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Niedziela
Miłosierdzia Bożego

Nim przyjdę
jako sędzia
sprawiedliwy

Przychodzę
wpierw
jako Król
miłosierdzia

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli
II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie
Niedzielą
Miłosierdzia
Bożego.
Wpisał
je do kalendarza liturgicznego najpierw
Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji
krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi
polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu
Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku
wprowadził to święto dla wszystkich diecezji
w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny
30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla
całego Kościoła. Inspiracją dla ustanowienia tego
święta było pragnienie Jezusa, które przekazała
Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej:
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy
była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby
święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask
na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia
Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi
i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia
win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Divina Misericordia
„Pragnę, ażeby niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” - te słowa,
znajdujące się w dzienniczku św. siostry Faustyny Kowalskiej stoją u podstaw
istnienia święta znanego jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Ustanowione
przez papieża Jana Pawła II w roku 2000 przeszło długą drogę nim trafiło do
kalendarza liturgicznego.
Choć powodem powstania ów
święta były słowa samego Jezusa
Chrystusa, zanotowane przez św.
Faustynę, to początków należy
szukać w Wilnie. A mianowicie
u błogosławionego ks. Michała
Sopoćko,
niegdysiejszego
kapelana
Wojska
Polskiego,
założyciela
Zgromadzenia
Sióstr Jezusa Miłosiernego, ale
przede wszystkim spowiednika
św. Faustyny. To on już od 1937 r.
zaczął potajemnie wprowadzać kult
Miłosierdzia Bożego w wileńskich
kościołach. Nie ukrywał, że miało
ono związek z osobą św. Faustyny,
oraz jej objawieniami. Podczas
II wojny światowej armia
gen. Andersa przyczyniła się
do rozpropagowania kultu poza
granicami Polski.
Pierwsze próby zarejestrowania
święta dokonała w 1946 roku Konferencja
Episkopatu Polski wysyłając petycję do Watykanu.
Jednak w związku z przeciągającą się ciszą
ze strony stolicy apostolskiej, oraz nie ukrywanego
sceptycyzmu zwierzchników kościoła, episkopat
podjął próby oddolnego przeforsowania idei
kultu Miłosierdzia. Zarówno próby uzyskania
wstawiennictwa
czołowych
biskupów,
jak i Świętego Oficjum okazały się klęską.
Ze wszystkich stron uzyskiwano odpowiedzi
negatywne.
W 1957 r. Watykan zdecydował się ostatecznie
zainteresować
sprawą
zlecając
badania
środowiskowe, oraz ocenę rozwoju silnego wówczas
kultu Miłosierdzia Bożego. W wyniku tego
powstała zlecona przez kardynała Wyszyńskiego
ankieta wysłana do siedemnastu polskich diecezji.
Ankieta polegała na wygłoszeniu jednej z trzech
opinii: pozytywnej, neutralnej i negatywnej.
Również tym razem próba zakończyła się porażką.
Święte Oficjum w wydanym w 1958 r. dekrecie
aż w pięciu punktach wykluczyło jakąkolwiek
możliwość ustanowienia święta.
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Opatrzność jednak czuwała,
bowiem ów druzgocący dekret
anulowano w 1959 r. na 19 lat
przed wyborem Karola Wojtyły
na stanowisko biskupa Rzymu.
Obecność papieża polaka pozwoliła
wznowić próby zarejestrowania
święta, jako że Karol Wojtyła będąc
jeszcze biskupem krakowskim
należał do propagatorów kultu
Miłosierdzia Bożego. Kongregacja
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów w 1997 r. zezwoliła
na obchodzenie święta właśnie
w II Niedziele wielkanocną.
P e ł n o p r a w n y m ,
ogólnoświatowym
świętem
Niedziela Miłosierdzia Bożego
stała się wraz z kanonizacją
św. siostry Faustyny Kowalskiej
w 2000 r., oczywiście za sprawą
papieża Jana Pawła II.
Dziś święto to stanowi szczególnie ważny
element roku liturgicznego w całym kościele
katolickim. Upragnione przez Jezusa Chrystusa,
który oprócz wskazówek i wytycznych zostawił
nam liczne obietnice. Największą z nich jest łaska
„zupełnego odpuszczenia win i kar” następująca po
przyjęciu Komunii świętej po odprawionej pełnej
spowiedzi, w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga
i czynnej miłości bliźniego.
Divina Misericordia, bo tak nazywa się
oryginalna, wileńska wersja obrazu, namalowana
przez Eugeniusza Kazimirowskiego według
wskazówek św. Faustyny. Powszechnie znana
wersja „Jezu ufam Tobie” została namalowana
przez Adolfa Hyłę w 1944 r., a jego wizerunek
rozpowszechniony jest na całym świecie.
Powszechnie znane jest powiązanie obrazu
właśnie z kultem Miłosierdzia Bożego i obchodami
II niedzieli wielkanocnej.
Mateusz K.
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Miłość Boga nas przynagla
Wiele jest pragnień w naszych umysłach
i sercach. Myślimy o radości, tęsknimy
za szczęściem. Dajemy temu wyraz w naszych
życzeniach, składanych sobie wzajemnie z okazji
Świąt, imienin, różnych rodzinnych rocznic. Nie
do końca jednak rozumiemy na czym polega
prawdziwa radość i szczęście. Dla wielu życzenia
pogody ducha i duchowej beztroski to wręcz
standardowe marzenie, które powinno pomóc
przejść przez trudne dni życia. Ale czy takie
marzenia wystarczą aby nie zmarnować życia.
Wydaje się, że w życiu jest tak, iż wszystkie
ścieżki nasze są policzone, że kamienie
milowe na tej ścieżce wyznaczają
coraz mniejszy dystans, który
dzieli nas od momentu
jakim jest umieranie.
J e z u s
Chrystus,
który już od
moment u
narodzenia
był
niejako
przeznaczony
na straceńczą
misję zbawienia
świata, wie dobrze
czym jest zbliżanie
się do śmierci. Kiedy więc
Maria Magdalena udała się do
grobu (słyszeliśmy o tym w liturgii
słowa Niedzieli Zmartwychwstania),
to tak jakby w tej drodze w ciemności zamknęła
myśl o życiu każdego z nas. Kamień odsunięty od
grobu naszego Pana woła i to na całą wieczność,
nawet jeśli nasze serca nie są gotowe na przyjęcie
tej radości. Poucza o wartości każdego życia,
o jego cenie, ale także o cenie naszego grzechu,
który został przez Jezusa zwyciężony.
Dni które przeżywaliśmy w liturgii Kościoła,
Wielki Tydzień, Niedziela Zmartwychwstania
uświadomiły nam prawdę, że Chrystus mnie darzy
wielką miłością - miłością, która zaprowadziła Go
na Krzyż.

