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Panorama parafii pw. św. Mikołaja w Baćkowicach

Nowi duszpasterze
Parafia  
pw. św. Mikołaja 
w Baćkowicach 
znajduje się przy 
ruchliwej trasie 
Opatów–Kielce, 
niedaleko  
od sanktuarium 
Świętego Krzyża. 

O d niedawna wspólnocie tej 
posługują nowi duszpaste-

rze – ksiądz proboszcz Roman 
Stępień oraz ksiądz wikariusz 
Robert Capała.

Pierwsze prace
Jedną z pierwszych inicja-

tyw, jakie rozpoczął ks. Roman 
po objęciu parafii, było odnowie-
nie figury Niepokalanego Serca 
Matki Bożej mieszczącej się tuż 
przed plebanią. – Ta figura jest 
szczególnie droga mieszkańcom 
parafii. Została postawiona bo-
wiem jako wotum wdzięczno-
ści za ocalenie kościoła w czasie 
II wojny światowej – wyjaśnia 
ks. kan. Roman Stępień, który 
pełni funkcje proboszcza od 15 
sierpnia 2007, po swoim zmar-
łym poprzedniku ks. kan. Janie 
Szczodrym. Kolejnym krokiem 
był gruntowny remont pleba-
nii. W prace czynnie włączyli 
się mieszkańcy parafii: jednego 
dnia, do rozbiórki starych pie-
ców zgłosiło się aż 22 mężczyzn.  

Przy pomocy rady 
parafialnej

W parafii powstała także 
16-osobowa rada parafialna. Zo-
stała wybrana w głosowaniu, 
w którym wzięły udział wszyst-
kie rodziny wspólnoty parafial-
nej.

– Obejmując nową parafię, 
nie jest rzeczą prostą powołać 
do życia radę parafialną. Głów-
nym problemem jest oczywi-
ście słaba znajomość ludzi – mó-
wi ks. Roman. – Dlatego też do-
brym rozwiązaniem wydawało 
się, aby sami parafianie wybrali 
reprezentantów do rady para-

fialnej, która ma służyć pomocą 
i radą swojemu duszpasterzowi 
– dodaje. Sam przebieg wybo-
rów był bardzo prosty. Każda 
rodzina otrzymała kartkę do 
głosowania, na której wpisała 2 
nazwiska ze swojej wioski. Oso-
by, które otrzymały największą 
liczbę głosów znalazły miej-
sce w 16-osobowej radzie para-
fialnej. Każda z ośmiu wiosek 
wchodzących w skład parafii 
ma w ten sposób swoich dwóch 
przedstawicieli. Udało nam się 
już podjąć decyzję o ogrzewaniu 
kościoła, które zostanie założo-
ne w świątyni już pod koniec 
kwietnia. Prace będą wykonane 
w szybkim tempie, bo zaledwie 
w ciągu 10 dni – mówi ks. pro-
boszcz.

Powstaje kaplica
Już za niecały miesiąc na 

cmentarzu parafialnym zosta-
nie oddana do użytku kaplica. 
Na cmentarzu znajduje się gro-
bowiec, w którym są pochowani 
trzej księża proboszczowie: ks. 
Romuald Górski, ks. Władysław 
Włodarski i ostatnio zmarły ks. 
Jan Szczodry. To właśnie przy 
ich grobowcu powstaje kaplica, 
która będzie służyć do modlitwy 
za zmarłych. Na jej szczycie sta-
nie kopia krzyża z sanktuarium 
Świętego Krzyża, a tuż nad wej-
ściem figura Matki Bożej. Pod 
drugiej stronie kaplicy planu-
jemy utworzenie kolejnego gro-

bowca dla księży – wyjaśnia ks. 
Roman.

backowice.wikidot.pl
Od 28 stycznia br. parafia ma 

swoją stronę w Internecie. To za-
sługa ks. wikarego Roberta Capa-
ły, któremu udało się ją stworzyć 
w niewiele ponad miesiąc od swo-
jego przyjścia do parafii. Strona 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Licznik pokazuje już ponad 
2,7 tysiąca wejść, co niewątpliwie 
jest dobrym wynikiem. Znajdują 
się na niej informacje o sprawach 
bieżących, jak chociażby ogłosze-
nia parafialne, intencje mszalne, 
można także dowiedzieć się o hi-
storii parafii i jej duszpasterzy. 
Ciekawostką jest też mapa inter-
nautów. – Dzięki niej widać, kto 
z jakiego miejsca wchodził na na-
szą stronę. Zdarzały się wejścia 
nawet i z Australii, gdzie obecnie 
przebywają osoby pochodzące z 
naszej wspólnoty – dodaje ks. 
Robert.

Ks. Michał Szawan

Zapraszamy  
na Msze św.
w niedziele i święta  
8.30, 10.00, 12.00, 16.00

W dni powszednie  
7.00 i 7.30

ks
. M

ic
h

ał
 s

za
w

an

Ks. kanonik  
Roman Stępień*

w skład parafii 
wchodzi aż osiem 
wiosek. Ludzie są 
bardzo pobożni. 
z terenu parafii 
pochodzą aż 34 

siostry zakonne.  
s. assumpta przebywająca 
w klasztorze sióstr 
klarysek na św. katarzynie 
przeżywała 50-lecie swoich 
ślubów zakonnych. Jest 
także kilka powołań 
do służby kapłańskiej. 
Tutejsi ludzie żyją przede 
wszystkim z rolnictwa, 
a jak wiemy w dzisiejszych 
czasach nie jest to zbyt 
opłacalne. Pomimo to 
mieszkańcy są ofiarni i leży 
im na sercu dobro  świątyni. 
w parafii jest ciągle żywy 
kult sługi Bożego bp. Piotra 
Gołębiowskiego, który był 
tutaj proboszczem w czasie 
ii wojny światowej.  
każdego roku 2 listopada, 
w dzień jego śmierci, 
organizowana jest 
pielgrzymka parafialna do 
sandomierskiej katedry, 
gdzie spoczywają jego 
szczątki.

* Urodził  się 9 sierpnia 1946 r. 
 w Goźlicach.  
Święcenia kapłańskie  
przyjął w sandomierzu, 
10 czerwca 1972. Jako 
proboszcz pracował 
w Boleszynie (1989–1996) 
i Mominie (1996–2007).  
w  Baćkowicach od 2007 r

Odnowiona Figura Niepokalanego Serca Matki Bożej


