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Bez paraliżującej tremy, 
choć z pełną szacunku 
pokorą, zaprezentowali 
muzykę najlepszych.

S ierpniowe koncerty muzyki orga-
nowej stały się stałym elementem 

kulturowych, ale  też i  religijnych 
przeżyć w Sanktuarium Chrystusa 
Cierniem Koronowanego i Krwi zba-
wiciela w Paradyżu. Tym razem wy-
stąpili Marlena Quartet z Krakowa, 
miejscowy chór parafialny oraz soliści 
– mistrz organów prof. Kazimierz Ma-
działa i Jagoda Bochniak. Prof. Madzia-
ła pochodzi z sąsiedniego Żarnowa. 
Jest wykładowcą muzyki na Uniwersy-
tecie Adama Mickiewicza w Poznaniu 
i w Kaliszu. Choć koncertował w wielu 
krajach europy, mówi o sobie „chłopak 
stąd”. Jagoda Bochniak od lat śpiewa 
w miejscowym chórze parafialnym. 
Jest wychowanką tutejszego organi-
sty, mistrza instrumentu, nieżyjącego 
już Mariana Stępnia. 

Początek paradyskich koncertów 
związał się z zakończeniem renowa-

cji XVIII-wiecznych organów, dzieła 
Wojciecha Szerszeniewicza. dochód 
z  imprezy stanowi wsparcie dla 
prac konserwatorskich zabytkowej 
barokowej i rokokowej świątyni. Ini-
cjatywę wpierają i popierają łódzki 
urząd marszałkowski, opoczyńskie 

starostwo powiatowe oraz miejscowe 
władze gminne. Muzyczne spotkanie 
poprzedza nabożeństwo nieszporów, 
prowadzone przez biskupa – wcze-
śniej zygmunta zimowskiego, a obec-
nie Henryka Tomasika.

Ks. zbigniew Niemirski

Ci, co pozostali

N ie mogłam w tym roku pójść na piel-
grzymkę, choć tak bardzo chciałam. 

Nie pozwoliło zdrowie – mówi ewa Ko-
walczyk. – Chciałem pójść, bo chodziłem 
od jedenastu lat, ale w tym roku nie do-
stałem urlopu – dodaje Piotr świątek. 
Ich  i  wielu im podobnych cieszy to, 
że zostając na miejscu, mogą wędrować 
duchowo. W niejednej parafii naszej die-
cezji duszpasterze zapraszali na Apele 
Jasnogórskie, chwile modlitewnej łącz-
ności z tymi, którzy pielgrzymują pieszo 
na Jasną Górę. zbierali się na wieczornej 
modlitwie, by być z tymi, którzy wędro-
wali. – Maryjo, polecamy Ci tych, którzy 
idą w pielgrzymce, i tych, którzy wędru-
ją duchowo. Przyjmij nasze modlitwy, 
wszelkie niesione intencje i  okaż  się 
Matką dla wszystkich swoich dzieci – 
modlił się w czasie pielgrzymkowego 
apelu proboszcz radomskiej parafii pw. 
św. Teresy ks. zbigniew Gaczyński.

 � •

KS
. z

BI
G

N
Ie

W
 N

Ie
M

Ir
SK

I

radom, 6 sierpnia. Muzyczna diakonia wspólnoty neokatechumenalnej w parafii św. Teresy 
prowadzi śpiew w czasie Apelu Jasnogórskiego
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Utwory W.A. Mozarta wykonali Jagoda Bochniak – śpiew i Kazimierz 
Madziała – organy

V Koncert organowy w Paradyżu

Mistrzowie stąd
krótko

święto wojska

radom. z okazji święta 
Wojska Polskiego 
i 91. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej 15 sierpnia 
o 12.00 w kościele 
garnizonowym będzie 
sprawowana Msza św. 
o 13.00 na Koniówce 
rozpocznie się 
piknik rodzinny. 
o 14.00 widowisko 
„Na polu chwały 1920. 
z dziejów Szwadronu 
radomskiego”.