Trudno jest pojąć, jak bardzo trzeba kochać,
aby zgodzić się na śmierć za każdego człowieka
i dobrego i złego. Pan Jezus zwyciężając nadto
śmierć, mówi nam, że każdego z nas może
zbawić, może dać radość i szczęście tak wielkie,
że „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało”.
Ale każdy z nas musi napisać opowieść o swoim
zmartwychwstaniu. Mamy na to całe życie, ale
trzeba zacząć, najlepiej od zaraz. Jak to zrobić?
Stajemy dzień w dzień w obliczu trudnych
wymagań stawianych przez życie. Niesie ono
zwątpienie, załamanie, chwile goryczy
a nawet bezsensu. Wykorzystajmy te
trudne chwile i podnieśmy oczy
ku
Zmartwychwstałemu,
słuchając
zaleceń
św. Pawła: „szukajcie
tego co w górze
gdzie
przebywa
Chrystus”. Czyńmy
dobro każdego dnia
trzymając się zasad
chrześcijańskiego życia,
bo celem naszej ziemskiej
wędrówki jest niebo.
Rozważajmy słowa Jezusa czy
to czytając Ewangelię, czy korzystając
z przeróżnych publikacji, poszerzajmy naszą
wiedzę religijną bo to budzi w nas nowe życie,
które pogłębione i umocnione przez Sakrament
Eucharystii staje się naszym zmartwychwstaniem
już teraz. Miłość Boga nas przynagla, a jego
Wielkie Miłosierdzie zachęca nas do udziału
w cudzie Zmartwychwstania.
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ks. kan. Ryszard Zaborek
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HABEMUS PAPAM
Mamy papieża - następcą św. Piotra został wybrany 13 marca 2013 r. 76-letni
ks. kard. Jorge Mario Bergoglio - ksiądz arcybiskup Buenos Aires Prymas
Argentyny. Nowy papież przybrał imię Franciszek.
To Ty, Piotrze. Chcesz być tutaj Posadzką, by po Tobie przechodzili
(idąc przed siebie, nie wiadomo, dokąd), by szli tam, gdzie prowadzisz ich stopy, by
łączyły się w jedno przestrzenie poprzez wzrok, który pomaga urodzić myśl. Chcesz
być Tym, który służy stopom — jak skała raciczkom owiec: Skała jest także posadzką
gigantycznej świątyni. Pastwiskiem jest krzyż.
Karol Wojtyła, Kościół
JORGE
MARIO
BERGOGLIO urodził
się w Buenos Aires
17 grudnia 1936 roku,
syn Włochów: Mario
(kolejarza) i Reginy
Bergoglio. W wieku
21 lat (w 1957 roku)
zdecydował się wstąpić
na drogę kapłaństwa.
Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchowsnego
Jezuitów w Villa Devoto.
W 1958 roku rozpoczął nowicjat w Compama
de Jesus, przeniósł się do Santiago de Chile, gdzie
rozpoczął studia humanistyczne. W 1964 roku
powrócił do Buenos Aires, aby kontynuować
studia z literatury i psychologii w kolegium
El Salvador. Studiował teologię (1967-1970)
na wydziale teologii kolegium San Jose, w San
Miguel de Tucuman (północ Argentyny).
Wyświęcony na kapłana 13 grudnia 1969 roku.
W tym samym roku udał się do Hiszpanii, aby
tam studiować na Universidad Alcala de Henares
w Madrycie.
W 1972 roku powrócił do Argentyny po
pobycie w Hiszpanii, aby rozpocząć działalność
jako nauczyciel w nowicjacie w Villa Barilari na
północy kraju.
Od 1973 do 1979 roku był prowincjałem Jezuitów
w Argentynie, w czasie dyktatury cywilnomilitarnej. W latach 1980 i 1986 był profesorem
wydziału teologii San Miguel i rektorem kolegium
wydziału filozofii i teologii. W 1986 roku powrócił
do Europy do Niemiec, aby ukończyć pracę
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doktorską, ale został
przeniesiony do miasta
Cordoba jako kierownik
duchowy i spowiednik
To w a r z y s t w a
Jezusowego.
Bardzo
aktywny
jako kapłan i profesor
teologii,
został
wyświęcony na biskupa w Auca 20 maja 1992
roku, aby działać jako jeden z czterech biskupów
pomocniczych w Buenos Aires.
Kiedy pogorszyło się zdrowie jego poprzednika
ks. abp. Antonio Quarracino, biskupa archidiecezji
Buenos Aires - 3 czerwca 1997 roku ks.
bp Bergoglio został mianowany biskupem
koadiutorem, natomiast 28 lutego 1998 roku został
ks. abp. Buenos Aires.
21 lutego 2001 roku Papież Jan Paweł II
obdarzył go godnością kardynalską. Jednocześnie
został prymasem Argentyny, czyli najwyższym
zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego w tym
kraju.
Wchodził w skład Komisji ds. Ameryki
Łacińskiej, Kongregacji ds. Duchowieństwa,
Papieskiej Rady ds. Rodziny, Kongregacji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
Zwyczajnej Rady Sekretariatu Generalnego
Synodu Biskupów, Kongregacji ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego. Pełnił funkcje Wielkiego Kanclerza
Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz
wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu
Argentyny.
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Zwołani przez Jezusa
Spośród wszystkich apostołów i uczniów Jezusa Kościół szczególnie czci
dwóch - Piotra i Pawła. Dlaczego? Bo byli filarami rodzącego się Kościoła. Jeśli
przyjrzymy się scenom ich powołania, znajdziemy pewne podpowiedzi na temat
tego, czym jest Kościół.
Piotr został
powołany
jako
rybak
w Kafarnaum.
Gdy
Jezus
do
niego
podszedł, stał
w
wodzie
i płukał sieci
w
jeziorze.
Usłyszał:
„Pójdź
za
Mną”, zostawił sieci i poszedł. Z Pawłem było
trochę inaczej. Był wykształconym faryzeuszem
mieszkającym w Jerozolimie. Walczył w obronie
swojej wiary. Zanim usłyszał wezwanie Jezusa,
siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów
Pańskich (Dz 9, 1). Po spotkaniu z Chrystusem
stał Mu się posłuszny i ruszył z misją nawracania
królów i pogan. Ani z nim, ani z Piotrem Jezus nie
dyskutował, niczego nie negocjował, nie składał
im obietnic. W jednym momencie niejako zagarnął
całe ich życie; zabrał im wszystko to, czym żyli
do tej pory. Co dał im w zamian? Dlaczego oni
się na to zgodzili, dla jakiej sprawy i dla jakich
wartości? Zrobili to dla Jezusa. Możliwość bycia
blisko Niego, słuchania Go, uczenia się od Niego
- Jego osoba, to był jedyny powód, dla którego
zostawili wszystko i poszli. Nie przestali być
słabi, mieli momenty załamania, ale wydaje się, że
nigdy nie żałowali tego wyboru. W Piotrze i Pawle
można zobaczyć, że jedyną racją, dla której warto,
by istniał Kościół jest Jezus Chrystus. Kościół
jest sobą tylko wówczas, jeżeli głosi Ewangelię
o Jezusie. Słowo „kościół” w greckim oryginale
brzmi ekklesia i oznacza „zwołanie”. Kościół jest
więc zgromadzeniem tych, którzy zostali zwołani
przez Jezusa. Na początku ci, którzy odpowiedzieli
- podobnie jak Piotr i Paweł - na Jego wołanie,
tworzyli kościoły, czyli wiele małych wspólnot
w morzu pogańskiego świata. Z upływem czasu
chrześcijan było coraz więcej, mieli jednak
świadomość i poczucie łączności ze sobą,
Kościołem nazywano więc wspólnotę wszystkich

