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Przybywa
SIEWCA R' /

12 czerwca 1999 roku przybędzie z pielgrzymką do sando
mierskiej diecezji Ojciec Święty Jan Paweł II. Dzień ten i zwią
zane z nim wydarzenia przejdą do historii naszego regionu, sta
nowiąc jej główny wyznacznik. Odtąd w dziejach Sandomiersz- 
czyzny będzie można mówić w kategoriach swoistej granicy - 
ery przed i po wizycie Papieża.

Ojciec Święty przybędzie do nas w podwójnej roli - jako naj
wybitniejszy syn narodu polskiego i równocześnie jako jeden 
z największych papieży w dziejach Kościoła. W Jego osobie 
zespoli się to, co nasze, z tym, co powszechne - wyrażając w 
tym istotę katolicyzmu.

Wizyta ta to dla nas kolejna nauka, jaką niesie ze sobą ten 
niezwykły pontyfikat. Kiedy zobaczymy u stóp Collegium Go- 
stomianum białą postać Ojca Świętego, namacalnie dostrzeże
my, jak sacrum łączy się z profanum,jak historia świecka wcho
dzi w obręb historii świętej. Zobaczymy continuum dziejów Ko
ścioła sandomierskiego znaczonych postawą jego synów i có
rek - owoc z jednej strony m.in. intelektualnych prac błogosła
wionego mistrza Wincentego Kadłubka, Jana Długosza czy bi
skupa Gołębiowskiego, z drugiej zaś męczeństwo Sadoka i jego 
towarzyszy czy siostry Julii Rodzińskiej.

Wizyta ta potwierdza sens ludzkich dziejów, których - jak Pa
pież to określił - „nie można zrozumieć bez Chrystusa”. Ponti- 
fex - budowniczy mostów połączy to, co przeszłe i wielkie, z 
naszym dziś, dając nieznanemu jutru Nadzieję.

Właśnie w kategoriach nadziei widać niezwykłość posługi 
Jana Pawła II. Nadzieją dla świata i dla Polski stał się już sam 
wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Płynąca z jego na
uczania i postawy nadzieja dała siłę narodowi i światu do walki 
o godność i wolność. Pragnienie nadziei będzie towarzyszyło 
wszystkim zgromadzonym na trasie papieskiej pielgrzymki. „Nie 
lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi” - słynne papieskie 
słowa pokazujące źródła owej nadziei, jaką niesie zagubione
mu współczesnemu człowiekowi Jan Paweł II. Siłą Jego papie
skiego nauczania jest zakotwiczenie nadziei w podstawowym 
przesłaniu chrześcijaństwa - „Miłości do Boga i ludzi.”.

„Cywilizacją miłości” nazwano program nowej ewangeliza
cji, jaką głosi od początku swojego pontyfikatu Ojciec Święty. 
Ma ona stanowić alternatywę dla „cywilizacji śmierci", jaką pro
paguje współczesny świat. Miłość bezinteresowna, posunięta 
aż do granic swoistego paradoksu wiary chrześcijańskiej: mi
łości nieprzyjaciół. Krzyż Walecznych, zwieńczający papieski 
ołtarz w Sandomierzu, symbolizuje jeszcze jedną miłość, któ
rej uczy nas Ojciec Święty - miłość do Ojczyzny. Z wiarą czer
piącą moc z Krzyża, na ołtarzu owej miłości można złożyć ofia
rę ze swojego bohaterstwa, a nawet życia.

Nadzieja i Miłość. Ich źródłem jest Wiara. Wypowiedziana pod
czas pierwszej wizyty w ojczyźnie w 1979 r. modlitwa - prośba 
do Ducha Świętego o zmianę „oblicza naszej ziemi”, dzięki 
ogromnej wierze w sprawczą moc Boga, została wysłuchana. 
Totus Tuus - Cały Twój. Szczere, bezgraniczne zawierzenie Ma
ryi Papież uczynił narzędziem swojej posługi. Wiara w Boga, 
który poprzez swego Syna przyjął ludzką postać i naturę, 
ukształtowała również papieskie nauczanie społeczne.

Z wiary tej wypływa świadomość godności osoby ludzkiej 
oraz istnienia niezmiennego systemu wartości. Nikt wcześniej 
z taką mocą nie pokazał znaczenia praw człowieka umocowa
nych w jego bożym synostwie.

Stajemy więc pełni Wiary, Nadziei i Miłości wobec tego wy
darzenia, którego z taką ufnością oczekujemy.

Pan przysyła do nas swojego Siewcę, który rzuci na tarno
brzeską i sandomierską glebę ziarno Prawdy i Pokoju. Od nas 
samych zależy, jaki wyda ono plon.
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Karol Wojtyła w Tarnobrzegu
-

Przylot 12 czerwca na wielowiejskie błonia Ojca Świę

tego to wydarzenie, które wykracza poza historyczny opis 
i wymyka się wszelkim próbom zwykłych analiz i sądów.

