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PARAFIALNE  SPOTKANIA  Z  HISTORIĄ  I  TRADYCJĄ 

Jan Paweł II w naszej wspólnocie parafialnej  

 Wydarzenie to upamiętnia napis sporządzony 
podczas prac związanych z wykonaniem polichromii 
w naszej świątyni. Znajduje się on wewnątrz nowej 
części kościoła przy bocznym wejściu od strony połu-
dniowej: „Rok Pański 1979 – pierwszy z narodu pol-
skiego Papież Jan Paweł II odwiedza swoją Ojczy-
znę. W tymże roku posługę biskupią w Diecezji Kie-
leckiej pełnią: ordynariusz Bp dr Jan Jaroszewicz, 

sufragani:  
Bp dr Edward Materski, Bp dr Jan Gurda.  Jako znak wdzięczno-
ści Bogu i pamięci tych wydarzeń rodzina parafialna Zagnańska  
na czele ze swoimi duszpasterzami  funduje nową polichromię 
Kościoła (…)”.  

  Na początku lat osiemdziesiątych pojawiła się potrzeba 
budowy punktu katechetycznego i kaplicy w centrum dzisiejsze-
go Zagnańska. Staraniem ówczesnego proboszcza - ks. Józefa 
Piwowarczyka - 22 czerwca 1983 roku podczas pobytu w Kra-
kowie Papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod tę 
inwestycję. Prace rozpoczęto latem 1984 roku. Dwanaście lat 
później ks. biskup Kazimierz Ryczan erygował parafię  
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku. 
     

 Papież Jan Paweł II pozostawił ważny  
i trwały ślad w sercu każdego Polaka. W na-
szej Małej Ojczyźnie – Gminie Zagnańsk tak-
że czujemy obecność Ojca Świętego.  
„Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze  
ziemi. Tej ziemi!” - te słowa padły 
w Warszawie 40 lat temu. Wybrany rok 
wcześniej na Papieża Jan Paweł II rozpo-
czął swą pierwszą pielgrzymkę do Polski.  



STR.  2 

2 kwietnia 2005 r.   arcybiskup Leonardo Sandri powiedział: 
„Nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II  
odszedł do domu Ojca”.  
 Po ogłoszeniu tej informacji zabrzmiały dzwony, a już kil-
kanaście minut później wierni w swoich świątyniach parafialnych 
gromadzili się na wspólnych modlitwach. Symbolem tamtego 
okresu były płonące znicze na placach przykościelnych, spotka-
nia z dziećmi i młodzieżą w szkołach, wspólne czuwanie i rozwa-
żanie tego, co chciał nam przekazać Papież w czasie swego  
27 – letniego pontyfikatu. 

Zagnańscy leśnicy Papieżowi 
 
 Nasz sędziwy Bartek ma od trzynastu  
lat wspaniałe towarzystwo. 3 kwietnia 2006 
roku na polanie za drewnianą wiatą obok par-
kingu uroczyście - w obecności duchownych, 
władz gminy, nauczycieli i uczniów Techni-
kum Leśnego oraz pracowników Nadleśnic-
twa  Zagnańsk - wsadzono  małe drzewko.  
Wyrosło ono z nasion, poświęconych 28 

kwietnia 2004 roku przez papieża Jana Pawła II podczas piel-
grzymki polskich leśników do Watykanu. Żołędzie pozyskano z 
jednego z najstarszych dębów w Polsce – Chrobrego. Młodziutki 
dąb został opatrzony certyfikatem nr 481 potwierdzającym jego 
autentyczność.  

 
 
3 kwietnia 2005 r. w Goleniawach 

(Leśnictwo Węgle) postawiono krzyż po-
święcony Papieżowi. W  zorganizowanej 
spontanicznie uroczystości udział wzięli  
pracownicy Nadleśnictwa Zagnańsk oraz  
ks. proboszcz Ryszard Niemiec i wikary  
ks. Wojciech Polit .  
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 W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II 2 IV 2007 r. wspólno-
ty parafialne gromadziły się na czuwaniu modlitewnym. Miesz-
kańcy Zagnańska i okolicznych miejscowości, uczestniczyli  
w „Marszu dla Papieża”, przygotowanym przez księży z parafii 
św. Józefa Oblubieńca i parafii św. Rozalii i św. Marcina w Za-
gnańsku. W uroczystości uczestniczyło około 1500 osób.  
W następnym roku w podobny sposób upamiętniono 3. rocznicę 
śmierci papieża. W innych latach organizowano, np. drogę krzy-
żową z placu pod dębem Bartkiem do Zagnańska.                                                                   