wierzących w Chrystusa. Jeszcze później pod
słowem „Kościół” zaczęto rozumieć wszystkich
ochrzczonych - niezależnie od tego, czy Chrystus
rzeczywiście jest dla nich kimś ważnym, czy nie.
Kościół stał się instytucją potężną - nie tylko
mocą Chrystusa i Ewangelii, ale też zasięgiem,
liczbą wyznawców, bogactwem, wykształconą
elitą, dobrymi kontaktami z władzą. Zaczął też
dużo uwagi poświęcać dbaniu o utrzymanie tych
wpływów w świecie. Niestety. Czy Piotrowi lub
Pawłowi mogło przyjść do głowy, że chrześcijanie
będą z kimś walczyć? Bo jeśli się już walczy,
to wystarczy tylko mały krok, by sięgnąć po
nieuczciwe środki. Piotr rozpoznał, że Jezus jest
Synem Boga. Chwilę później, gdy nie zgadzał się
na męczeństwo Jezusa, usłyszał jednak: „Zejdź mi
z oczu szatanie!”. To jest ten sam Piotr i to jest ten
sam Kościół. Z jednej strony poznaje i głosi prawdę,
a z drugiej wydaje się czasem kompletnie nic nie
rozumieć. Z jednej strony Kościół przechowuje
dla świata największy skarb - Dobrą Nowinę
o Bogu, który kocha człowieka do szaleństwa
swojej śmierci i ma też moc większą niż śmierć.
Z drugiej strony Kościół jest też instytucją dbającą
o swoje bardzo doczesne interesy. Te dwa oblicza
Kościoła ciągle się mieszają. Ważne jest jednak,
aby pamiętać, że nie to ludzkie oblicze stanowi
o istocie Kościoła.
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Kościół
Piotra
i Pawła to ten, który
stoi między ludźmi
i Bogiem nie po to, by
trzeba było się przez
niego
przedzierać,
aby dojść do Boga,
ale po to, by każdemu
człowiekowi - bez
wyjątku - ukazywać
prawdziwe
oblicze
Jednego Boga.
Jacek Krzysztofowicz OP
Miesięcznik „List”, styczeń 2013
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Konstytucja 3 Maja
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą
zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako
rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków
wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.
Najw ię k s z y m
osiągnięciem
legislacyjny m
S e j m u
Cz terolet n iego
obradującego od
października 1788
do maja 1792 r. było
uchwalenie ustawy
zasadniczej,
do
czego
w
decydującym
stopniu przyczyniły się niejawne prace
przygotowawcze (grudzień 1790 – kwiecień 1791).
Autorami projektu konstytucji byli w szczególności
Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski
i ks. Hugo Kołłątaj.
Po ujawnieniu tego tekstu uaktywniła się
opozycja skupiona wokół ambasadora rosyjskiego.
Zwolennicy reform postanowili wnieść projekt
ustawy zasadniczej w celu uchwalenia go na
jednodniowej sesji, co naruszało regulamin
sejmowy.
Historyczna sesja izb połączonych obradująca
3 V 1791 w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim
obfitowała w gwałtowne spory i dramatyczne gesty
ze strony zwolenników i przeciwników konstytucji.
Przekupiony poseł kaliski Jan Suchorzewski
wielokrotnie występował przeciwko projektowi,
którego nie czytałem wprawdzie, ale który,
jak mi mówiono, wywraca wolność polską”.
Ostatecznie król zaprzysiągł konstytucję na ręce
bpa krakowskiego Feliksa Turskiego, dodając:
„Przysięgałem Bogu, żałować tego nie będę”.
Następnie w kolegiacie św. Jana nastąpiło
powtórne zaprzysiężenie konstytucji, jako wyraz
sankcji ze strony Kościoła katolickiego. Ustawa
Rządowa została uchwalona (bez dokładnego
przeliczenia głosów) w nadzwyczajnym trybie,
przy zastosowaniu uproszczonej procedury,
co uzasadnia twierdzenie, że akt ten doszedł
do skutku w drodze swoistego zamachu stanu.
Protestacja opozycjonistów (4 V 1791) okazała
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się bezskuteczna.
Po
dokonaniu
oblaty w grodzie
warszawskim
Ustawa Rządowa
stała się z dniem
5 V 1791 r.
aktem
prawnie
obowiąz ującym.
Uchwalona tego
samego
dnia
Deklaracja Stanów
Zgromadzonych uchyliła moc prawną aktów
sprzecznych z konstytucją. Upamiętnieniem
uchwalenia konstytucji miał być kościół
„najwyższej Opatrzności poświęcony”.
Ustawa Rządowa z 3 V 1791 r. była pierwszą,
pisaną nowoczesną polską konstytucją, a trzecią
na świecie, po amerykańskiej (1787) i szwedzkiej
(1789). Tekst konstytucji obejmuje wstęp i 11
artykułów. Bezpośrednio pod nazwą Ustawa
Rządowa umieszczono apostrofę sakralną:
„W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego”.
Wstęp, napisany piękną polszczyzną, jest tekstem
o
charakterze
agitacyjno-propagandowym.
Wskazywano w nim na historyczne znaczenie
uchwalonej konstytucji. Twórcy konstytucji starali
się pobudzić społeczeństwo, a w szczególności
szlachtę do realizacji reform ustrojowych.
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oparto na
koncepcji zwierzchnictwa narodu i trójpodziału
władz (art. V). Do tych zasad dostosowano
systematykę konstytucji. W pierwszej kolejności
uregulowano zagadnienia wyznaniowe (art. I).
Deklarowano wolność wyznań, traktując
jednocześnie religię katolicką jako „narodową,
panującą”, co odzwierciedlało jej uprzywilejowaną
pozycję w życiu publicznym.
Zakres zmian dotyczący ustroju społecznego
był ograniczony. Konstytucja utrzymała ustrój
stanowy. Szlachta zachowała swoją dotychczasową
pozycję (art. II), co odnosiło się odtąd wyłącznie do
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posesjonatów. Urodzenie połączono z posiadaniem
ziemi. Ustawa Miasta nasze królewskie wolne
w państwach Rzeczypospolitej z 17 IV 1791 r.
stanowiła integralną część konstytucji (art. III),
Ustawa wprowadzała jednolity ustrój miast. Nie
zmieniono położenia prawnego przeważającej
większości chłopów (art. IV), choć właśnie dzięki
tej regulacji Konstytucja 3 V 1791 r. uzyskała
wielki rozgłos.
W odróżnieniu od ustroju społecznego
gruntownie zreformowano ustrój polityczny.
Postanowienia konstytucji zapewniały dominację
władzy ustawodawczej (art. VI) nad wykonawczą
(art. VII). Utrzymano stanowy charakter
dwuizbowego Sejmu. Wchodzący w skład
Izby poselskiej posłowie (204), stali się odtąd
reprezentantami całego narodu. Izba poselska
jako „świątynia prawodawstwa” uzyskała rozległe
kompetencje.
Konstytucja 3 V 1791 r. osłabiła pozycję
monarchy w systemie organów państwowych. Król
przestał być odrębnym stanem sejmującym, choć
nadal zwoływał Sejm. Utrzymał prawo noninacji
najwyższych urzędników i stosował prawo łaski.
Równocześnie
wprowadzono
zasadę
nieodpowiedziałności
króla,
wyrażoną
sformułowaniem: „Osoba króla jest święta
i bezpieczna od wszystkiego”. W związku
z tym akty króla dla swej ważności wymagały
kontrasygnaty
właściwego
ministra.
Pozycję króla wzmacniało wprowadzenie
dziedziczności tronu w obrębie dynastii
wybieranej przez sejm elekcyjny. Po śmierci
Stanisława Augusta Poniatowskiego tron
polski miał objąć elektor saski z dynastii
Wettynów.
Konstytucja 3 V 1791 r. tworzyła
rząd centralny pod nazwą Straży Praw
pod przewodnictwem
króla, która stała
na czele całej
a d m i n i s t r a c ji
krajowej.
Powstały
kolegialne
ministerst wa

