Modlitwa
do prywatnego odmawiania
o uznanie ks. Stanisława Zielińskiego
świętym:
Ostatnie osiągnięcia naszych uczniów
w roku szkolnym 2018/2019:
I m-ce chłopców i II m-ce dziewcząt Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej w Powiecie, V m-ce w randze wojewódzkiej
III m-ce drużyny chłopców w Mistrzostwach Powiatu
w pływaniu

II m-ce dziewcząt i III m-ce chłopców w Powiatowych
Zawodach Szkolnego Związku Sportowego w badmintonie
III m-ce w zawodach tenisa stołowego w powiecie i regionie
Srebrny medal w Międzynarodowym Turnieju w zapasach
kobiet „Czarny Bór Open”
II m-ce drużyny Scorpions i IV m-ce drużyny Young
Engineers w powiatowych zawodach „First Lego Leaque”

PAMIĘTAJ!
Ważne daty w życiu Patrona
i naszej szkoły
23 września 1911r. - urodziny ks. Stanisława Zielińskiego w miejscowości Pełczyn, gminie Biskupice
20 czerwca 1937r. - przyjął z rąk biskupa lubelskiego
święcenia kapłańskie
2 lutego 1941r. - ks. Stanisław przyjeżdża do Kraśnika,
zostając nauczycielem religii oraz rektorem kościoła
p.w. Św. Ducha w Kraśniku
sobota 10 marca 1945r. o godz. 21.15 - śmierć we własnym mieszkaniu, najprawdopodobniej od strzału
w głowę przez nieznanych do dziś sprawców
12 października 1997 r.- Rada Gminy Kraśnik nadaje
imię ks. Stanisława Zielińskiego naszej szkole i wręcza
poświęcony sztandar przedstawicielom Rady Rodziców
2006 r. - Kuria Metropolitalna w Lublinie ogłasza
ks. Stanisława Zielińskiego „świadkiem wiary” i stara
się o jego beatyfikację

„Ty nas poprowadź …”

„Dobry Ojcze, który jesteś źródłem
wszelkiej świętości, do Ciebie
zanosimy prośbę, abyś obdarzył
chwałą ołtarzy ks. Stanisława
Zielińskiego. Niech przykład jego
kapłańskiej posługi pełnej miłości
do dzieci, młodzieży oraz osób
potrzebujących stanie się światłem
opromieniającym drogę wiary
Twoich synów i córek. Spraw,
aby ofiara Jego męczeńskiej
śmierci wydała owoce nawrócenia
i gorliwej służby w życiu uczniów
Chrystusa. Który żyje i króluje
przez wszystkie wieki wieków.
Amen" .
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1911 - 2019

„Ja jestem przy Tobie
W mej obecności pierzchnie ból

Obchodzimy 100-lecie
niepodległości Polski

Takam szczęśliwa, gdy klęczę przy Twym grobie
O święty Księże - przyjacielu mój”

Ksiądz Stanisław Zieliński
urodził się 23 września 1911r.
w miejscowości Pełczyn w parafii
Biskupice w diecezji lubelskiej jako

najstarszy syn. Jego i siedmioro
rodzeństwa rodzice wychowywali
w duchu miłości Boga, Ojczyzny
i bliźniego. Ks. Stanisław uczęszczał do
siedmioklasowej Publicznej Szkoły
im. Hugo Kołłątaja w Lublinie. Dalszą
naukę odbył w Męskim Gimnazjum

Biskupim w Lublinie . Wstąpił tam też

Drogowskazy
Naszego Patrona

2. Dążenie
do świętości życia
3. Życie wiarą
4. Głoszenie słowa
Bożego i prawdy

do Seminarium Duchownego.

5. Praktyki religijne

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk

6. Troska o Kościół

biskupa lubelskiego 20 czerwca 1937r.

7. Troska o Ojczyznę

Jego pierwszą placówką duszpasterską

8. Gorliwa praca
dla Bożej chwały

była parafia Tarnogóra., gdzie dał się

Apel uczniów
w szkole

1. Modlitwa

„Od dzieciństwa miałem
Ślubujemy
na sztandar szkoły
wiele serca dla biednych
i cierpiących. I najwyższym
moim ideałem, największym
pragnieniem było i jest
poświęcić się dla nich
całkowicie, nieść im
pociechę, ukojenie, pomoc.
Jeżeli Bóg mi pozwoli zostać
kapłanem, pójdę do nich.
Zbliżę się do nich. Ukażę,
że są mi specjalnie drodzy,
że ich kocham więcej niż
wszystkich innych”

Pamiętamy o ofiarach
zbrodni w Karpiówce

Wycieczka do stolicy
Coroczna wizyta
u pensjonariuszy DPS-U

poznać jako opiekun dzieci i młodzieży. 9. Troska o biednych,

Po wybuchu II wojny światowej
organizował działalność konspiracyjną.
W Tarnogórze pracował do 23 listopada 1940r. W tym samym dniu,

aby uniknąć aresztowania Kuria
Biskupia w Lublinie skierowała go do
parafii Krzczonów, a 2 lutego 1941r.

do Kraśnika, mianując go nauczycielem religii oraz rektorem kościoła p.w.
Św. Ducha w Kraśniku.
Od 1997r. jest Patronem naszej szkoły.

samotnych

10. Pomoc cierpiącym
i chorym

Rajdy piesze w miejsca pamięci narodowej
Bawimy się z podopiecznymi

11. Dyscyplina
wewnętrzna i hart
ducha

Jesteśmy świątecznymi
Aniołami w szpitalu
u chorych dzieci

12. Unikanie pychy
i osobistego rozgłosu
13. Praca nad sobą

14. Dodawanie otuchy
słowem

Apel Harcerzy w Dniu Papieskim
Pamiętamy o św. Stanisławie
Kostce - poświęcenie plecaków

Szkolne Koło Caritas włączyło się
w ogólnopolską akcję
„Rodacy Bohaterom na Kresach"

Dbamy o zwierzęta
ze schroniska

