siącami małżonków pocho-
dzących z różnych części Pol-
ski i wszyscy zgodnie podkre-
ślają, że małżeństwa potrze-
bują konkretnych propozycji 
duszpasterskich. Niech nikt 
nie mówi, że ogólne duszpa-
sterstwo parafialne załatwia 
ten problem! Owszem, w ja-
kimś stopniu załatwia, jed-
nakże małżonkowie mają być 
podmiotem duszpasterstwa 
parafialnego. Właśnie my – 
małżonkowie sakramentalni, 
nie pojedynczy parafianin.

Ksiądz dr Czesław Muraw-
ski, diecezjalny duszpasterz ro-
dzin w diecezji sandomierskiej, 
przypomina, że najważniejszą 
sprawą jest powrót do źródeł, 
czyli budzenie świadomości, 
że małżeństwo jest instytucją 

powołaną przez Boga.

– Chrystus ubogacił mał-
żeństwo, wynosząc je do god-
ności sakramentu, będącego 
znakiem i źródłem łaski dla  
samych małżonków, dla ich 
dzieci, jak i całej rodziny. War-
tości życia małżeńsko-rodzin-
nego rozkwitają zatem w pełni 
na fundamencie wiary – mówi 
ks. dr Murawski. 

Na kwestię promocji zdro-
wej rodziny, jako jednego z 
warunków jej szczęśliwego 
rozwoju zwraca uwagę bp Sta-
nisław Stefanek. 

– W mediach najczęściej 
źle pisze się i mówi o rodzinie 
– komentuje Ksiądz Biskup. – 
Pokazuje się patologie, sytu-
acje drastyczne, mówi się o 
rozwodach, przez co rodzina 

ukazywana jest 
zawsze w oto-
czeniu proble-
mów.

– Za ma-
ło mówi się o 
istocie i pięknie rodziny, któ-
rej Bóg wyznaczył podwój-
ne zadanie: bądźcie płodni, 
rozmnażajcie się, zapełnia-
jąc ziemię i panując nad zie-
mią. To przecież zaprosze-
nie małżonków do uzupełnia-
nia Boskiej stwórczej decyzji. 
Wszystko to świadczy o wiel-
kiej roli rodziny i jej niezwy-
kłej wartości. A więc prawda 
o małżeństwie ma wyraźne 
odniesienie do Boga Stwórcy. 
Najpierw to trzeba zobaczyć, 
by potem wskazywać na pa-
tologie rodzin.

MARIUSZ BOBULA

Fundamentem zdrowej rodziny jest Pan Bóg

Potęga małżeństwa
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MAŁŻEŃSKI DIALOG
Chcesz się ponownie zakochać w swojej żonie? Chcesz pokochać na nowo 
swego męża? Pojedźcie razem na spotkania małżeńskie. W związku z trwa-
jącym Diecezjalnym Rokiem Rodziny, Stowarzyszenie Spotkań Małżeńskich 
działające przy parafii MBNP w Tarnobrzegu zaprasza małżonków na re-
kolekcje dialogu małżeńskiego, które odbędą się od 3 do 5 czerwca br. 
Dodatkowych informacji udzielają Irena i Jan Pieńczakowie (tel. 0-15 822-
-62-09) oraz ks. Zbigniew Zybała (tel. 641-67-70).



Dobrego męża 
długo nieraz 

wypatrują 
dziewczyny



G O Ś Ć  S A N D O M I E R S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
5 

cz
er

w
ca

 2
00

5

VI

Niezwykła patronka czerwcowego kongresu

Kim była św. Joanna Molla?
Rozpoczynający się w naszej 
diecezji Kongres Rodzin, jak 
i cały Rok Rodziny, ma szczególną 
patronkę. To św. Gianna (Joanna) 
Beretta Molla, włoska lekarka 
(1922–1962), która oddała życie, 
ratując swoją córeczkę.