pod nazwą Komisje Wielkie (wspólne dla
Korony i Litwy). Ustawa Rządowa utrzymywała
zasadniczo dotychczasowy, to jest stanowy
charakter sądownictwa (art. VIII).
Ustawa Rządowa z 3 V 1791 nie zawierała
wyodrębnionej deklaracji praw. Na podstawie
analizy różnych norm prawnych można
skonstruować swoistą polską deklarację praw. Akt
ten zachował federacyjny charakter państwa na
zasadzie równości Korony i Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Ustawa Rządowa obowiązywała
jedynie przez rok (od maja 1791 r. do maja 1792 r.),
co określa się jako ustrój Trzeciego Maja. Stan
ten został przerwany w wyniku zawiązania
konfederacji targowickiej, która zdelegalizowała
Ustawę Rządową, a wojna w jej obronie w 1792 r.
zakończyła się klęską Rzeczypospolitej.
W skrócie od chwili uchwalenia Konstytucja
3 V 1791 r. stała się symbolem dążeń do odzyskania
niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej,
niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń
zewnętrznych.
Opracowanie:
Prof. dr hab. Marian Kallas
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Rok Wiary
Benedykt XVI zapowiedział 16 października, że 11 października 2012
rozpocznie się w całym Kościele katolickim Rok Wiary. Będzie on związany
z 50. rocznicą otwarcia II Soboru Watykańskiego i zakończy się 24 listopada
2013, w uroczystość Chrystusa Króla.
... Po co nam Rok Wiary?
Czyż o wiarę nie należy
dbać na co dzień, a nie tylko
przy szczególnych okazjach?
Niewątpliwie tak, ale jest
też prawdą, że potrzebujemy
rocznic, świąt, uroczyście
ogłoszonych okresów, by
przypomnieć sobie i ożywić
to, o czym powinniśmy
pamiętać każdego dnia. Taka
jest po prostu ludzka natura.
Dlatego jest powodem do
radości i zaangażowania to, że
Papież Benedykt XVI ogłosił
Rok Wiary. List apostolski
Porta fidei opublikowany
z tej okazji, to tekst, który powinien stać się
przedmiotem osobistej i wspólnotowej refleksji
i modlitwy. Papież po raz kolejny potwierdza, iż
rzeczywiście jest wielkim nauczycielem wiary.
Mówi się, że czasy dla Kościoła są trudne: mamy
do czynienia z agresywną laicyzacją, a nawet
z tym, co Benedykt XVI nazwał chrystofobią.
Inna sprawa, że tak naprawdę Kościół od 2 tys.
lat żyje w trudnych czasach... A trudności czasów
współczesnych nie są większe od tych, z którymi
konfrontowały się minione pokolenia. W każdym
razie nasuwa się ewangeliczne „Cóż mamy
czynić?”. Papież zauważa, że znamy odpowiedź
Jezusa na to pytanie: „Na tym polega dzieło
zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego,
którego On posłał” (J 6,29). A zatem jesteśmy
wezwani, by „na nowo odkryć smak karmienia się
Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez
Kościół i Chlebem życia, danymi jako wsparcie
tym, którzy są Jego uczniami” (nr 3).
Rok Wiary rozpoczął się 11 października
2012 roku, czyli w 50-tą rocznicę otwarcia obrad
Soboru Watykańskiego II. Benedykt XVI pisze
w swym liście, że sądzi, iż ta właśnie zbieżność
„może być dobrą okazją, aby zrozumieć teksty
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pozostawione przez ojców
soborowych, które zdaniem
błogosławionego Jana Pawła
II „nie tracą wartości ani
blasku” (nr 5). Sobór był
dobrodziejstwem dla Kościoła
nie tylko w XX wieku. Jest nim
nadal, ale jego dziedzictwo
nie w pełni zostało wszędzie
przyjęte. Co gorsza, tu
i ówdzie zostało zafałszowane
różnymi
interpretacjami.
Dlatego trzeba nam wracać
do soborowych dokumentów,
z których możemy się uczyć
autentycznej wiary.
Dzień rozpoczęcia Roku Wiary, to także 20.
rocznica opublikowania Katechizmu Kościoła
Katolickiego. Benedykt XVI stwierdza, że właśnie
Katechizm jest jednym z najważniejszych owoców
Soboru watykańskiego II. Papież przypomina
słowa swego błogosławionego poprzednika, który
wyraził nadzieję, że „Katechizm przyczyni się
w znacznym stopniu do odnowy całego życia
kościelnego”. „Właśnie w tej perspektywie Rok
wiary powinien - pisze w swym liście Benedykt
XVI - wyrazić wspólne zobowiązanie do
ponownego odkrycia i studium podstawowych
treści wiary, które znajdują w Katechizmie
Kościoła Katolickiego swą systematyczną
i organiczną syntezę. Staje się tutaj faktycznie
widoczne bogactwo nauczania, jakie Kościół
przyjął, strzegł i oferował na przestrzeni dwóch
tysiącleci swej historii” (nr 11).
Papież wyraża oczekiwanie, że Rok Wiary
„rozbudzi w każdym wierzącym aspirację do
wyznawania wiary w jej pełni”. Wiara ułomną
bowiem, a właściwie jej brakiem, jest postawa
wybierania sobie z dziedzictwa wiary Kościoła
tego, co mi subiektywnie pasuje i tworzenia
sobie jakiejś wiary w Boga na własny wzór
i podobieństwo.
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Lektura Katechizmu Kościoła może pomóc
nam odnowić, przypomnieć sobie całą treść wiary.
Wszak trudno mówić o wierze lub niewierze, jeśli
nie wie się, w co wierzymy lub nie wierzymy.
Odnowa wiary potrzebuje zatem zgłębienia
tego, w co wierzy Kościół. Ale to nie wystarczy.
Benedykt XVI podkreśla, że „znajomość treści,
w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli
następnie to serce, autentyczne sanktuarium
człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która pozwala
mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozumieć,
że to, co zostało przepowiedziane jest Słowem
Bożym” (nr 10). Wiara jest przede wszystkim
osobowym spotkaniem z Bogiem, Ojcem, Synem
i Duchem Świętym, którzy - jak poucza nas o tym
sama Ewangelia - chcą zamieszkiwać w sercu
człowieka.
Intymne doświadczenie Boga we własnym
wnętrzu nie może jednak zamknąć się w sobie.
Czytamy w liście Papieża, że „wiara oznacza
zaangażowanie
i
publiczne
świadectwo.
Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara
jest sprawą prywatną” (nr 10). Wiara wymaga
odpowiedzialności w wymiarze społecznym
i Kościół - tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy - ukazuje
z całą oczywistością ów wymiar publiczny wiary
i głoszenia bez lęku swej wiary każdej osobie. „Jest
to - podkreśla papież - dar Ducha Świętego, który
uzdalnia do misji i umacnia nasze świadectwo,
czyniąc je śmiałym i odważnym”. Perspektywa
Roku Wiary jest także zaproszeniem do większej
obecności katolików w życiu społecznopolitycznym.
Benedykt XVI pisze w swoim liście Porta
fidei, że w Roku Wiary będzie także ważne
„przypomnienie historii naszej wiary, w której
przeplatają się niezgłębiona tajemnica świętości
i niestety także obecność grzechu. Podczas, gdy
pierwsza z nich ujawnia ogromny wkład, jaki wnieśli
mężczyźni i kobiety we wzrost i rozwój wspólnoty
poprzez świadectwo swego życia, to druga musi
prowokować w każdym szczere i trwałe dzieło
nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia Ojca,
który wychodzi na spotkanie każdego człowieka”.
Nie chodzi tutaj o jakieś nieustanne oskarżanie
się i samobiczowanie, w co chciałyby wpędzić
Kościół niektóre środowiska, ale o prawdę, która
nie ukrywa tego, co w członkach Kościoła domaga
się dogłębnej reformy, ale zarazem jest świadoma
wielkości i świętości Chrystusowej Wspólnoty.