Miasto 
w obrazach
opoczno. do końca 
wakacji w domu kultury 
można oglądać wystawę 
„opoczno i okolice 
malowane zachwytem”. 
Prezentowane prace 
powstały podczas pleneru 
zorganizowanego 
w ramach 
Międzynarodowego 
Festiwalu 
Folklorystycznego.
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Informacje z terenu  
całej diecezji radomskiej: 
www.diecezja.radom.pl

Przed jubileuszem radomskiej nekropolii

dusze w komputerze

W przyszłym roku cmen-
tarz przy ul. lima-
nowskiego w radomiu 

– najstarsza czynna nekropolia 
w  mieście – będzie obchodzić 
200-lecie istnienia. – Chcielibyśmy, 
żeby rok jubileuszowy toczył się 
na  trzech płaszczyznach. z  ra-
cji tego, że jest to miejsce kultu, 
będziemy się szczególne modlić 
za wszystkich tu pochowanych. 
Poprosimy też Stolicę Apostolską 
o jakąś formę odpustu. druga płasz-
czyzna, już materialna, to utwar-
dzenie alejek, prace renowacyjne 
przy zabytkowych nagrobkach. 
Trzecia to  zdigitalizowanie da-

nych oraz grobów – mówi ks. Piotr 
zamaria, dyrektor cmentarza.

została już utwardzona część 
alejek. Trwają prace przy renowa-
cji zabytkowych nagrobków i – jak 
mówi ksiądz dyrektor – wystąpio-
no o wpisanie do rejestru zabyt-
ków kolejnych 330, a jest ich jesz-
cze dużo więcej. 

W toku są prace geodezyjne, 
które mają na celu zdigitalizowa-
nie imion i nazwisk osób pochowa-
nych oraz pełną inwentaryzację 
aktualnie istniejących grobów. 
Te informacje będą poszerzone 
o  imiona i  nazwiska zmarłych 
znajdujące się w księgach. Uzy-

skane dane nie tylko usprawnią 
prace przy zarządzaniu cmenta-
rzem, ale zostaną też udostępnione 
dla wszystkich zainteresowanych. 
– Planujemy postawienie dwóch 
infokiosków na terenie cmentarza, 
gdzie będą informacje na temat 
osób tu pochowanych. Po wstu-
kaniu imienia i nazwiska osoby 
zmarłej będzie można zobaczyć, 
gdzie taka osoba spoczywa, i jak 
wygląda dany nagrobek – wy-
jaśnia ksiądz dyrektor. Wyko-
nywane obecnie prace obejmują 
stworzenie mapy geodezyjnej, 
na której nagrobki zostaną za-

mieszczone. Przygotowywany 
jest materiał zdjęciowy. Choć 
prace jeszcze trwają, już moż-
na podać szacunkowe dane. 

Na tym radomskim cmentarzu 
pochowano około 200 tys. osób 

i jest tu 27 tys. grobów na zaledwie 
18 ha. Warto dodać, że na terenie 
nekropolii znajduje się 1500 drzew. 
one również zostały naniesione 
na mapy. Każde z nich otrzymało 
numer i zostało opisane.

– Cały projekt ma być ukończo-
ny do października. Mamy nadzie-

ję, że w tegoroczną uroczystość 
Wszystkich świętych zaczną dzia-
łać infokioski. Ale gdyby tak się 
nie stało, to z naszych zbiorów bę-
dzie można skorzystać na miejscu, 
w kancelarii. Przygotujemy też pa-
pierowe mapy dla tych, którzy tu, 
w budynku kancelarii, będą mogli 
zlokalizować miejsca spoczynku 
swoich zmarłych i bez problemu 
je odnaleźć. W przyszłości zosta-
nie również uruchomiona strona 
internetowa naszego cmentarza 
– mówi ks. zamaria.