 Uroczystość poświęcenia krzyża odbyła się w rocznicę 
śmierci Papieża, a przewodniczyli jej: ksiądz Franciszek Berak – 
kapelan leśników województwa świętokrzyskiego oraz duchowni 
z parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku:  
ks. proboszcz Józef Piwowarczyk, wikary ks. Grzegorz Sęk  
oraz ks. proboszcz Ryszard Niemiec. 

Pamiątką pontyfikatu i śmierci Jana Pawła 
II jest stojący na zachodnim zboczu góry Chełm 
modrzewiowy krzyż ufundowany przez służbę 
leśną i pracowników Nadleśnictwa Zagnańsk.  



Relikwia Krwi Świętego Jana Pawła II w Zagnańsku 
 
 W niedzielę 3 września 2017 roku  wprowadzono 
do kościoła w parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina  
w Zagnańsku relikwię Krwi Świętego Jana Pawła II - na-
szego Papieża Polaka.  
 Mszę świętą odprawił ksiądz biskup diecezji sosno-

wieckiej Piotr Skucha, który 
mówił do wiernych:  
„Przybywa dziś do Was nowy 
mieszkaniec. Do tej ludności, 
która mieszka w Zagnańsku 
przybywa Święty Jan Paweł 
II”. Mówicie: „Kochamy Cię, 
św. Janie Pawle II”. Dziś on 
zamieszkał wśród was. Zasta-
nówcie się, jaka powinna być 
Wasza postawa, co powinni-
ście czynić każdego dnia”. 
  
Relikwię sprowadził do Za-
gnańska ksiądz proboszcz An-
drzej Drapała w asyście przed-
stawicieli Rycerzy Kolumba  
w Zagnańsku. Uroczystość od-
była się 12 sierpnia 2017 r. 
podczas Mszy św. w Centrum 

św. Jana Pawła II  na tzw. „Białych Morzach” w Łagiewni-
kach. Stało się to na prośbę księdza proboszcza Andrzeja 
Drapały skierowaną  
do ks. kardynała Stanisława Dziwisza  o przekazanie dla na-
szej parafii relikwii pierwszego stopnia. 
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Poświęcenie tablicy upamiętniającej kanonizację  
Ojca Świętego - 26 kwietnia 2014 r. 

 Trwałym śladem obecności Ojca Świętego jest odsłonięta 
tablica, na której obok wizerunku Papieża widnieje napis:  
„W hołdzie Wielkiemu Polakowi Papieżowi świętemu Janowi 
Pawłowi II w dniu kanonizacji wdzięczni parafianie i społeczeń-
stwo Gminy Zagnańsk”. Myślą przewodnią są słowa wypowie-

dziane w Warszawie  
2 czerwca 1979 roku: 
„Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi!”. 

Pamiątkową tablicę ufun-
dowaną przez Społeczny 
Komitet odsłonili ucznio-
wie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Zagnańsku 
(Chrustach) - dzieci uro-
dzone w 2005 roku. W 
ten symboliczny sposób 

zaznaczono zmianę sztafety pokoleniowej, która przejmuje opie-
kę nad pielęgnowaniem pamięci o świętym Janie Pawle II. 
 Uroczystego poświęcenia dokonał ówczesny proboszcz 
naszej parafii ksiądz Tadeusz Skrzyniarz, który postawił przed 
tablicą znicz z ogniem przywiezionym z Bazyliki Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach. Była to „Kanonizacyjna Iskra Miłosier-
dzia” – inicjatywa nawiązująca do słów Papieża, wypowiedzia-
nych w Łagiewnikach 2002 roku podczas konsekracji bazyliki: 
„Niech przesłanie o miłosiernej miłości Boga rozchodzi się z tego 
miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat”. 
W tym samym dniu, 26 kwietnia 2014 r. uchwałą Rady Gminy  
w Zagnańsku nadano nazwę ulicy Świętego Jana Pawła II. 
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Twórcy Papieżowi 