Wizyta na tarnobrzeskim osiedlu Namiestnika Piotrowe- 
go to swoisty Boży Dar dla miasta i jego mieszkańców. 
Nigdy dotąd nie witano i zapewne już nigdy więcej nie bę
dzie nam dane gościć Osoby o takiej randze, autorytecie i 
pozycji. Tym bardziej warto, na zasadzie ciekawostki, przy
wołać dwa fakty, które pozwolą stwierdzić, że Papież go
ścił wcześniej już na tarnobrzeskiej ziemi.

Biograf Ojca Świętego, ksiądz Adam Boniecki, dwukrot

nie mimochodem w swoich pracach pisze o dotarciu na te 
tereny w początkach września 1939 roku młodego wówczas, 
19-letniego Karola, który wraz z ojcem, na polecenie władz, 
opuścił Kraków przed zbliżającymi się doń wojskami niemiec
kimi. Sam Karol Wojtyła w liście do przyjaciela M. Kotlarczy- 
ka pisał: Ja również byłem na ucieczce, ale z szosy Tarno
brzeg - Rzeszów cofnęliśmy się z Tatą z powrotem na Kra
ków. Ojciec - nie dziwota - nie mógł dłużej już wytrzymać tej 
ciężkiej tułaczki.

Po 37 latach od tych wydarzeń, już jako biskup krakow
ski, Karol Wojtyła ponownie przybywa do Tarnobrzega.

19 grudnia 1976 roku, w uroczystość 300-lecia pobytu ob
razu Matki Bożej w Dzikowie, osobiście składa Jej hołd, 
wypowiadając znamienne słowa: / to miejsce na ziemi pol
skiej zostało również wybrane, jak ongiś Betlejem, na miej
sce Bożego narodzenia. I było przez całe wieki i stulecia 
miejscem rodzenia się dzieci Bożych; a w szczególności 
było takim miejscem od momentu, gdy tutaj wraz z ojcami 
Dominikanami pojawił się ten słynący łaskami i błogosła
wieństwem wizerunek Bogurodzicy, Matki Bożej Dzikow
skiej, Matki Bożej Tarnobrzeskiej.

W swojej homilii nawiązał również do wydarzenia związa
nego z budową i poświęceniem nowego kościoła pw. Męki 
Pańskiej, powstałego wbrew zakazowi komunistycznych władz 
na miejscu dawnej stodoły. - Bo przecież przeobrażenia takie 
- mówił biskup Wojtyła - jakie dokonują się tutaj, na ziemi tar
nobrzeskiej, dokonują się na różnych terenach współczesnej 
Polski (...) Ten budynek gospodarczy oddaliście Jej już jako 
świątynię. Nie trzeba się dziwić, broń Boże, nie wolno się gor
szyć - przecież nie co innego, jak właśnie stajnię, wybrał Syn 
Boży na pierwszą swoją świątynię na ziemi.

Dwa lata od tej wizyty w Tarnobrzegu, Karol Wojtyła zo
stał wybrany Papieżem, przyjmując imię Jana Pawła II.
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...Możecie robić ze mną, co wam się podoba. Moi parafianie mają do 
mnie zaufanie, ja ich wydać nie mogę... - oświadczył siepaczom gestapo 
ks. prałat ANTONI REWERA, podpisując niejako wyrok śmierci na siebie. 
Ale taki już był - nieustraszony, pełen miłości bliźniego, godzien najwyż
szego zaufania.

Wyrośli na tej ziemi
Urodził się 6 stycznia 1869 r. w Samborcu 

koło Sandomierza w ubogiej wiejskiej rodzi
nie. Z Sandomierzem też związał niemal całe 
swe długie i piękne życie. Tu ukończył czte
roletnie gimnazjum, tu studiował w Semina
rium Duchownym. Po zakończeniu studiów 
teologicznych w Akademii Duchownej w Pe
tersburgu i uzyskaniu stopnia magistra teolo
gii, 2 lipca 1893 r. przyjął święcenia kapłań
skie z rąk biskupa Antoniego Sotkiewicza.

Przez rok był wikarym w parafii katedral
nej, następnie profesorem i kolejno wicedyrek
torem sandomierskiego Seminarium Duchow
nego. Wykładał Pismo Święte, teologię moral
ną, archeologię i historię Kościoła. Nie prze
szkadzało mu to w obowiązkach duszpaster
skich - był kapelanem kościoła św. Michała i 
rektorem kościoła św. Józefa. W 1904 r. został 
administratorem parafii Mychów, ojcem du
chownym alumnów sandomierskiego semina
rium, potem administratorem parafii św. Paw
ła w Sandomierzu. Władze kościelne, docenia
jąc zaangażowanie i pełną samozaparcia pracę 
księdza Rewery, mianowały go kolejno kano
nikiem, prałatem i dziekanem kapituły katedry 
sandomierskiej. 12 listopada 1920 r. papież Be
nedykt XV, na wniosek biskupa sandomierskie
go Mariana Ryxa, mianował ks. Rewerę prała
tem domowym Jego Świątobliwości.

