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Święto świąt – jak zwa-
li Wielkanoc Ojcowie 

Kościoła – złączyło się w 
naszej diecezji z ostat-
nim etapem przygotowań 
do wielkiej wędrówki 
Matki Bożej po parafiach 
i wspólnotach w znaku 
Jasnogórskiej Ikony. Na 
stronach IV–V wracamy 
do przeszłości, by przypo-
mnieć czas pierwszego na-
wiedzenia z roku 1972/73 
oraz ukazać rytm i etapy 
przygotowań obecnego. 
Na str. VII przedstawiamy 
książkę, która poszerza 
wiedzę na temat pierwszej 
peregrynacji przed ponad 
30 laty. Na pewno warto ją 
przeczytać.  

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

Parafia św. Bartłomieja w Opocznie 
od szeregu lat organizuje w Wielką 

Sobotę akcję zbierania darów materialnych 
dla potrzebujących. Wierni przychodzą do 
kościoła, niosąc tradycyjne koszyczki z po-
karmami. Szykując je i wkładając do środ-
ka to, co z ulubionych pokarmów ma być 
poświęcone, myślą też, co przynieść tym, 
którzy w czas Wielkanocy niekoniecznie 
zjedzą to, co najbardziej lubią.
Kosz ustawiony przy wejściu do kościoła 
zapełniał się co kilkanaście minut. 
Ofiarowane produkty przenoszono do 
kancelarii parafialnej, gdzie zapełniały 

się kosze i pudła. Te nie 
zmieściły się w samym 
biurze. Tuż przed połu-
dniem pełny ich był tak-
że korytarz. Dzięki tej 
akcji paczki otrzymało 
kilkaset rodzin. ZN

WIELKANOCNE KOSZYKI
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I Paulina i Kinga 
Belica (lat 6 i 5) 
wiedzą, dlaczego 
ludzie przynoszą 
do kościoła nie 
tylko koszyczki

RADOMSKIAVE
List Pasterza diecezji na Wielkanoc

Paschalne słowo zaproszenia
Bijące dzwony, procesje wokół 
świątyń, odświętne stroje – często 
regionalne. To wszystko wyznacza 
jeden wspólny kształt polskiemu 
obchodowi Wielkanocy. Do tego 
dołączają się regionalne zwyczaje. 
Tegoroczna Wielkanoc w naszej 
diecezji posiadała jeszcze jeden, 
szczególny wymiar: słowo. Na ten 
dzień Pasterz diecezji ogłosił list 
pasterski zapraszający 
na rozpoczęcie nawiedzenia Matki 
Bożej w kopii Jasnogórskiego 
Obrazu. List otrzymały wszystkie 
parafie. 

Bp Zimowski odczytał list 
w czasie Rezurekcji w koście-
le katedralnym, wcześniej po-
prowadziwszy procesję. Wielka-
noc z wigilią pierwszej Niedzie-
li po Wielkanocy, czyli dniem 
rozpoczęcia nawiedzenia, łączy 
w biskupim liście treść psalmu: 
„W tym dniu wspaniałym wszy-
scy się weselmy”. Ksiądz biskup 

ogłaszał wiernym para-
fii katedralnej i diece-
zji „radosny czas nawie-
dzenia”. Przypomniał 
niedawną uroczystość 
Zwiastowania Pańskie-
go, kiedy to na Jasnej 
Górze z diecezjanami przybyły-
mi w pielgrzymkach zapraszał 
Matkę Bożą na szlak peregry-
nacji.

Pasterz diecezji zachęcał, by 
na wzór Jana Pawła II „podno-
sić wzrok ku niebu wraz z Ma-
ryją”. Wyrażał też ufność, że 
owocem nawiedzenia „będzie 
wniesienie do wspólnot parafial-

nych Bożego ducha”, a 
„wśród zamętu świato-
poglądowego przynie-
sie ono ducha miłości 
wśród wzajemnej nie-
życzliwości” i że – jak 
głosi hasło nawiedze-

nia – „Maryja stanie się Matką 
naszych rodzin”.

Plan peregrynacji w pierw-
szym etapie prowadzi przez 
część parafii Radomia i dekana-
tów radomskich. W dalszej ko-
lejności, już za niespełna mie-
siąc, Jasnogórska Ikona zacznie 
nawiedzać parafie zachodniej 
części diecezji. ZN