Kim była? Normalną, atrak-
cyjną kobietą, która lubiła do-
brze się ubierać. Nie stroniła od 
gustownego makijażu, malowa-
ła paznokcie. Odwiedzała teatry 
i kina, chętnie bywała na przyję-
ciach i sama je organizowała. Ko-
chała taniec. Malowała, grała na 
pianinie, podróżowała. Chodzi-
ła po górach, jeździła na nartach 
i grała w tenisa. Była praktykują-
cą lekarką i dobrze jeździła samo-
chodem.

Uczucie do mężczyzny swe-
go życia, inżyniera Piotra Moli, 
przeżywała bardzo intensywnie, 
pisała czułe listy, wyznawała mi-
łość. Była szczęśliwą żoną. Czwo-
ro dzieci kochała nad życie. By-
ła szczęśliwą matką. Codziennie 
odmawiała Różaniec i starała się 
być na Mszy św. Działała w Ak-
cji Katolickiej i Stowarzyszeniu 
św. Wincentego. Miała szczegól-
ne nabożeństwo do Matki Bożej, 
praktykowała ćwiczenia ducho-
we, czytała Pismo Święte, o radę 
zwracała się do spowiednika. Bo-
gu polecała swoje życie, rodzinę, 
pracę i problemy...

Joanna i Piotr po-
brali się w 1955 r. Już 
podczas podróży po-
ślubnej Joanna pisa-
ła do siostry: ,,modlę 
się, aby Pan Bóg poda-
rował mi szybko wie-
le grzecznych i świę-
tych dzieci”. W listopa-
dzie 1956 r. państwu 
Molla urodził się synek Piotr Lu-
dwik. Rok później na świat przy-
szła córka Mariolina. Gdy minę-
ło następne półtora roku, rodzina 
powiekszyła się o drugą dziew-
czynkę Laurę Marię. Jej radości 
nie mącił fakt, że każda ciąża wią-
zała się z kłopotami zdrowotny-
mi. Czwarte dziecko było zagro-
żone. Obok niego rozwijał się 
włókniak – nowotwór wymagają-

cy usunięcia operacyjne-
go. Co robimy? – zapytał 
z troską chirurg. – Ratuje-
my Panią, czy dziecko? Jo-
anna odpowiedziała bez 
wahania: Najpierw ratuje-
my dziecko. W Wielką So-
botę 1962 r. przyszła na 
świat Joanna Emanuela. 
Radosny moment w uro-

czystość Zmartwychwstania Pań-
skiego, gdy po raz pierwszy mo-
gła wziąć w ramiona córeczkę, był 
dla niej zarazem jednym z najdra-
matyczniejszych w życiu. Od te-
go dnia Joanna czuła tylko ostre 
bóle, wobec postępującego zapa-
lenia otrzewnej lekarze byli bez-
silni. Joanna Beretta Molla ode-
szła do Pana kilka dni później – 
28 kwietnia 1962 r., tydzień po 
urodzeniu czwartego dziecka. Po 
śmierci Joanny jej mąż Piotr tra-
fił w notatkach żony na wymow-
ny fragment: ,,Miłość i ofiara są 
tak ściśle związane ze sobą jak 
słońce i światło. Nie można ko-
chać bez cierpienia i cierpieć bez 
miłości. Spójrzcie na matki, któ-
re naprawdę kochają swoje dzie-
ci. Jakże wiele ponoszą ofiar! Są 
gotowe na wszystko, również do 
ofiarowania własnej krwi. A Je-
zus? Czyż On nie umarł za nas 
na krzyżu właśnie ze względu na 
miłość?”.

Św. Joanna Molla, beatyfiko-
wana 24 kwietnia 1994 r. i kano-
nizowana 16 maja 2004 r. przez 
papieża Jana Pawła II jest patron-
ką małżonków i rodziców, kobiet 

w stanie błogosławionym, służby 
zdrowia, ludzi rozeznających po-
wołanie oraz Akcji Katolickiej.