Ksiądz Antoni nie poprzestawał na działal
ności czysto duszpasterskiej. Zakładał brac
twa religijne (Kółka Żywego Różańca, Brac
two Sodalistów Niepokalanego Poczęcia 
NMP, Bractwo Sodalistów św.Piotra Klawera 
i Bractwo Trzeźwości). Szerzył ideę Trzecie

go Zakonu św. Franciszka i... był współtwór
cą spółdzielni spożywców „Bratnia Pomoc”. 
Założył Stowarzyszenie Ro
botników Chrześcijańskich, 
Związek Katolicki - organiza
cję społeczno-kulturalną, or
ganizował pomoc dla dzieci w 
krajach misyjnych.

Po wkroczeniu wojsk hitle
rowskich do Sandomierza pra
łat Rewera stał się obiektem 
zainteresowania okupantów. 
Przeprowadzona m.in. na ple
banii rewizja przyniosła efek
ty w postaci pism konspiracyj
nych. Ksiądz Rewera został 
aresztowany i osadzony na 
Zamku Kazimierzowskim. 
Mimo wiele dni trwającego 
śledztwa i różnego rodzaju 
metod przesłuchań, nie wydał 
ani autorów, ani kolporterów 
„gazetek”. Po dwóch tygo
dniach 73-letni ksiądz został 
przewieziony do Oświęcimia. 
Tam, zmuszany do nadludz
kiej pracy, zachorował na ty
fus. Przewieziony do „szpita
la dla inwalidów” w KL Da
chau zmarł 1 października 
1942 roku.

Starania o beatyfikację mę
czennika rozpoczęły w 1970 r. 
siostry zakonne ze Zgroma
dzenia Córek św. Franciszka

Serafickiego. Po 28 latach dokona jej Ojciec 
Święty Jan Paweł 11.

Również w Samborcu urodził się WŁADY
SŁAW MIEGOŃ. Było to 30 września 1892 r. 
w wielodzietnej i biednej rodzinie chłopskiej. 
Rodzice wielką wagę przywiązywali do roz
woju swych dzieci. Władysław ukończył pry
watną szkołę powszechną, następnie męskie 
gimnazjum w Sandomierzu. Pod wpływem 
swego wuja, ks. Antoniego Rewery, wstąpił 
w 1908 r. do Seminarium Duchownego w San
domierzu. W 1915 r. otrzymał święcenia ka
płańskie i trafił do parafii w Modliborzycach 
koło Opatowa. W czasie walk (1 wojna świa

Fot. archiwumANTONI REWERA.

towa) pomiędzy wojskami austriackimi i ro
syjskimi udzielał posługi kapłańskiej rannym 
i umierającym żołnierzom. W czasie, gdy Pol
ska odzyskiwała niepodległość, ksiądz Mie- 
goń zwrócił się do władz o pozwolenie na ob
jęcie kapelanii przy tworzącym się Wojsku 
Polskim. Otrzymał ją w rok później, po zor
ganizowaniu Ordynariatu Polowego. W 
1919 r. ks. Władysław Miegoń rozpoczął po
sługę duszpasterską w batalionie morskim, bę
dącym zalążkiem Marynarki Wojennej. Po 
wybuchu wojny polsko-sowieckiej przerzuco
no go na front. Uczestniczył w walkach pod 
Łomżą i Ostrołęką, a 9 sierpnia 1920 r. został 
ciężko ranny w bitwie pod Makowem Mazo
wieckim. Za swą postawę na placu boju, za 
bohaterstwo i pełne poświęcenia służenie ran
nym został odznaczony Krzyżem Virtuti Mi- 
litari i Krzyżem Walecznych.

Po zakończeniu wojny kapelan aktywnie 
angażował się w rozwój polskiej armii, gdzie 
oprócz posługi duszpasterskiej pełnił też rolę 
„oficera oświatowego”. Równocześnie studio
wał.