 Krystyna Piotrowska

Nie będzie problemu 
z odnalezieniem 
grobu bliskich. 
Wszystkie 
informacje 
znajdziemy 
w infokioskach.

sTromiec. Już tradycyjnie na swój 
koncert organowy do miejscowego 
kościoła pw. św. Jana zaprosił para-
fian i gości mistrz organów robert 
Grudzień. razem z nim wystąpiła 
aktorka Anna romantowska, która 
recytowała teksty poetyckie Karola 
Wojtyły „Miłość mi wszystko wyja-
śniła”. Proboszcz, ks. Marek Janas, 
przypomniał, że rodzinne korze-
nie pana Grudnia wywodzą się 
z miejscowości Niedabyl, należą-
cej do parafii Stromiec. Współ-
organizatorem tego muzycznego 
wydarzenia było Stowarzyszenie 
Stromiecczyzna.  km

Muzyka i poezja

Niestrudzeni w pielgrzymowaniu

zakrzew. Po raz siódmy Parafial-
na Pielgrzymka rowerowa dotarła 
na Jasną Górę. Na czele 110 pątników 
trasę na dwóch kółkach pokonywali 
ks. roman Adamczyk i proboszcz 
z zakrzewa ks. Ireneusz Kosecki. 
– Trud pielgrzymi jest modlitwą, 
którą każdy z nas wiezie przed 

oblicze Matki. To nasze rekolekcje 
w drodze. Ta pielgrzymka była 
kolejnym krokiem naszego ducho-
wego przygotowania do jubileuszu 
600-lecia parafii św. Jana Chrzcicie-
la w zakrzewie – mówi Bernarda 
Miros, która ten pielgrzymi szlak 
pokonała po raz czwarty.  kp

Pamięci  
generała

końskie. Przy kościele świętej 
Anny, na terenie cmentarza obok 
Pomnika Partyzantów została 
odsłonięta tablica upamiętniająca 
gen. Antoniego Piwowarczyka ps. 
„Wąsowicz”. Tablicę odsłonięto 
w 67. rocznicę wymarszu koneckie-
go oddziału AK na pomoc powstań-
com warszawskim. Podczas uro-
czystości Mszy św. przewodniczył 
ks. Stanisław Piekielnik, wicedy-
rektor radia Plus radom. W homi-

lii powiedział: – Chylę czoło przed 
tymi, którzy nie bali się poświęcić 
swojego życia, byśmy dziś spokoj-

nie żyli. Po modlitwie za poległych 
żołnierzy pod pomnikiem odbył się 
uroczysty apel.  tk

Promocja lasów

W hołdzie powstańcom
radom. W katedrze w 67. rocznicę 
wybuchu powstania warszawskie-
go eucharystii przewodniczył bp 
edward Materski. Biskup jako 
seminarzysta brał czynny udział 
w  powstaniu warszawskim. 
Prezydent rP lech Kaczyński 
odznaczył go w 2007 roku Krzy-
żem Komandorskim orderu 
odrodzenia Polski. W homilii bp 
Materski przywoływał wypowie-
dzi Papieża Polaka o powstaniu. 
Na zakończenie powiedział: – Jan 
Paweł II w swoim liście na 50-lecie 
powstania warszawskiego zapew-
niał, że w duchu klęka na mogiłach 
Powstańców Warszawy i modli się 
za wszystkich Polaków. dziś, gdy 
modlimy się w tej Mszy św. przez 
pośrednictwo bł. Jana Pawła II, 
możemy mieć nadzieję, że wsta-
wia  się do  Boga za  zmarłymi 
i za nami wszystkimi.  mg
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Jedna z największych parafialnych pielgrzymek rowerowych 
to ta na Jasną Górę

odsłonięcia 
tablicy 
dokonała  
córka  
generała  
ewa 
Piwowarczyk
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W czasie eucharystii 
sprawowanej pod 
przewodnictwem bp. edwarda 
Materskiego na ołtarzu stały 
relikwie bł. ks. Józefa Stanka, 
jednego ze 108 męczenników  
II wojny światowej