28 listopada 2004 r. na rozpo-
częcie Roku Rodziny do diecezji 
sandomierskiej przywiezione zo-
stały relikwie św. Joanny. Diece-
zja 25 grudnia 2004 r. przekazała 
relikwie parafii św. Józefa w San-
domierzu. 25. dnia każdego mie-
siąca odprawiana jest Msza św. 
w obronie życia z wystawieniem 
pięknego relikwiarza heroicznej 
włoskiej świętej.
KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ

ZA SPRAWĄ ŚWIĘTEJ
KS. PRAŁAT ZYGMUNT NIEWADZI, PROBOSZCZ PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA 
W SANDOMIERZU:
Relikwie  św. Joanny Beretty Molli, sprowadzone do naszego 
kościoła 25 grudnia 2004 r., zostały umieszczone w specjalnie 
przygotowanym ołtarzu św. Józefa. Relikwie jednak służą całej 
diecezji i to jest piękne oraz wyjątkowe. Poszczególne parafie 
wypożyczają je na różne uroczystości. Dzielimy się zatem wia-
rą. Muszę też z radością powiedzieć, że obecność relikwii tej 
Świętej w naszej świątyni istotnie przyczyniła się do wzrostu 
duchowego i rozmodlenia wielu parafian. Krucjata w obronie 
życia poczętego, istniejąca w parafii św. Józefa od 20 lat, po-
większyła się do 130 osób. Czy za sprawą Świętej? Na pewno 
wyprasza ona łaski u Boga dla naszej parafii. Wierzymy w to 
gorąco i dziękujemy Jej za wszystko. 



PIEŚŃ DLA ŚWIĘTEJ 
JOANNY BERETTY 

MOLLI
Zło się odżywia
Krwią nienawiści
Zgniata w przemocy
Odruchy serc
Świat się prześciga
W wyścigu śmierci
Ty dałaś życie
Córeczce swej

Ref. Święta Joanno
Świętej miłości
Miłości większej
Niż życie twe
Zabrałaś z sobą
Promień radości
By świecić światłem
Na mroczny wiek

Rodzi się dziecię
Boga radością
Nowe Betlejem
Zwyczajny próg
Za progiem życie
I krok za krokiem
I nowe ślady
W człowieku Bóg

To idzie dobro
Za dobrem biegnie
Tak się w miłości
Odradza świat
Na polu pełnym
Zgliszcz i zniszczenia
Niech poświęcenia 
Wyrasta kwiat

KAZIMIERZ WISZNIOWSKI

Gianna Beretta 
Molla z córką 
Marioliną. 
Zdjęcie pochodzi 
z prywatnych 
zbiorów 
Krystyny Zając, 
ofiarowane przez 
Piotra Mollę
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KONFERENCJA DLA WSZYSTKICH: 
,,Przed nami małżeństwo” 
– czystość przedmałżeńska, 
w małżeństwie i w rodzinie 
– wychowanie do czysto-
ści – BP STANISŁAW STEFANEK; 
18.00 – Msza św. z homilią 
BP STANISŁAW STEFANEK, modli-
twy i procesja różańcowa, 
Apel Jasnogórski

 7 czerwca, wtorek
Dzień kongresowy w rejonie
tarnobrzeskim 

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w rejonie san-
domierskim: we wtorek od 
18.00 do 18.00 w środę

TEMAT DNIA: ,,I BĘDĄ OBOJE
JEDNYM CIAŁEM”

Tarnobrzeski Dom Kultury:
9.00 – dzieci przedszkol-
ne i ze szkoły podstawo-
wej; 11.00 – młodzież gim-
nazjalna – program ar-
tystyczny; 12.30 – mło-
dzież ponadgimnazjal-
na ,,Ruchu Czystych Serc” 
– Konferencja PROF. DR 
WANDY PÓŁTAWSKIEj