W 1934 roku ks. Władysław Miegoń wró
cił do swych marynarzy. Wspólnie zbudo
wali kościół w Gdyni-Oksywiu. W 1939 r. 
walczył w obronie Wybrzeża, a Szpital Mor
ski w Babich Dołach, gdzie pełnił funkcję 
kapelana, poddał się Niemcom jako jedna z 
ostatnich placówek. Mógł wybrać wolność, 
ale nie chciał zostawić swych żołnierzy. To 
on odprawił na wieczną wędrówkę bohater
skiego obrońcę Wybrzeża, pułkownika Sta
nisława Dąbka, to on towarzyszył żołnie
rzom podczas przewożenia ich do niewoli. 
Siłą, wraz z innymi kapelanami, oddzielo
ny od żołnierzy trafił do oflagu IX C w Ro- 
thenburgu. Za działalność patriotyczną, już 
jako anonimowy więzień nr 1140, trafił do 
Buchenwaldu. 7 lipca znalazł się w Dachau. 
Tu spotkał swego wuja, księdza prałata An
toniego Rewerę. W niewyjaśnionych oko
licznościach ks. Władysław Miegoń zmarł 
15 października 1942 r. Władze okupacyj
ne powiadomiły rodzinę, że numer 21223 
zmarł na tyfus i zapalenie płuc.

M
a ona powierzchnię 7850 km kwa
dratowych i liczy ok. 728 tysięcy 
mieszkańców. Aż 704 tys. z nich 
to katolicy. Według stanu z 1997 roku diece

zja posiada 227 parafii, 3 samodzielne wika- 
riaty i 25 dekanatów. Posługę duszpasterską 
pełni tu 458 księży diecezjalnych i 51 zakon
nych (ci ostatni prowadzą 7 parafii). Pomaga 
im 495 sióstr zakonnych.

Początki diecezji sięgają 1818 roku, kiedy 
to papież Pius VII wytyczył jej granice bullą 
„Ex imposita nobis”. Na północy były to wi
dły rzek Wisły i Pilicy, na południu rzeka

Czarna i pasmo Gór Świętokrzyskich. Usta
lony w Rzymie podział okazał się wyjątkowo 
trwały. Granice w niemal niezmienionym 
kształcie przetrwały do 1992 roku.

Działalność Kościoła była na tym terenie 
wyjątkowo utrudniona. I to zarówno w okre
sie, gdy Polska była pod zaborami (tu rosyj
ski), jak i w czasie okupacji hitlerowskiej czy 
po II wojnie światowej. Szczególnie władze 
carskie ingerowały w niemal wszystkie spra
wy, ograniczały władzę biskupów, uniemoż
liwiały mianowanie nowych. Przez całe lata 
diecezją rządzili administratorzy apostolscy i 
kapitulni. Nie można było tworzyć nowych pa
rafii, budować kościołów, zaś księża nie mo
gli obejmować stanowisk duszpasterskich. 
Wyjątkowy nacisk położono też na zdławie
nie nauczania. Seminaria duchowne były pod 
ścisłą i bardzo restrykcyjną kontrolą, celowo 
starano się nie dopuścić do podniesienia w 
nich poziomu nauczania. Zrywy niepodległo
ściowe powodowały tylko zaostrzenie już i tak 
ciężkich represji, np. po Powstaniu Stycznio
wym (1863-64), mszcząc się za poparcie po
wstania przez księży i zakonników, władze 
carskie skasowały klasztory i uniemożliwiły 
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rozwój jawnego życia zakonnego. W odpo
wiedzi zaczęły powstawać zgromadzenia 
ukryte. To jednak spowodowało kolejne repre
sje. Osłabiona diecezja miała w końcu zbyt 
małą liczbę księży, zaś większość z nich mia
ła słabe przygotowanie duszpasterskie. Pomi
mo to jednak funkcjonowała.

W listopadzie 1918 roku Kościół wreszcie 
zyskał możliwość normalnego rozwijania 
swobodnej działalności. Już w 1923 roku od
był się 1 Śynod Diecezjalny. Postawiono też 
na podniesienie poziomu wykształcenia kapła
nów. Szybko znaczny odsetek księży odbył 

specjalistyczne studia na krajowych i zagra
nicznych uniwersytetach.

Skok Jakościowy” duchowieństwa był 
ogromny. Wystarczy wspomnieć, że Semina
rium Duchowne w Sandomierzu, przez lata 
szykanowane, borykające się z olbrzymimi 
problemami natury organizacyjnej, lokalowej 
i finansowej, a przez to funkcjonujące jako 
seminarium niższe, w 1938 roku było już 
Wyższym Seminarium Duchownym z częścią 
praw uczelni wyższej.

Wraz z państwem polskim odżyła też die
cezja. Duchowieństwo aktywnie angażowało 
się w działalność na niwie społecznej, ukazy
wały się czasopisma („Kronika Diecezji San
domierskiej”, „Siewca Prawdy”, „Prawda Ka
tolicka”, „Przewodnik Żywego Różańca” i 
liczna prasa parafialna).

Kres temu rozwojowi przyniósł hitlerow
ski najazd na Polskę we wrześniu 1939 r. Du
chowieństwo sandomierskie zapisało w tych 
czasach niewoli piękną kartę patriotyzmu. Kil
kunastu kapłanów zapłaciło za to najwyższą 
cenę - cenę życia.