 Na uwagę zasługują także przemyślenia dorosłych 
mieszkańców oraz młodzieży ze szkół  pisane m.in. w formie 
wspomnień, wierszy, opowiadań publikowane w lokalnej pra-
sie. Bardzo ważnym wydarzeniem było wydanie  antologii po-
etów świętokrzyskich pt. „Zostałeś w nas Ojcze Święty”. 
Wśród 55 autorów są mieszkańcy naszej gminy: Elżbieta  
Gacek, Zuzanna i Norbert Samulakowie, Celina Ślefarska,  
Andrzej Piskulak. W publikacji znalazły się także obrazy arty-
sty malarza Edwarda Tuza pochodzącego z Szałasu.  
Jest to kolejny przykład, jak postać Jana Pawła II zjednoczyła 
twórców, którzy dedykowali swoje utwory Wielkiemu Polako-
wi. Oddaniem hołdu naszemu Papieżowi są także płaskorzeźby 
wykonane przez pana Krzysztofa Wesołowskiego. 

 W Dniu Papieskim 2011 r. dla uczczenia beatyfikacji 
Jana Pawła II, jako dar dziękczynny, rodzina Państwa Gru-
dzieckich  przekazała do kościoła chorągiew, przedstawiają-
cą z jednej strony wizerunek Ojca Świętego, a z drugiej 
świętej Rozalii. 
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Chorągiew w naszej świątyni 
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„Niech każdy z nas rocznicę wyboru Papieża Polaka poświęci 
na zadumę i chwilę refleksji nad nauką Jana Pawła II”. 
 Od 2001 roku obchodzony jest w polskim Kościele  
Dzień Papieski - dzień wdzięczności, łączności duchowej  
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i refleksji nad Jego  
nauczaniem. Przypada w niedzielę przed 16 października -  
rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego 
Piotra. Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektu-
alnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.  
 Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło  
Nowego Tysiąclecia” - powołana w 2000 roku jako organizacja,  
której działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II przez 
promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przed-
sięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, 
szczególnie fundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży.  
Dzień Papieski 
16 października został ustanowiony Dniem Papieża Jana Pawła 
II - świętem państwowym przez Sejm RP 27 lipca 2005 roku - 
jak stwierdzono w ustawie - „W hołdzie największemu autoryte-
towi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześci-
jaństwa uczył nas solidarności, odwagi  i pokory. (...) Ustanowie-
nie takiego dnia będzie wyrazem dumy, że tego wielkiego huma-
nistę, człowieka o głębokiej wiedzy  i kulturze ukształtowała  
polska tradycja. Jan Paweł II był pierwszym Papieżem z Polski, 
jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebę-
dącym Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione pro-
roctwo Juliusza Słowackiego z wiersza „Słowiański papież”.  
 Należy podkreślić, że ten dzień w naszej gminie co roku 
obchodzony jest w sposób wyjątkowy - zarówno w sferze eduka-
cyjnej, kulturalnej jak i charytatywnej. Odbywa się wiele imprez  
i uroczystości, a pieniądze z prowadzonych zbiórek przekazywa-
ne są na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.  
W to wielkie przedsięwzięcie angażują się wszystkie parafie, 
szkoły, jak również organizacje społeczne. 
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Przygotował Roman Piskulak 

 W 2011 roku, aby uczcić wyniesienie na ołtarze Jana 
Pawła II, jako żywe pomniki beatyfikacji - posadzono pięć 
jodeł przy szkołach  znajdujących  na terenie gminy Za-
gnańsk i kościele w Tumlinie. Pamiątkowe drzewa znajdują 
się m.in. przy szkole w Zagnańsku – Chrustach oraz w pobli-
żu dębu Bartka.  

 13 czerwca 2006 r. Zespoło-
wi Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Gimnazjum w Samsonowie  
nadano imię Jana Pawła II.  
W tym dniu uroczystą Mszę św.  
w kościele pw. Najświętszej Maryi 
Panny w Samsonowie – Piechot-
nych odprawił ksiądz biskup  
Kazimierz Ryczan.  

 Figury upamiętniające  postać naszego wielkiego  
Rodaka, znajdują się także przy świątyniach w Tumlinie  
i Samsonowie – Piechotnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popiersie patrona w samsonow-
skiej szkole im. Jana Pawła II.  

Figura Jana Pawła II na placu ko-
ścielnym w Tumlinie – Węglach.  

Figura Jana Pawła II na placu ko-
ścielnym w samsonowskiej parafii.  