„Rok Wiary będzie również - stwierdza Benedykt
XVI - okazją do wzmocnienia świadectwa
miłosierdzia” (nr 14). Wszak wiara bez uczynków
miłości jest martwa, czyli w gruncie rzeczy jej
nie ma. Słowa Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt 25,40), są dla chrześcijan
ostrzeżeniem, a zarazem nieustannym wezwaniem,
aby ponownie ofiarować tę miłość, którą On
troszczy się o nas.
Dla nas Polaków Rok Wiary i czas przygotowania
do niego są okazja, by przypomnieć sobie słowa,
jakie skierował do nas Benedykt XVI podczas swej
wizyty w Polsce. A mówił do nas właśnie o wierze,
zachęcał nas, byśmy trwali mocni w wierze.
Przypomnijmy, że w homilii podczas Mszy św.
w Warszawie Benedykt XVI wskazał na „związek,
jaki istnieje między wiarą i wyznawaniem Bożej
prawdy, między wiarą i całkowitym poświęceniem
się Jezusowi w miłości, między wiarą i życiem
według przykazań Bożych”. W ten sposób Papież
uwypuklił trzy wymiary wiary: intelektualne
przylgnięcie do prawd podawanych przez
Kościół do wierzenia, praktyczne życie zgodne
z przykazaniami oraz osobista, intymna relacja
z Jezusem Chrystusem. Który z tych wymiarów
jest najważniejszy? Benedykt XVI udzielił
na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi: „Ważne
jest, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu
wierzymy. [...] Wierzyć - to znaczy nawiązać
głęboko osobistą więź z naszym Stwórcą
i Odkupicielem w mocy Ducha Świętego”
(28 maja, Msza św. na Błoniach krakowskich).
Wiary nie można zredukować do jakiejś filozofii
Boga, początku i końca świata, ani też do systemu
moralnego; wiara jest przede wszystkim relacją
z Osobą, w zaufaniu do której buduje się własne
życie.
Oby Rok Wiary, ogłoszony przez Benedykta
XVI, był dla nas szczególnym czasem osobistej
relacji z Jezusem, która z kolei pozwoli nam, być
jego świadkami w życiu publicznym.
Dariusz Kowalczyk SJ
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Perspektywa miłości
Duch Święty jest obecny w Kościele, który ma wypełnić wolę Ojca. Zadaniem
tego Kościoła Powszechnego jest dawanie wobec ludzkości świadectwa o Bogu,
który stworzył ten świat i pragnie jego zbawienia.
Jesteśmy pokoleniem, które przyzwyczaiło się
spoglądać na ziemię z nieznanej naszym przodkom
perspektywy. Dziecko spogląda w szkole
na globus w geograficznej Sali i porównuje
z łatwo dostępnymi zdjęciami satelitarnymi naszej
planety. Pojęcie globalnej wioski oddaje sens
tego przeświadczenia o bliskości wszystkiego,
nawet tego, co w rzeczywistości nigdy nie będzie
dla nas osiągalne. Może więc warto skorzystać
ze współczesnych udogodnień, aby odwiedzić
pewne bardzo ważne miejsca na ziemi odbywając
podróż w czasie i przestrzeni. Pomocą mogą
być historyczne i geograficzne atlasy, przede
wszystkim zaś najważniejsza księga świata –
Pismo Święte.
W owym czasie, gdy wielkorządcą Syrii
był Kwiryniusz… tak w historycznych realiach
Biblia przedstawia Ziemię Świętą, ziemską
ojczyznę Jezusa. To właśnie ten skrawek ziemi
w zapomnianej rzymskiej prowincji wybrał
Bóg, jako miejsce swego narodzenia, czyli jak
zwykliśmy mówić – przyjścia na świat. Tam też
dokonało się najważniejsze wydarzenie, które
ostatecznie odmieniło raz na zawsze dzieje całej
ludzkości. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa, niepojęte dzieło naszego
Odkupienia, które dokonało się na Golgocie.
Zbawienie przyszło przez Krzyż, śpiewamy
w pieśni, mając świadomość, że ten Krzyż
Chrystusa, został wbity w tę ziemię, jako znak
niepojętej miłości Boga. Tę perspektywę genialnie
przedstawia reżyser znanego filmu p.t. „ Pasja”.
„ Ojcze w Twoje ręce oddaję ducha mego”.
Te ostatnie słowa Jezusa, zanim poruszą ziemię,
przeszyją bólem moce niebios. Wstrząsająca scena
śmierci ukazana jest z wysokości, dosłownie
z perspektywy Otwartego Nieba. Obraz się
zamazuje. Z wysoka spada kropla… Łza Boga…
Święte miasto Jeruzalem zachowało pamięć
biblijnych wydarzeń. Najważniejszym miejscem,
do którego pielgrzymują Chrześcijanie z całego
świata jest Bazylika Grobu Pańskiego. Dodajmy
koniecznie; Pustego Grobu, bo zmartwychwstał
trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.
Ewangelia przekazuje nam świadectwa
niezwykłych spotkań ze Zmartwychwstałym,
10