radom. Fundacja ekologiczna 
ArKA wspólnie z  lasami Pań-
stwowymi zorganizowała na dep-
taku przy ul. Żeromskiego akcję 
leśne Puzzle. do udziału w niej 
i do układania puzzli 5x5 m zostały 
zaproszone dzieci z Przedszkola 
nr 1 w radomiu oraz te, które zna-
lazły się w tym czasie na deptaku. 
oNz ustanowiła rok 2011 Między-
narodowym rokiem lasów i nada-
ła mu hasło „lasy dla ludzi”.  mk

oprócz układania puzzli uczestnicy 
zabawy oraz przechodnie 
brali udział w konkursach 

przygotowanych przez leśników 
z Nadleśnictwa radom
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Ks. Piotr zamaria, dyrektor cmentarza przy ul. limanowskiego, 
jest duszpasterzem w radomskiej parafii św. Wacława  
po prawej: Stare nagrobki wpisane są do rejestru zabytków 
poniżej: Przez bramę główną cmentarza widać dawne wejście  
– tam znajdowała się granica nekropolii

W koncercie poetycko- 
-muzycznym wystąpili  
Anna romantowska i robert 
Grudzień. z lewej ks. Marek 
Janas 
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Jasna Góra to sanktuarium, do którego 
wciąż chcemy powracać. Pielgrzymka 
ma swój niepowtarzalny klimat. Waż-
ne jest to, że choć każdy idzie z własny-
mi intencjami, to razem wspieramy się 

i to przyciąga – mówią pątniczki Magda Górska 
i Marysia Wróbel. W pielgrzymce szły jedena-
sty i siódmy raz. Piesza pielgrzymka z naszej 
diecezji wyruszyła na Jasną Górę po raz 33. li-
czyła 42 grupy skupione w pięciu kolumnach: 

dwóch radomskich, skarżyskiej, opoczyńskiej 
i starachowickiej. Pątnicy spotkali się razem 
na Mszy św. pod Mstowem, by stamtąd wspólnie 
wchodzić na jasnogórski szczyt. Papieskie hasło 
pielgrzymki związało się zarówno z majową 
beatyfikacją Papieża Polaka, jak też z 20. rocznicą 
wizyty Jana Pawła II w radomiu. – Wdzięczność 
i zobowiązanie to motywy naszego pielgrzy-
mowania. Wdzięczność za wszelkie dary i zo-
bowiązanie, aby spełnić wskazania ewangelii 
według nauki Jana Pawła II pod opieką Matki 
Bożej, Tej, której hołd złożymy na Jasnej Górze 
– mówił w homilii na rozpoczęcie pielgrzymki 
bp�Henryk�Tomasik.� •

pielgrzymka. W tym  
roku przyświecało jej  
hasło wypisane 
na pomniku Jana Pawła II 
stojącym przed gmachem 
radomskiego seminarium: 
„Wdzięczność 
i zobowiązanie”.

tekst
ks. zbigniew niemirski

zbigniew.niemirski@gosc.pl

Wszystkim dziękuję za pomoc

ks. mirosław kszczoT,
dyrekTor XXXiii pieszej pielgrzymki diecezji radomskiej 
na jasną górę

– Choć mogę powiedzieć, że w organizowaniu 
pielgrzymek mam już wieloletnie doświadczenie, to trud 
przygotowań całej diecezjalnej wędrówki na Jasną Górę 

był moim pierwszym zadaniem. Cieszę się, że wsparło mnie tak 
wiele osób i instytucji. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. 
A były to przeróżne służby: porządkowe, medyczne, liturgiczne, 
muzyczne, ekologiczne, strażacy, policjanci. Byli to księża 
przewodnicy i duszpasterze, alumni, siostry zakonne i wiele innych 
osób. Każdy z nich przyczynił się do tego, że pątnicy mogli czuć się 
bezpiecznie i jak najlepiej przeżyć te rekolekcje w drodze.

Jest zakątek...