Po II wojnie światowej rozpoczął się kolej
ny trudny okres w życiu diecezji, doszło też do

Wnętrze Katedry Sandomierskiej

przesunięcia „środka ciężkości”. Mały Sando
mierz zaczął być spychany w cień prężnie roz
wijającego się Radomia. W końcu 3 paździer
nika 1981 roku niejako zaakceptował to Waty
kan, zmieniając nazwę diecezji na sandomier- 
sko-radomską. Siedzibę biskupa i główne in
stytucje kościelne przeniesiono do Radomia.

Kolejny, trwający do dziś, rozdział historii 
sandomierskiej diecezji rozpoczął 25 marca 

1992 roku, papież Jan Paweł II bullą „Totus 
Tuus Poloniae Populus”, wydaną w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, zmienił kształty gra
nic dotychczasowych diecezji. Na mocy decy
zji papieskich cztery odrębne części należące 
wcześniej do diecezji sandomiersko-radom- 
skiej, przemyskiej, lubelskiej i tarnowskiej po
łączono w jedną diecezje sandomierską.

(bt)
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Siostra Julia
Ciesz się, Kościele tarnobrzeski, ciesz się Kościele wie- 

lowiejski, albowiem dostąpiłeś wyjątkowej łaski Boga. 
Oto w ostatnim czasie z twojego grona została wybrana 
już druga kandydatka na ołtarze. Podczas swojej wizyty 
w ojczyźnie Ojciec Święty Jan Paweł łl dokona beatyfi
kacji siostry JULII RODZIŃSKIEJ, dominikanki sióstr 
wielowiejskich.

Urodzona 16 marca 1899 r w Nawojowie koło Nowego 
Sącza w rodzinie parafialnego organisty, otrzymała na 
chrzcie imię Stanisława. Już od dzieciństwa doświadczyła 
tak stałej opieki i obecności Boga, jak i bólu, i cierpienia 
towarzyszących życiu jej najbliższych.

Wcześnie osierocona przez zmarłych rodziców, przeżyła 
rozłąkę z rodzeństwem i konieczność życia w rodzinie za
stępczej. Takową stało się dla niej Zgromadzenie Sióstr 
Świętego Dominika. Zakonnice zaopiekowały się Stanisła
wą i jej siostrą Janiną. Po ukończeniu w nawojowskim klasz
torze szkoły podstawowej, rozpoczęła naukę w Seminarium 
Nauczycielskim w Nowym Sączu. Tu narodziło się w niej 
powołanie zakonne. Idąc za głosem Pana, przerwała szkołę 
i w 1916 roku przybyła do Wielowsi, gdzie znajdował się 
najstarszy klasztor Dominikanek założony przez siostrę Ko- 
lumbę Białecką. Tu kształtowało się powołanie Stanisławy, 
tu otrzymała habit zakonny i nowe zakonne imię - Julia. 
Także w wielowiejskim klasztorze w 1924 roku Julia zło
żyła wieczyste śluby zakonne. Już jako zakonnica powróci
ła do swoich wcześniejszych planów zostania pedagogiem, 
kończąc w 1926 roku wyższy kurs nauczycielski w Wilnie. 
Praca z dziećmi, głównie opieka nad sierotami, była drogą, 
która wiodła siostrę Julię do świętości. „Cokolwiek żeście 
uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili” 
- te słowa Pana i osobiste doświadczenia z dzieciństwa wy
znaczały jej kierunek.

Pracowała m.in. jako nauczycielka w szkołach podsta
wowych w Rawie Ruskiej i Wilnie, zdobywając uznanie tak 
wychowanków, jak i przełożonych. Efektem były nowe za
dania, jakie jej powierzono: kierowniczki szkoły państwo
wej oraz zakładu dla sierot.

Wybuch wojny zastał siostrę Julię w Wilnie. Tu doświad
czyła najpierw okupacji sowieckiej, a następnie, od 1941 
roku, niemieckiej. Okupanci zamknęli polskie szkoły i 
ochronki oraz ograniczyli możliwość działania polskiego 
Kościoła. Odwaga i patriotyzm siostry Julii zaprowadziły 
ją w szeregi tajnego nauczania i niepodległościowej kon
spiracji. 12 lipca 1943 r. wraz z trzema zakonnymi towa
rzyszkami została aresztowana przez gestapo i osadzona 
w więzieniu na Łukiszkach. Zaliczona do grupy więźniów 
politycznych, przeżyła piekło każni. Tuż przed zajęciem 
Wilna przez Armię Krajową w lipcu 1944, została wysła
na do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Umieszczono 
ją w żydowskiej części obozu, co było równoznaczne z 
wydaniem wyroku śmierci. Heroiczna postawa siostry Ju
lii, czerpiącej siły z wiary i modlitwy, była nadzieją i przy
kładem godnej postawy dla wszystkich współwięźniarek. 
Jej obozowa Golgota znalazła swój kres 20 lutego 1945 r., 
kiedy już w trakcie ewakuacji obozu zmarła, zarażona ty
fusem.