które dokonały się w Jerozolimie i Galilei.
Dzieje Apostolskie i Listy świętych Apostołów
kontynuują ze skrupulatną dokładnością opis
dalszych wydarzeń. Powstanie Chrystusowego
Kościoła i dynamizm jego działania jest
niepowtarzalnym fenomenem w dziejach świata.
Nie można w czysto ludzki sposób wytłumaczyć
tego splotu okoliczności, które układają się
w historię Kościoła. Opatrzność kieruje
Apostołów do pogańskiego Rzymu, który był
stolicą Imperium roszczącego sobie prawo do
panowania nad całym światem. Pierwsze trzy wieki
chrześcijaństwa to nieustanne prześladowanie
wyznawców Chrystusa. Świadectwem wiary
była krew męczenników przelewana w pobliżu
grobów tych, którzy ponieśli śmierć jako pierwsi.
To Święty Paweł – Apostoł Narodów i Święty Piotr
pierwszy Papież. Chrystus Zmartwychwstały
mocą Ducha Świętego jest obecny w Kościele,
który ma wypełnić wolę Ojca. Zadaniem tego
Kościoła Powszechnego jest dawanie wobec
ludzkości świadectwa o Bogu, który stworzył ten
świat i pragnie jego zbawienia.
W ostatnim czasie oczy całego świata
zwrócone są znów w stronę Rzymu. Zgromadzeni
na konklawe Kardynałowie modlili się o światło
Ducha Świętego. Habemus Papam, to okrzyk
wdzięczności wznoszony do Boga za dar Kościoła,
który gromadzi się przy Papieżu Franciszku. Jest
to znak jedności wyznawanej wiary. Trwanie przy
Pasterzu, który nie jest władcą, ale sługą pokornie
pełniącym urząd św. Piotra.
Jeszcze raz spójrzmy na błękitną planetę.
Nie tylko z perspektywy kosmosu. To Nasza
Ziemia, stworzona i odkupiona przez miłującego
Boga.
ks. Rafał Kopacz
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W roku 2012 r. Stowarzyszenie „Św. Jacek”
było inicjatorem następujących wydarzeń:
Parki Krajobrazowe
W miesiącu kwietniu 2012 r. Stowarzyszenie
„Św. Jacek” zorganizowało dla dzieci ze szkół
podstawowych z naszej parafii spotkanie
z przedstawicielami Parków Krajobrazowych.
Uczniowie biorący udział w spotkaniach
w Mąchocicach Kap., Radlinie, Cedzynie
i Leszczynach mogli zapoznać się z fauną
i florą występującą w Parkach Krajobrazowych
w naszym regionie, jak również sprawdzić swoją
wiedzę przyrodniczą w trakcie konkursów
Przedstawicielka Parków Krajobrazowych
Magdalena Michalik podczas wykładu dla dzieci

Ciuchcia Express Ponidzie

Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych
wraz ze Stowarzyszeniem „Św. Jacek” w dniu
08.06.2012 r. zorganizowały przejażdżkę Ciuchcią
Express Ponidzie oraz piknik z licznymi atrakcjami
dla dzieci z terenu naszej parafii z Cedzyny, Radlina,
Mąchocic i Leszczyn. Wycieczka rozpoczęła się
od zwiedzania dworca PKP w Kielcach, skąd
następnie pociągiem kursowym (nowoczesnym
ED 72) odbyła się podróż do Jędrzejowa.
W Jędrzejowie dzieciaki przesiadły się do ciuchci
Ponidzie. Podróżując podziwiali przepiękne
zakątki Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.
Punktem
docelowym
były
Umianowice,
gdzie odbył się piknik: było ognisko, pieczone
kiełbaski, zabawa, dzieci otrzymały drobne
upominki. W wycieczce udział wzięło 46 dzieci
oraz 6 nauczycieli i 3 członków Stowarzyszenia
„Św. Jacek”, a także przedstawiciele Przewozów
Regionalnych z Dyrektorem Robertem Zaborskim.
Z dziećmi spotkał się również Członek Zarządu
Województwa Jan Maćkowiak oraz przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego.