Bp Henryk Tomasik  
rozmawia 
z dr lucyną 
Wiśniewską, która 
zapewniła sprawne 
funkcjonowanie 
pielgrzymkowej 
służby medycznej 
na górze: 
Akademicy z grupy 
21. szli na Jasną 
Górę, myśląc 
już o spotkaniu 
młodych 
w Madrycie
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By po  
pielgrzymach 
zostały tylko dobre 
wspomnienia, 
po wyjściu 
grup do pracy 
przystępują służby 
ekologiczne 
po prawej: Jagódka 
Broda z Jedlińska 
ma pięć lat. 
Na pielgrzymkę 
ruszyła  
już po raz trzeci

– Na Jasną Górę już niedaleko – 
zapewniał pielgrzymów  
bp edward Materski poniżej: różaniec 
jest codzienną modlitwą każdego 
pielgrzyma z lewej: Policjanci robili 
wszystko, by grupy miały  
bezpieczną drogę

śpiew na pielgrzymce po prostu 
uskrzydla  poniżej: Pielgrzymka 
to przede wszystkim rekolekcje, trzeba 
więc pojednać się z Bogiem

Nad bezpieczną wędrówką pątniczych 
grup czuwają służby porządkowe
po lewej: o to, by idącym nie zabrakło 
wody, dbali strażacy
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Warto się wybrać

zarząd diecezjalnego Instytutu AK  
zaprasza 21 sierpnia na kolejną 
wycieczkę rowerową pod nazwą 
ak.wycieczka. Szczegóły na: www.
ak.radom.pl, tel. 502 895 404. rowe-
rzyści pojadą z radomia przez Cere-
kiew, zatopolice, Golędzin do Jaro-
sławic. Tam miłośnicy dwóch kółek 
uczestniczyć będą w Parafialnym 
dniu dziękczynienia. Głównym 
celem wycieczek organizowanych 
przez AK jest propagowanie w du-
chu chrześcijańskim aktywnego 
i rodzinnego wypoczynku na ło-
nie natury.

Mistrz ortografii

Po raz szósty radomianie, mieszkań-
cy powiatu radomskiego i zapro- 
szeni goście będą mogli rywalizo-
wać o tytuł radomskiego Mistrza 
Polskiej ortografii. Konkurs or-
ganizowany jest przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną pod patronatem 
rady Języka Polskiego Polskiej Aka-
demii Nauk. dyktando odbędzie się 
17 września o godz. 10.00 w Sali 
Koncertowej radomskiej orkiestry 
Kameralnej przy Żeromskiego 53. 
zgłoszenia w formie pisemnej, te-
lefonicznie lub elektronicznie na-
leży przesyłać na adres Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w radomiu, 
ul. Piłsudskiego 12,  tel. 48 36 267 35, 
faks: 48 36 33 818, e-mail: bibliote-
ka@mbpradom.pl w terminie do 14 
września. regulamin konkursu 
na stronie www.mbpradom.pl.

dla miłośników filmu

od 15 do 20 sierpnia w radomiu 
odbywać się będą 4. ogólnopol-
skie Spotkania Filmowe „Kame-
ralne lato”. To bogaty program 
warsztatów oraz pokazy filmów, 
których nie obejrzymy nigdzie in-
dziej. W ramach cyklu otwartych 
warsztatów filmowych będzie moż-
na poznać tajniki poszczególnych 
dziedzin filmowych i uczestniczyć 
w konkursie głównym festiwalu 
oraz w wielu pokazach specjalnych. 
Impreza odbywać się będzie w sie-
dzibie Wyższej Szkoły Handlowej, 
resursie obywatelskiej, kawiarni 
„Czytelnia Kawy” oraz przestrze-
niach miejskich radomia. Wstęp 
wolny. Szczegóły na www.kameral-
nelato.pl.� •

Nasz krajan, proboszcz w Hiszpanii, czeka na radomian

Pomoże  
zrozumieć Madryt

W czasie  
światowych 
dni Młodzieży 
ks. Sławomir 
Wiktorowicz 
przyjmie 
czterystu młodych 
pielgrzymów,  
wśród nich  
naszych diecezjan.