Sanktuarium Matki Bożej 
Dzikowskiej:
15.00 – Koronka do 
Bożego Miłosierdzia i 
Różaniec. Czuwanie mod-
litewne prowadzą ru-
chy i wspólnoty dzia-
łające na rzecz rodziny; 
17.00 – konferencja PROF. 
DR WANDY PÓŁTAWSKIEJ; 18.00 
– Msza św., przemarsz na 
plac Bartosza Głowackiego, 
program artystyczny; 21.37 
– Apel Jasnogórski, rozwa-
żanie ,,Papież a rodzina”, 
prowadzą wspólnoty mło-
dzieżowe

 8 czerwca, środa
Dzień kongresowy w rejonie
stalowowolskim

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w rejonie ostro-
wieckim w środę od 18.00 
do 18.00 w czwartek

Wywiady sandomierskiego „Gościa Niedzielnego”

Rodzina 
jak drogocenna perła

Rozmowa z ks. biskupem 
prof. dr. hab. Andrzejem 
Dzięgą, ordynariuszem 
diecezji sandomierskiej,
w przeddzień Diecezjalnego 
Kongresu Rodzin.

KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ: 
Problematyka rodziny jest bli-
ska Księdzu Biskupowi. Lata 
wykładów z prawa kanonicz-
nego na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim, a następ-
nie ponad dwa lata pasterzo-
wania w diecezji sandomier-
skiej. Już w homilii ingreso-
wej wzywał Ksiądz Biskup do 
szczególnej troski o rodzinę. 
Dlaczego ten wymiar i aspekt 
pracy duszpasterskiej w Koś-
ciele ma tak doniosłe zna-
czenie?

KS. BISKUP ANDRZEJ DZIĘ-
GA: – Rzeczywiste problemy 
duszpasterskie, sygnalizowa-
ne przez księży w całej Pol-
sce od szeregu lat, dotyka-
ją bardzo wielu obszarów 
życia Kościoła i życia spo-
łecznego w naszej ojczyźnie. 
Oczywisty jest przecież głę-
boki kryzys poczucia odpo-
wiedzialności za sprawy pub-
liczne, dotykający nie tylko 
tzw. środowisk politycznych, 
ale także każdego obywate-
la Rzeczypospolitej Polskiej. 
Chrześcijanie natomiast za-
wsze odznaczali się wyso-
kim poziomem aktywności, 
rozumnej odpowiedzialności 
za sprawy publiczne własnej 
ojczyzny oraz pełną lojalnoś-
cią wobec spraw każdego na-
rodu i państwa, o ile struktu-
ry tego państwa nie narusza-
ły prawa Bożego (już Aposto-
łowie mówili przed Sanhe-
drynem: Rozsądźcie, czy słusz-
ne jest w oczach Bożych bar-
dziej słuchać was niż Boga? 
Dz 4, 19). 

Oczywisty jest w Polsce i 
w całym świecie głęboki kry-
zys odpowiedzialności za sło-
wo. Ludzie nie chcą już słu-
chać potoku słów wypowiada-
nych przez bardzo wielu kan-
dydatów na polityków, szcze-
gólnie podczas kampanii wy-
borczych, z których sami kan-
dydaci często robią sobie żarty,  
nie mając zamiaru nigdy ich do-
pełniać. To jest, niestety, świa-
dome okłamywanie społeczeń-
stwa. Potężne środki wykłada-
ne na kampanie wyborcze na ca-
łym świecie wskazują, że praw-
da już się sama nie potrafi obro-
nić w środkach społecznego ko-
munikowania. 

Oczywisty jest kryzys prawa 
oraz kryzys patrzenia na pracę, 
a w konsekwencji metod rozli-
czania owoców pracy, skoro nie 
naruszając prawa (czyli legal-
nie!) można w jawny dla wszyst-
kich sposób naruszać zwykłą 
ludzką sprawiedliwość, wypro-
wadzając środki na konta pry-
watne lub zagraniczne konta 
firm. Powstawanie potężnych 
konsorcjów z jednej strony jest 