Grupa uczestników wycieczki w towarzystwie
Członka
Zarządu
Województwa
Jana
Maćkowiaka

Dzieci nie kryły radości podczas przejażdżki
Ciuchcią Express Ponidzie
Biuletyn Stowarzyszenia Św. Jacek
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Patriotycznie na Wykusie
Delegacja Stowarzyszenia „Św. Jacek” w dniu 16.06.2012 r. uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych
na Wykusie. Pod kapliczką-pomnikiem został złożony symboliczny wieniec. W czasie okupacji hitlerowskiej
na Wykusie było obozowisko największego w Górach Świętokrzyskich Zgrupowania Partyzanckiego AK
„Nurt-Ponury”.

Odpust w parafii
W dniu 17.08.2012 r. jak co roku w Parafii p. w. św. Jacka odbyły się uroczystości odpustowe. Odprawiona
została Uroczysta Msza Święta o godz. 1100, której przewodniczył ks. dr Artur Skrzypek, duszpasterz
Młodzieży Akademickiej. Po mszy św. odbył się festyn na placu przykościelnym, którego organizatorem
był Proboszcz Parafii p. w. św. Jacka w Leszczynach ks. Ryszard Zaborek i Stowarzyszenie „Św. Jacek”.

Europejskie Dni Dziedzictwa w parafii p.w. św. Jacka w Leszczynach.
Tajemnice codzienności: obrzędy religijne w naszym życiu
W 2012 roku Stowarzyszenie „Św. Jacek”
pozyskało dotację z Urzędu Marszałkowskiego
woj. Świętokrzyskiego na realizację projektu
pt. „Europejskie Dni Dziedzictwa w parafii
p.w. św. Jacka w Leszczynach. Tajemnice
codzienności: obrzędy religijne w naszym
życiu”. Witraże, palmy wielkanocne, wiosenne
kwiaty, ozdoby choinkowe - takie dzieła mogli
wykonać mali artyści 8 i 9 września 2012 roku
w trakcie trwania warsztatów artystycznych, które
odbyły się w ramach projektu. Zajęcia plastyczne
zostały poprowadzone przez Antoninę Gołąbek,
Teresę Klimczak oraz Urszulę Dyragę. Artystki
opowiadały dzieciom o sposobach przyozdabiania
domostw dawniej i dziś, znaczeniu użytych ozdób
w dawnych obyczajach, a także ciekawostkach
dotyczących obyczajów religijnych. W niedzielne
popołudnie 9 września o godz. 1700 odbyła się
prelekcja wygłoszona przez ks. Wacława Woźnicę
o wielu interesujących symbolach i obrzędach
w czasie Świąt Polskich. O tym wszystkim mogli
sobie przypomnieć lub na nowo poznać wszyscy
mieszkańcy z terenu parafii Św. Jacka, jak również
zaproszeni goście. Podsumowaniem projektu była
wystawa w kościele p.w. św. Jacka w Leszczynach,
w czasie której zaprezentowano prace dzieci
biorących udział w warsztatach.
Należy zaznaczyć, że patronat honorowy nad
projektem pt. „Europejskie Dni Dziedzictwa
w parafii p.w. św. Jacka w Leszczynach. Tajemnice
codzienności: obrzędy religijne w naszym
życiu” objęli Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Bogdan Zdrojewski oraz
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego –
Adam Jarubas.
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Warsztaty malowania na szkle prowadzi
z dziećmi pani Urszula Dyraga

„Cuda z krepiny” wykonuje z dziećmi pani
Teresa Klimczak

Pani Antonina Gołąbek wykonuje z dziećmi
ozdoby choinkowe

Wykład ks. Wacława Woźnicy na temat symboli
i obrzędów w czasie Świąt Polskich

Biuletyn Stowarzyszenia Św. Jacek

„Dęby Pamięci”
W dniu 30.09.2012 r. przy Zespole Szkół
w Mąchocicach Kapitulnych posadzono trzy
„Dęby Pamięci” upamiętniające policjantów
zamordowanych w kwietniu 1940 roku
w Twerze, a pogrzebanych w Miednoje. Przed
każdym z nich ustawiono tabliczkę z krótką
informacją o funkcjonariuszach: Piotrze Gołąbku,
Franciszku Michalaku i Witoldzie Zgirskim.
Sadzenie drzew miało znaczenie symboliczne
i było formą uczczenia pamięci ofiar zbrodni
stalinowskiej. Stowarzyszenie „Św. Jacek” na
zorganizowanie uroczystości sadzenia „Dębów
Pamięci” otrzymało dotację na realizację
projektu pt. „LAS KATYŃSKI - PUSZCZA
ŚWIĘTOKRZYSKA” ze Starostwa Powiatowego
w Kielcach Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
w intencji pomordowanych policjantów, którą
koncelebrowali kanclerz Kurii Diecezjalnej ks.
dr Andrzej Kaszycki i proboszcz parafii p. w. św.
Jacka w Leszczynach ks. Ryszard Zaborek. Msza
św. zgromadziła dużą grupę ludzi. Obecne były
również sztandary: Zarządu Okręgu ŚZŻAK w
Kielcach, Koła Nr 1 ŚZŻAK w Kielcach, OSP
Mąchocice Kapitulne, OSP Leszczyny oraz Szkoły
Podstawowej w Cedzynie. Po mszy św. odbyło
się sadzenie „Dębów Pamięci” w odpowiednio
przygotowanym miejscu. Po posadzeniu dębów
wikary parafii p. w. św. Jacka w Leszczynach ks.
Wacław Woźnica powiedział następujące słowa
„Nieprzypadkowo dęby zostały zasadzone przy
szkole. Będą się nimi opiekować dzieci i młodzież,
tu będą zdobywać wiedzę o historii naszej
Ojczyzny. Niech to miejsce nie będzie miejscem
zapomnienia”. Uroczystość zakończył występ
Grupy Artystycznej „Golica”, która przygotowała
na tę okazję specjalny program patriotyczny.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się na
poczęstunek. Była grochówka i pieczone kiełbaski,
które przygotowała OSP Mąchocice Kapitulne,
oraz słodki poczęstunek przygotowany przez
gospodynie naszej parafii.