Całym swoim życiem głosiła zasadę „cywilizacji miło
ści” w czasach, gdy świat ogarnięty był „cywilizacją śmier
ci”. Dziś z palmą męczeństwa w ręku, wyznaczając nam 
kierunek, podąża ku Temu, któremu służyła wiernie i z mi
łością przez całe swoje życie. (z)

WIELOWIEŚ
O 9.30, 12 czerwca, na lądo

wisku w tarnobrzeskim osiedlu 
Wielowieś wyląduje helikopter 
z Janem Pawłem II. Również z 
tego lądowiska papież odleci po 
południu do Zamościa. Rzadko 
się zdarza, aby Ojciec Święty 
był tego samego dnia dwukrot
nie w jednej miejscowości. Dla 
Tarnobrzega będzie to ogromne 
wydarzenie. Jeszcze bardziej dumni są 
mieszkańcy Wielowsi.

Kiedyś osada ta nosiła łacińską nazwę 
Magnavilla. Do czasu zbudowania tu ko
ścioła należała do parafii sandomier
skiej. W 1215 roku erygowano w niej 
parafię i podporządkowano diecezji kra
kowskiej. Taki stan trwał aż do 
czasów rozbiorowych, kiedy to 
Wielowieś weszła w skład die
cezji przemyskiej. Dzisiaj, od 
1992 roku, znajduje się w gra
nicach diecezji sandomierskiej.

W 1861 roku w Wielowsi po
wstał Trzeci Zakon Polskich 
Sióstr Dominikanek Czynnych. 
Założyła go kandydatka na oł
tarze - Matka KOLUMBA 
RÓŻA BIAŁECKA. W tym 
klasztorze swoje śluby zakonne 
składała siostra JULIA STANI
SŁAWA RODZIŃSKA.

Obecny kościół w Wielowsi 
zbudowano w 1884 roku. Po
święcony został 16 lat później. 
Rozbudowano go w 1934. Dzi
siaj, w dużej mierze staraniem 
parafian, został odnowiony, by 
godnie przyjąć rzesze pielgrzy
mów.

SOBÓW
Jest jedną z młodszych para

fii Tarnobrzega. Szóstego 
czerwca świętowała swoje.trzy
dziestolecie. W latach 60. istnia
ła tu tylko mała kapliczka zdol
na pomieścić niespełna 40 osób. 
W 1970 r. przystąpiono do bu
dowy plebanii. Prace sobowia- 
ków natrafiły na opór ówcze
snych władz. Posypały się re
presje sądowe oraz kary pie
niężne. Mieszkańcy dopięli jed
nak swego: plebania powstała, 
zaś w 1975 roku poświęcono 
rozbudowaną kaplicę. Nie speł
niała ona jednak potrzeb para
fian Sobowa i w 1990 przystą
piono do budowy nowej świą
tyni. Do użytku oddano ją we 
wrześniu 1991 roku.

MOKRZYSZÓW
Parafia jeszcze młodsza niż 

Sobów. Kościół parafialny pod 
wezwaniem Chrystusa Dobrego 
Pasterza wybudowano w drugiej 
połowie lat osiemdziesiątych. Poświęcił 
go osiem lat temu ks. bp Ignacy Tokar
czuk. Samą parafię zaś erygowano w paź
dzierniku 1972 roku.

ZAKRZÓW
Podobnie jak w przypadku Sobowa, 

parafia w Zakrzowie została wydzielona 
z parafii wielowiejskiej. Było to w 1985 
roku. Początkowo w Żakrzowie stał je
dynie drewniany kościółek, ale w 1992 
roku rozpoczęto budowę nowego. Obok 
samego Żakrzowa w skład parafii wcho
dzi także osiedle w Sielcu.

TARNOBRZEG
- PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Jedna z najstarszych w mieście. Zarzą

dzana przez ojców dominikanów. Funda
torami i kolatorami kościoła i klasztoru 
byli członkowie rodu Tarnowskich - za
łożycieli miasta Tarnobrzega. W klaszto
rze przechowywana jest największa tar
nobrzeska relikwia - słynący łaskami ob
raz Matki Boskiej Dzikowskiej. Obraz 
początkowo był własnością rodziny Tar
nowskich, ale w 1678 roku uroczyście 
przekazano go do drewnianego kościoła 
ojców Dominikanów. Pod wizerunkiem 
„Pani Dzikowskiej” modliły się przez stu
lecia setki wiernych i duchowieństwa. 
Dość wymienić Prymasa Tysiąclecia i 
kardynała Karola Wojtyłę.