BISKUP ANDRZEJ 
DZIĘGA

urodził się 14 grudnia 1952 r. w 
Radzyniu Podlaskim. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1977 r. z 
rąk bp. Jana Mazura. W ro-
ku 1988 uzyskał stopień nauko-
wy doktora nauk prawnych w 
zakresie prawa kanonicznego. 
W 1995 r. przedstawił rozpra-
wę habilitacyjną. W 1998 r. ob-
jął stanowisko profesora nad-
zwyczajnego KUL. W latach 
1992–95 był kanclerzem Kurii 
Biskupiej Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego w Warszawie. 
Pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji KUL.
7 października 2002 r. papież 
Jan Paweł II mianował go bisku-
pem sandomierskim. Ingres do 
katedry sandomierskiej i święce-
nia biskupie odbyły się 24 listo-
pada 2002 r.
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konieczne dla ich przetrwania, z 
drugiej jednak pozwala na oczy-
wiste zniewalanie pracowników 
i zmuszanie ich do przyjmowa-
nia narzucanych im warunków 
pracy. Staje się to też okazją do 
swoistego „szantażu” firm wo-
bec rządów państw. Środki za-
radcze, tzw. osłony społeczne 
dla najbiedniejszych, są jakąś 
próbą doraźnych interwencji, do 
których państwo jest zobowią-
zane, nie dają jednak rozwiąza-
nia samego problemu. 

Listę tych kryzysów moż-
na bardzo wydłużać. Gdy się 
jednak analizuje te zjawiska, 
pytając o źródła tych proble-
mów, z zaskoczeniem trzeba 
się zgodzić ze słowami wielo-
krotnie wypowiadanymi przez 
Jana Pawła II, iż jednym z naj-
bardziej podstawowych prob-
lemów, a jednocześnie kryzy-
sów współczesnego człowie-
ka, jest odwracanie się od Bo-
ga. Ludzie żyją tak jak gdyby 
Boga nie było, nawet jeśli Go 
wyznają i formalnie przynale-
żą do Kościoła. Dlatego źród-
łem różnych kryzysów jest kry-
zys osobistej wiary człowieka 
oraz kryzys wiary w rodzinach. 
Rodzina jest bowiem środowi-
skiem naturalnego świadectwa 
wiary, a przez to samo podsta-
wowego apostolstwa oraz na-
turalnej formacji młodego po-
kolenia. Nie jest to przy tym je-
dynie kwestia religijnego wy-
chowania, ale umiejętności pa-
trzenia na sprawy świata przez 
pryzmat obecności Boga i na-
szej odpowiedzialności przed 
Nim. Wielu, także katolików, 
mówi w tym miejscu o kulturze 
chrześcijańskiej. Według mnie 
chodzi jednak o coś głębszego. 
Chodzi o osobistą, rzeczywi-
ście dojrzałą wiarę, o dojrzałe 
czyny codziennego życia z tej 
wiary płynące,  oraz o napełnia-
nie świata (dosłownie, spraw 
tego świata) obecnością Boga. 
Stworzony przez Boga świat, 
dany do zarządzania stworzo-
nemu przez Niego człowieko-
wi, ma bowiem prawo do urzą-
dzenia go zgodnie z myślą Bo-
ga i z postawieniem obecności 
Boga-Miłości w centrum spraw 
tego świata. Również o tym 
myślał Jan Paweł II, gdy wołał o 
cywilizację miłości. 

Przepraszam, że nieco roz-
budowuję tę odpowiedź, ale ta-
ki jest właściwy kontekst. Je-
stem od dawna głęboko przeko-
nany, że próba naprawiania ży-
cia społecznego, próba napra-
wiania i małych, i wielkich spraw 
tego świata, musi się zacząć od 
troski o rodzinę. To spojrzenie 
mogę więc wskazać jako źród-
ło ogłoszenia, już ponad dwa la-
ta temu, Diecezjalnego Roku Ro-
dziny w Kościele sandomierskim 
na rok 2005.

 Diecezjalny Kongres Rodzin, 
który będziemy przeżywać w 
diecezji sandomierskiej od 5 do 
12 czerwca br., to najważniej-
szy moment, niejako szczyt, ca-
łego Roku Rodziny. Jakie cele 
mają towarzyszyć tym najważ-
niejszym tegorocznym wyda-
rzeniom duszpasterskim w na-
szej diecezji?