Jest kapłanem ze zgromadze-
nia Misjonarzy świętej rodzi-
ny. Po święceniach dwa lata 

pracował we Włoszech, a potem 
wyjechał na studia specjalistycz-

ne z prawa do stolicy Hiszpanii.  
– To był sierpień 2004 r. od wio-
sny nowym premierem był José 
luis rodríguez zapatero. obser-
wowałem wszystkie zmiany, jakie 
dokonywały się w tym kraju pod 
jego rządami – opowiada. Musia-
ło to być dla niego trudne, bo wy-
chował  się w  ostrowie, gdzie 
żywa jest tradycyjna, opoczyń-
ska pobożność. zderzenie z prą-
dami głęboko antykościelnymi 
odczuł też na sobie. doświadczał 
niechęci ze strony tych, którzy – 
jak mówi – uważają się za najbar-
dziej nowoczesne społeczeństwo 
na świecie.

Po studiach rozpoczął pracę 
w sądzie biskupim, a ostatnio 
doszło nowe zadanie, probo-

stwo w parafii świętej rodziny 
na przedmieściach stolicy. – Ma-
dryt, przynajmniej w  tej jego 
części, którą tworzą praktyku-
jący katolicy, żyje światowymi 
dniami Młodzieży. Jest to wyda-
rzenie bardzo nagłośnione. Mam 
nadzieję, że wyda oczekiwane 
owoce. liczę przede wszystkim 
na to, że młodzi z mojej parafii, 
ale i z wielu innych, którzy za-
angażowali  się w  wolontariat 
przygotowujący spotkanie, po-
zostaną blisko spraw wiary. Mu-
szą przede wszystkim zrozumieć, 
że Kościół to nie tylko instytucja, 
gdzie petentom wręcz należą się 
sakramenty, ale że jest to wspól-
nota dająca im świat wartości, 
które Hiszpania tak bardzo 
zagubiła w ostatnich latach – 
mówi ks. Wiktorowicz. Cieszy 
się, że w czasie światowych dni 
Młodzieży będzie mógł przyjąć 
w swej parafii młodych. – Wśród 
nich będą alumni z radomia. za-
mieszkają u mnie na plebanii. 
Będziemy na pewno rozmawiać 
o pracy duszpasterskiej, tej w Pol-
sce i tej w Hiszpanii – dodaje. 

Ks. zbigniew Niemirski
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ozdoby na ornacie i komży 
nawiązują do ludowych 

opoczyńskich krajek.  
– To korzenie, 

z których  
wyrosłem.  

Czy dałoby się  
coś z tego  
przenieść  
do mojej  

obecnej parafii  
i wielkiego kraju  

za Pirenejami? Jesteśmy tak 
różni w mentalności, że byłoby 
to bardzo trudne, jeśli w ogóle 

możliwe – mówi proboszcz 
i prawnik

Wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z parafii św. Teresy w radomiu

Stroiki na kolonie
Jeśli o wakacjach dla 
dzieci i młodzieży 
myśli się cały rok, 
to można mieć 
pewność, że gdy 
nadejdą, nikt 
nie powie, że nie były 
udane.

T ak jest w radomskiej parafii 
pw. św. Teresy. Kolejne ce-
giełki na wakacyjny fundusz 

pochodziły z kiermaszów świątecz-
nych, na których sprzedawano 
okolicznościowe stroiki i kartki, 
loterii w czasie parafialnego fe-
stynu, wpłat od osób indywidual-
nych. dzieło to ze wszystkich sił 
wspierała parafialna Caritas. Był 
też finansowy zastrzyk od Urzędu 
Miasta i wiele życzliwości probosz-
cza ks. zbigniewa Gaczyńskiego.

dzieci z parafii i gminy rzecz-
niów wypoczywały na koloniach 
w Klimkówce na terenie Beskidu 
Niskiego. W programie wyjazdu 
znalazły się górskie wędrówki, 
zajęcia sportowe i spotkania z cie-
kawymi ludźmi. Podejmowano też 
trudniejsze, ale bardzo aktualne 
tematy, jak życie w trzeźwości 
i wolności od uzależnień. A wie-
czory dawały okazję do wspólne-

go śpiewu przy ognisku. – Na ko-
loniach byłam po raz czwarty. 
Poznałam wiele osób, z którymi 
wciąż utrzymuję kontakt. Pogo-
da nam nie dopisywała, ale i tak 
wszyscy świetnie się bawiliśmy 
– wspomina Wiktoria Piątek.