Mszę św. w intencji pomordowanych
policjantów koncelebruje kanclerz Kurii
Diecezjalnej ks. dr Andrzej Kaszycki i
proboszcz parafii p. w. św. Jacka w Leszczynach
ks. Ryszard Zaborek.

Symbolicznego sadzenia „Dębu Pamięci”
dokonuje kanclerz Kurii Diecezjalnej
ks. dr Andrzej Kaszycki

Tablice upamiętniające
pomordowanych policjantów

Biuletyn Stowarzyszenia Św. Jacek

13

Renowacja nagrobka Salomei Skłodowskiej z Sagtyńskich

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Kielcach płyta nagrobna Salomei Skłodowskiej
z Sagtyńskich zmarłej w 1882 roku (babki Marii
Skłodowskiej-Curie) znajdująca się na cmentarzu
parafialnym w Leszczynach została wpisana do
rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego (decyzja
237 B z dnia 03.04.2012 r.) o numerze rejestru
294 B. Ze względu na zły stan zachowania nagrobek
wymagał podjęcia prac konserwatorskich.
Stowarzyszenie
„Święty
Jacek”
złożyło
wniosek o dotację na renowację w/w nagrobka
do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Kielcach. Po weryfikacji wniosek został
zaakceptowany do finansowania. Ze względu
na ograniczone środki Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Kielcach otrzymano dotację,
która pozwalała tylko częściowo zrealizować ten
projekt. Stowarzyszenie pozyskało dodatkowe
środki na renowację nagrobka z innych źródeł.
Wniosło także swój wkład finansowy i pracę
wolontariatu przy pracach odnawianiu nagrobka.
Prace zostały zakończone 26.10.2012 r.
Renowacje konserwatorskie zrealizowano przy
wsparciu finansowym:
•
•
•
•

Nagrobek Salomei Skłodowskiej z Sagtyńskich
zmarłej w 1882 roku (babki Marii SkłodowskiejCurie) przed renowacją (wrzesień 2012 r.)

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Kielcach
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
Starostwa Powiatowego w Kielcach
Stowarzyszenia „Św. Jacek”

Odnowiony nagrobek babki Marii SkłodowskiejCurie znajdujący się na cmentarzu parafialnym
w Leszczynach stanowi ważny punkt dla
osób odwiedzających Region Świętokrzyski,
a w szczególności Powiat Kielecki oraz przybliży
związki i korzenie rodzinne 2-krotnej naszej
noblistki z województwem świętokrzyskim.
Nagrobek Salomei Skłodowskiej z Sagtyńskich
po renowacji (listopad 2012 r.)
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Mikołaj 2012

Na spotkanie ze św. Mikołajem do kościoła
parafialnego przybyła liczna grupa dzieci
z rodzicami
09.12.2012 r. w naszym kościele członkowie
Stoważyszenia „Św. Jacek” zorganizowali dla
dzieci spotkanie ze Św. Mikołajem. O godz. 1730 do
kościoła przyjechał wozem bojowym św. Mikołaj
w asyście strażaków z OSP Leszczyny. Podczas
spotkania św. Mikołaj obdarował upominkami
250 dzieci, które wraz z rodzicami przybyły na
to niecodzienne wydarzenie. Dodatkową atrakcją
był występ młodzieżowej Scholi naszej parafii,
której przygrywał Pan organista Tomasz Liszka
(organy) oraz Gabriel Maj (skrzypce). Schola
w swoim repertuarze zaprezentowała „Koncert
Mikołajkowy”.

Św. Mikołaj w asyście strażaków
z OSP Leszczyny

Do pamiątkowego zdjęcia ze Św. Mikołajem
pozowali: Członkowie Stowarzyszenia „Św. Jacek”
wraz z ks. Wacławem Woźnicą oraz Starostą
Powiatu Kieleckiego Zdzisławem Wrzałką

Członkowie Stowarzyszenia „Św. Jacek” wraz ks. kan. Ryszardem Zaborkiem, proboszczem Parafii
p. w. św. Jacka w Leszczynach oraz wikariuszem ks. Wacławem Woźnicą i ks. kan. Tadeuszem
Wojtasińskim pragną gorąco podziękować władzom samorządowym, instytucjom, firmom, osobom
prywatnym za dotychczas okazaną pomoc i wsparcie.
BÓG ZAPŁAĆ!!!
Biuletyn Stowarzyszenia Św. Jacek
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Robimy to, co umiemy najlepiej...

Opracowanie i druk: Drukarnia DUET, Kielce ul Górna 11 a, www.duet.kielce.com.pl

KRS 357962
Konto nr 63 2030 0045 1110 0000 0186 0110

... i robimy to dobrze!

Stowarzyszenie działające na rzecz społeczności parafii świętego Jacka w Leszczynach
przy parafii p. w. św. Jacka
26-008 Górno, Leszczyny 80, Diecezja Kielecka, tel. 47 302 19 17

www.duet.kielce.com.pl

towarzyszenie „Św. Jacek” powstało w marcu 2010 r. z inicjatywy
ks. kan. Ryszarda Zaborka - Proboszcza Parafii p. w. św. Jacka w Leszczynach. Data
wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu 02.06.2010 r.,
nr KRS 0000357962. Pełna nazwa stowarzyszenia „STOWARZYSZENIE DZIAŁAJĄCE
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI PARAFII ŚWIĘTEGO JACKA W LESZCZYNACH”.
Obecnie Stowarzyszenie „Św. Jacek” liczy 24 członków zwyczajnych i 3 członków
honorowych.
Celem Stowarzyszenia „Św. Jacek” jest szerzenie kultury, sztuki i ochrona dóbr kultury
oraz tradycji lokalnej, integracja społeczności.
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
• Wspieranie i pomoc w realizacji inwestycji prowadzonych przez parafię,
• Inicjowanie i wspieranie działań ukierunkowanych na rozwój i popularyzację kultury
fizycznej, rekreacji, kultury i sztuki oraz rozrywki,
• Współpracę z władzami samorządowymi oraz rządowymi, organizacjami
pozarządowymi, kościołem parafialnym, organizacjami społecznymi oraz
przedsiębiorstwami,
• Skupienie wokół Stowarzyszenia osób pragnących działać na rzecz społeczności
parafii Leszczyny,
• Wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celami Stowarzyszenia
„Św. Jacek”,
• Pomoc rzeczowa osobom najuboższym.