– Nie chciałbym mówić o sa-
mym kongresie jako o najważ-
niejszym tegorocznym wydarze-
niu duszpasterskim w diecezji. 
Tych „najważniejszych” wyda-
rzeń jest wiele. Każda sprawo-
wana przez kapłana Msza świę-
ta, codzienna praca duszpaster-
ska księży w każdej, nawet naj-
mniejszej parafii, codzienna ka-
techeza, posługa w konfesjona-
le, spotkania z wiernymi w kan-
celarii, to są nie mniej ważne 
wydarzenia duszpasterskie niż 
cały, bardzo rozbudowany pro-
gram kongresu. Powiem więcej. 
Jeżeli w każdej parafii nie bę-
dzie tej właśnie codziennej pra-
cy każdego duszpasterza, ogła-
szanie kongresu byłoby całko-
witym nieporozumieniem. Od-
ważyłem się ogłosić ten kongres 
głównie dlatego, że widzę tę co-
dzienną pracą kapłanów i ufam, 
iż kongresowe wydarzenia staną 
się dla tej pracy wsparciem. 

Jednocześnie kongres ma 
stać się niewątpliwie ważnym 
wydarzeniem duszpasterskim w 
naszej diecezji, z powodu za-
angażowania dużej liczby du-
chownych i wiernych świeckich 
w prace organizacyjne, przewi-
dywanego udziału wielu tysię-
cy wiernych w spotkaniach kon-
gresowych, interesującego do-
boru wykładów kongresowych 
oraz – co także jest istotne – 
bardzo pomysłowego włączenia 
przez organizatorów kongreso-

wych wydarzeń o charakterze 
kulturalnym. Kongres powinien 
w ten sposób po pierwsze zwró-
cić uwagę wszystkich uczestni-
ków na szerokie spektrum prob-
lematyki dotyczącej rodziny, po 
drugie wskazać realne możliwo-
ści pomocy rodzinie,  a wresz-
cie stać się inspiracją dla wielu 
do skutecznego włączenia się w 
różne dzieła pomocy rodzinie. 
Będą to jednak raczej inspiracje, 
które później, po zakończeniu 
kongresu, powinny powracać w 
wielu dyskusjach i inicjatywach 
duszpasterskich.  

Kongres Rodziny będzie miał 
wyraźny rys modlitewny. Czę-
sto, według tylko ludzkich sił, 
tak liczne współczesne proble-
my nękające rodzinę zdają się 
przerastać naszą ufność i na-
dzieję. Jak się modlić w intencji 
rodzin i w rodzinach?

– Modlitwa w intencji ro-
dzin jest rzeczywiście podsta-
wą naszej troski o rodzinę. Dla 

przykładu modlitwa do Ducha 
Świętego staje się realną po-
mocą duchową dla małżonków 
i rodziców, chcących w swo-
ich decyzjach i wyborach współ-
pracować z łaską Bożą. Dlate-
go uwzględniając, iż sprawu-
jemy nasz kongres w Roku Eu-
charystii ogłoszonym przez Oj-
ca Świętego Jana Pawła II w 
Kościele powszechnym, modli-
tewna strona kongresu ozna-
czać będzie nie tylko uroczy-
ste Msze święte, ale także nie-
ustającą adorację Najświętsze-
go Sakramentu, która rozpo-
cznie się w diecezji 5 czerwca, 
w godzinie rozpoczęcia kongre-
su, a trwać będzie w kolejnych 
parafiach nieustannie, dzień i 
noc, aż do południa 12 czerw-
ca. Poza tym zachęcam i pro-
szę wszystkich o włączenie się 
w wielorakich formach w mod-
litwę w intencji rodzin. Same 
rodziny powinny także z silną 
wiarą wzmagać swoją rodzinną 
modlitwę, np. różańcową, także 
połączoną z modlitwą medyta-
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