Kościół Dominikanów był świadkiem 
wielu historycznych wydarzeń - m.in. tu

zawiązała się Konfederacja Generalna w 
obronie króla Stanisława Leszczyńskie
go i niepodległości Rzeczypospolitej.

MIECHOCIN
Najstarsza parafia miasta. Dane histo

ryczne mówią, że powstała za czasów 

Obraz Matki Boskiej Dzikowskiej. Fot. archiwum

księcia Henryka Sandomierskiego, czyli w 
latach 1132-1166. Wkrótce parafia stała się 
jedną z największych archidiakonatu san
domierskiego. Wzmianki o istnieniu w 
Miechocinie murowanego kościoła znaj
dujemy u Jana Długosza. Wtedy w skład 
parafii wchodziło 14 okolicznych wiosek. 
W XVI i XVII wieku przy parafii istniała 
szkoła, która z racji poziomu nauczania 
zwana była Akademią Miechocińską zaś 
jej absolwenci zasilali szeregi studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lata świetności jednak minęły. Para
fię czekały liczne podziały. Wydzielono 
z niej parafię w Ślęzakach, parafię przy 
klasztorze oo. Dominikanów (1922), póź
niej parafie w Chmielowie i Stalach. Naj
gorsze miało jednak dopiero nadejść; pod 
Tarnobrzegiem odkryto siarkę. Kopalnia 
zaczęła pochłaniać okoliczne wsie. Naj
pierw z mapy znikła najbogatsza wieś 
miechocińskiej parafii - Machów. Potem 
koparki zniszczyły Kajmów.

Mimo to, parafia w Miechocinie jest 
dla tamobrzeżan nie tylko symbolem hi
storycznym, ale także powodem do dumy

TARNOBRZEG
- PARAFIA POD WEZWANIEM 

ŚW. BARBARY
O ile siarka zabrała dużą część miecho

cińskiej parafii, to jednak w dużej części 
przyczyniła się do powstania nowej. Wy
dzielono ją z parafii oo. Dominikanów w 
związku z budową osiedla Siarkowiec, a 
budowę kościoła wspomagał finansowo 

również „Siarkopol”. Nie bez kozery pa
tronką parafii jest opiekunka górników - św. 
Barbara. Jednak podwaliny pod budowę ko
ścioła i powstanie parafii położyła parafia 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a szcze
gólnie ksiądz Michał Józefczyk. Jeszcze 
przed erygowaniem parafii, w 1969 roku 

kapłani od M.B. Nieustającej Pomocy od
prawiali msze w tymczasowej kaplicy.

TARNOBRZEG - SERBINÓW
- KOŚCIÓŁ PW. MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Parafia ta słynna jest w mieście nie tyl

ko ż nowoczesnego kościoła, ale i z pracy 
duszpasterskiej. Księża od MBNP udzie
lają się w licznych pracach społecznych, 
organizują zawody sportowe, parafiady, 
pomagają ubogim. Prawdziwym spiritus 
movens jest w niej ksiądz Michał Józef
czyk, kawaler najwyższego tarnobrzeskie
go odznaczenia Śigillum Civis Virtuti.

Parafia 24 czerwca obchodzić będzie 19. 
rocznicę swego powstania. Początkowo na
bożeństwa odbywały się w drewnianej ka
plicy o powierzchni niespełna 130 metrów 
kwadratowych. W 1981 roku rozpoczęto 
budowę kościoła. Prace postępowały szyb
ko i na Boże Narodzenie 1983 roku odpra
wiona została w kościele pierwsza paster
ka. Pięć lat później kościół został poświę
cony przez biskupa Ignacego Tokarczuka.

TARNOBRZEG - DZIKÓW
Najmłodsza parafia Tarnobrzega. Ko

ściół Miłosierdzia Bożego otwarł swe po
dwoje dla wiernych zaledwie dwa lata 
temu. Modlić się do niego przychodzą 
tamobrzeżanie z najmłodszej i ciągle roz
budowującej się dzielnicy - Dzikowa. Pa
rafia została wydzielona ze wspomnianej 
wcześniej parafii serbinowskiej Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy.
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PLAN PARKINGÓW k Ożarów
T Warszawa

dla pielgrzymów na spotkanie 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 

w Sandomierzu dnia 12 czerwca 1999 r
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O Miejsce celebry Aparat telefoniczny (na kartę)

O Lądowisko helikopterów © Sprzedaż kart telefonicznych

UWAGI DLA PIELGRZYMÓW udających się 
autokarami i samochodami osobowymi na spo
tkanie z papieżem 12.06.1999 r. w Sandomierzu

1. Dojazd do wyznaczonej strefy parkingowej 
należy zaplanować od strony następujących miej
scowości, w których znajdują się skrzyżowania:

• strefa A Łoniów
• strefa B Lipnik
• strefa C Ożarów
• strefa D Annopol
• strefa E Stalowa Wola, Grębów
• strefa F Tarnobrzeg

2. We wspomnianych wyżej miejscowościach w 
dniu 11.06.99 r. o godz. 18.00 zostanie zamknię
ty tranzytowy ruch kołowy w stronę Sandomie
rza. Do danej strefy będą mogły wjeżdżać pojazdy 
posiadające karty parkingowe, przepustki oraz po
jazdy lokalnych mieszkańców.