Ksiądz Sławomir Adamczyk 
wraz z  opiekunami dziękuje 
wszystkim instytucjom i osobom, 
które pomagały zorganizować 
i przeprowadzić te kolonie już dla 
kolejnej grupy dzieci.

A na Pilicy przez osiem dni kil-
kunastu ministrantów przeżywało 
przygody z kajakami. Wyjechali 
z ks. robertem Kotowskim. Spływ 
rozpoczęli w Ciepłowicach Ma-
łych, zakończyli w Białobrzegach. 
Spali pod namiotami. Mieli też 
czas na grę w piłkę, a wieczorami 
zasiadali przy ognisku. – To był dla 
nas bardzo udany wyjazd – zapew-
nia dawid Stępień.

Na litwę, również na osiem 
dni, ale ze śpiewającymi dziew-

czętami ze scholi „Scintilla Amo-
ris” z klas ponadgimnazjalnych 
i  akompaniującym im kolegą, 
wyjechał ks. Mirosław Nowak. 
Mieszkali w  Nowej Wilejce 
u  ks.  Wojciecha Górlickiego. 
Stamtąd wyruszyli na zwiedzanie 
Wilna i robili wypady do okolicz-
nych miejscowości. Schola uczest-
niczyła między innymi we Mszy 
św. w ostrej Bramie i mogła tam 
pochwalić się swoimi umiejęt-
nościami. – Młodzież wróciła 
bardzo zadowolona. Wszędzie 
spotykaliśmy się z ogromną życz-
liwością. Moim podopiecznym po-
dobały się zabytki, architektura 
i śluby, które u nas wyglądają 
trochę inaczej. A szczególnie or-
szaki ślubne składające się z kilku 
druhen – ubranych w identycz-
ne sukienki – i kilku drużbów – 
wspomina ks. Mirosław.

Wakacje trwają i  w  planie 
są jeszcze wyjazdy dla tych mło-
dych ludzi, którzy jeszcze nigdzie 
nie byli. Najmłodsi pojadą na jeden 
dzień do Warszawy. Będzie to piel-
grzymkowycieczka, a w jej progra-
mie znajdzie się zwiedzanie świą-
tyni opatrzności Bożej. Młodsza 
schola już ma zaproszenie na cały 
dzień do szydłowieckiego zamku, 
a schola studencka wybierze się 
na trzydniowy biwak.
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Schola „Scintilla” z opiekunem ks. Mirosławem na wycieczce 
w Trokach na górze po lewej: Na kolonie dzieci wyjechały 
do Klimkówki w Beskidzie Niskim na górze po prawej: 
Ich przygoda z kajakami trwała osiem dni
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obecny kościół 
powstał dzięki 
staraniom 
ks. Chryzostoma 
radzkiego.  
Było to 350 lat temu.

B ył niestrudzonym duszpa-
sterzem i  budowniczym, 

a jednocześnie prawnikiem, pro-
fesorem Akademii Krakowskiej. 
on też zadbał o to, by w nowym 
kościele zawisł obraz Matki Bo-
żej Królowej świata. W  1661  r. 
poświęcił go w rzymie papież 
Aleksander VII.

Piastowskie korzenie
Parafia w  Kaszowie została 

erygowana około 1340 r., za pa-
nowania ostatniego z Piastów, 
króla Kazimierza Wielkiego. 
obecny kościół to druga świąty-
nia. Ta pierwsza stanęła 600 lat 
temu, w 1409 r. Ufundował ją cho-
rąży sandomierski Jan Kaszowski. 
Spalili ją Szwedzi w czasie poto-
pu w 1656 r. dzisiejszy zabytkowy 
kościół w ostatnich dziesięciole-

ciach dwukrotnie poddawany był 
pracom remontowym. Najpierw 
w latach 60., a potem w następnej 
dekadzie, gdy proboszczem był 
ks. kan. Marian Kempisty. Teraz, 
jako emeryt, wziął udział w uro-
czystościach jubileuszowych 
kościoła, którym przewodniczył  
bp Henryk Tomasik.