3. Ponieważ parkingi będą napełniane stre
fowo, należy się liczyć z tym, że autokary i samo
chody przyjeżdżające później będą zaparkowane 
w dalszej odległości od miejsca celebry. Odległo
ści te (od dwóch do siedmiu kilometrów na parkin
gach zasadniczych i do ponad dziesięciu kilome

trów na parkingach rezerwowych) należy uwzględ
nić, planując czas dojścia do miejsca celebry.

4. W poszczególnych strefach przewidziane są 
oddzielne parkingi dla autokarów i oddzielne dla 
samochodów osobowych.

5. Wszyscy zmotoryzowani kierowcy pozosta
wiają swoje pojazdy w miejscach wskazanych 
przez policję i kościelne służby porządkowe, sto
sując się ściśle do ich poleceń.

6. Mimo iż parkingi są strzeżone przez cały 
czas trwania uroczystości, w samochodach i au
tokarach nie pozostawiamy cennych rzeczy.

7. Każdy parking posiada swój własny numer, 
który należy zaraz po przyjeździe podać pielgrzy
mom, tak by w przypadku zagubienia jakiejś oso
by punkty informacyjne mogły jej wskazać doj
ście do miejsca parkowania.

8. Grupy pielgrzymów przybywają na miejsce 
celebry trasami wskazanymi przez służby porząd
kowe, stosując się ściśle do ich poleceń. Grupy 
przybywające od południowej strony Wisły winny 
uwzględniać to, że w dniu 12.06. ruch pieszy od 
godz. 4.00 do 16.30 będzie się odbywał wyłącznie 
po moście pontonowym.

9. Grupy pielgrzymów, które, idąc z miejsc parkin
gowych do miejsca celebry, będą musiały przekroczyć 
linie kolejowe, prosi się o zachowanie na przejazdach 
kolejowych szczególnej ostrożności ze względu na 
zwiększoną częstotliwość ruchu pociągów (co 15 min.).

10. Po zakończonej mszy św. pielgrzymi, którzy 
będą chcieli opuścić miejsce celebry przed odlo
tem Ojca Świętego (odlot planowany o godz. 16.30), 
muszą stosować się ściśle do podawanych przez spike
ra poleceń. Kierunki i czas opuszczania sektorów będą 
podawane systematycznie w formie komunikatów.

Dodatkowe uwagi porządkowe
1. Wejście do sektorów odbywać się będzie na 

podstawie ostemplowanych pieczęcią parafialną 
lub pieczęcią innego organizatora kart wstępu.

2. Na mapkach znajdujących się na kartach wstę
pu zaznaczone są miejsca rozmieszczenia punk
tów medycznych, izb dziecka oraz sanitariatów.

3. Przedmiotów stanowiących zagrożenie dla 
innych (w tym noży do Chleba, napojów w szkla
nych opakowaniach, konserw) nie można wnosić 
na miejsce celebry.

4. Mając na uwadze, że na placu spotkania 
mogą pojawiać się złodzieje kieszonkowi, nale

ży w domu pozostawić wszystkie bardziej cenne 
przedmioty.

5. Wszystkie osoby będą poddane kontroli służb 
porządkowych w tzw. rękawie wpustowym do po
szczególnych sektorów. W sektorach najbliższych 
ołtarza będzie mieć miejsce kontrola detektorowa.

6. Należy pamiętać, że służby porządkowe, któ
rych zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
przybyłym pielgrzymom oraz stworzenie warunków 
do pełnego duchowego uczestnictwa wiernych w 
spotkaniu z papieżem, mają obowiązek reagowa
nia na wszelkie postawy zakłócające porządek oraz 
na przejawy naruszania powagi uroczystości.

7. Zarówno przed mszą św., jak i po jej za
kończeniu, uroczystości będą towarzyszyły przy
gotowane specjalnie na ten dzień programy, stąd 
wszystkich pielgrzymów zachęca się do pozosta
nia na miejscu celebry aż do odlotu Ojca Święte
go. Pozostanie na miejscu celebry jest szcze
gólnie ważne dla bezpieczeństwa pielgrzymów 
przybyłych od południowej strony Wisły, gdyż 
ograniczona przepustowość mostu pontonowego 
nie pozwoli wszystkim w jednym czasie opuścić 
placu spotkania.