W paprykowym zagłębiu
Kaszowscy parafianie to   

przede wszystkim rolnicy. – 
Są ludźmi bardzo ciężkiej pracy. 
Hodują zwierzęta. Uprawiają tak-
że warzywa, a przede wszystkim 
paprykę. To ta uprawa, związana 
z  regionem Przytyka, jest  dziś 
naszym swoistym znakiem roz-
poznawczym – mówi proboszcz 

ks. Ireneusz Chmura. Pracowitość 
łączy się z religijnością – twardą, 
opartą na zasadach i oddaną Ko-
ściołowi. – U nas i pracę, i mo-
dlitwę traktuje  się jednakowo 
poważnie. Gdy przyszedł czas 
przygotowań do jubileuszu, roz-
poczęliśmy roboty remontowe. 
Budowaliśmy drogę procesyjną 
wokół kościoła. Trwały prace 
przy ogrodzeniu. Jednocześnie 
członkowie kół Żywego różań-
ca zobowiązali się do modlitwy 
o  dobre przeżycie jubileuszo-
wych uroczystości. Wiem i czuję 
to, że ta modlitwa była tak samo 
owocna i systematyczna jak trud 
prac materialnych – przekonuje 
proboszcz. 

Ks. zbigniew Niemirski

panorama parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kaszowie

I praca, i modlitwa na serio

Jubileuszowej celebrze przewodniczył bp Henryk Tomasik. Po jego prawej ręce ks. kan. Marian 
Kempisty, a po lewej pochodzący z Kaszowa ks. kan. Franciszek Jakubiak, dziekan dekanatu 
Głowaczów

zapraszamy  
na Msze  
święte 

w niedziele i święTa  
– 9.00, 12.00
w dni powszednie  
– 7.00

zdaniem 
proboszcza

– Pięć lat temu, 
krótko po moim 
przyjściu 
do parafii, 
przeżywaliśmy 
pierwszą 

mobilizację. Był to bowiem 
czas peregrynacji w diecezji 
kopii jasnogórskiego 
wizerunku. Teraz nadszedł 
czas drugiej mobilizacji – 
jubileusz 350 lat obecnej 
świątyni. Jeśli uroczystości 
wypadły podniośle 
i godnie, było to zasługą 
tych, którzy włączyli się 
w ich przygotowanie 
i przebieg. za to chcę 
wszystkim bardzo 
serdecznie podziękować. 
Cieszę się tym, że w nasze 
prace włączają się władze 
gminne oraz nauczyciele 
i wychowawcy, dając 
przykład podopiecznym. 
Jestem bardzo wdzięczny  
ks. kan. Marianowi 
Kempistemu, który 
jako mój poprzednik 
duszpasterzował tutaj 
ponad 30 lat, że wziął udział 
w naszym świętowaniu. 
A wybiegając w przyszłość... 
Jako parafia z tradycjami 
i bogatą przeszłością musimy 
troszczyć się nie tylko 
o kościół parafialny,  
ale także o nasz cmentarz. 
Mamy na nim wiele 
zabytkowych grobów. Trzeba 
o nie zadbać, bo to, skąd 
przychodzimy, jest pomocą 
w odpowiedzi na pytanie 
o to, dokąd mamy zmierzać.

Ks. Ireneusz Chmura

święcenia kapłańskie  
– 20 maja 1989 r. 
Wikariaty – parafie pw. 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Starachowicach, 
Podwyższenia Krzyża świętego 
w zwoleniu, w Stąporkowie 
i św. Bartłomieja w opocznie. 
Probostwo w Kaszowie  
od 2006 r.