ZA TYDZIEŃ
  W Panoramie parafii kościół 

św. JANA W RADOMIU (fara)
  O srebrnym jubileuszu in-

gresu KS. BP. EDWARDA MATER-
SKIEGO

Procesja 
rezurekcyjna 
wokół 
radomskiej 
katedry

KR
YS

TY
N

A 
PI

O
TR

O
W

SK
A



A V E  G O Ś Ć  R A D O M S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
23

 k
w

ie
tn

ia 
20

06

II

Studencka ikona Czarnej Madonny

DUSZPASTERSTWO AKA-
DEMICKIE. W ramach przy-
gotowań do nawiedzenia die-
cezji przez kopię Obrazu 
Jasnogórskiego studenci V ro-
ku Katedry Sztuki Politechniki 
Radomskiej: Magdalena Kieruś, 
Barbara Szewczyk, Jacek Mróz, 
Magdalena Kopatys (na zdjęciu) 
oraz Anna Woźniak wykonali ko-
pię Obrazu Jasnogórskiego. 
Obraz o wymiarach 530 na 
350 cm, namalowany na płót-
nie, zawisł w sąsiedztwie radom- 
skiej katedry już w okresie  
poprzedzającym nawiedzenie. 
Następnie zostanie on przenie-

siony na budynek Duszpasterstwa 
Akademickiego przy ul. Prusa, 
gdzie pozostanie do końca pere-
grynacji. „Jest to specyficzna for-
ma przygotowania i jednocześ-
nie medialnego przedstawiania 
idei nawiedzenia” – mówi inicja-
tor akcji ks. Zbigniew Gaczyński.
Studenci swoją pracą nawiąza-
li do pomysłu kolegów, którzy 
w ubiegłym roku, w czasie po-
bytu w Radomiu ikony Matki 
Bożej Stolicy Mądrości, wykona-
li jej kopię dużych rozmiarów. 
Początkowo wisiała na fronto-
nie katedry, a później na budyn-
ku DA.

Tadeusz Kościuszko patronem szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECH-
NICZNYCH W RADOMIU 
otrzymał imię Tadeusza 
Kościuszki. Uroczystości rozpo-
częła Msza św., którą w kate-
drze celebrował ks. bp Zygmunt 
Zimowski. W liturgii wzięli 
udział uczniowie, dyrekcja, daw-
ni i obecni nauczyciele, absol-
wenci, poczty sztandarowe (na 
zdjęciu), przedstawiciele władz 

miasta, parlamentarzyści. Po 
Mszy św. złożono kwiaty na pły-
cie Tadeusza Kościuszki w Parku 
Miejskim. Następnym punktem 
obchodu był przemarsz ulicami 
do szkoły, gdzie bp Zimowski 
odsłonił tablicę upamiętniającą 
tę uroczystość. Nadanie imie-
nia szkole połączono czaso-
wo z 212. rocznicą bitwy pod 
Racławicami.

Diecezjalne rekolekcje  
dla świata pracy 
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCY 
W RADOMIU. Od Niedzieli 
Palmowej do Wielkiej Środy bp 
Adam Odzimek głosił wielkopost-
ne rekolekcje dla świata pracy 
miasta i diecezji. Konferencje sku-
piały się wokół czterech kręgów 
tematycznych, nawiązujących 
do Ewangelii według św. Jana: 
Chrystus drogą, światłością, prawdą 
i życiem. Jako biblista, ksiądz bi-
skup często nawiązywał do prob-
lematyki związanej z Pismem 
Świętym. W programie rekolek-
cji, oprócz Mszy św., diecezjal-

ny duszpasterz świata pracy ks. 
Hubert Czuma TJ organizował 
także nieszpory i nabożeństwa 
różańcowe.
Początki rekolekcji dla świata pra-
cy sięgają okresu stanu wojenne-
go, a ich pierwszym miejscem był 
kościół Opieki NMP. Z reguły gło-
sili je biskupi z całej Polski. Byli 
wśród nich Ignacy Tokarczuk i 
Piotr Jarecki. Dwukrotnie rekolek-
cje te prowadził bp Jan Chrapek. 
W roku ubiegłym Duszpaster-
stwo Świata Pracy zaprosiło bp. 
Edwarda Materskiego.

Naprzeciw potrzebującym
NA OSIEDLU PLANTY. Gos- 
podarzem wielkanocnego spot-
kania dla mieszkańców objętych 
opieką przez MOPS w Radomiu 
był Zespół Szkół Budowlanych 
im. Kazimierza Wielkiego 
w Radomiu. Szkoła od kil-
ku lat współpracuje z Centrum 
Aktywności Lokalnej, do które-
go należy kilka placówek oświa-
towych: Szkoła Podstawowa nr 
28, Bursa Szkolna nr 1, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i 
Przedszkole nr 11. W przygoto-
wanie spotkania zaangażowane 
były wszystkie wymienione pla-
cówki. Przedszkolaki w progra-
mie artystycznym przypomniały 
wielkanocne zwyczaje. Nie za-
brakło prawdziwego śmigusa. 
Uczniowie udekorowali salę. Na 
stołach był biały barszcz, wędli-
ny, sałatki i domowe ciasta upie-
czone przez nauczycieli.

Uczestnicy rekolekcji biorą udział w nieszporach

Organizatorzy spotkania: Jolanta Skoczylas, Maria Świerczyńska,  
ks. Mirosław Nowak
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Jako dyrektor Wydziału 
Środków Komunikacji 

Społecznej w diecezji radom-
skiej, a także zupełnie prywat-
nie – jako czytelnik prasy ka-
tolickiej, chcę bardzo ciepło 
i serdecznie powitać wyjąt-
kowego Gościa, którego cha-
rakterystyczną cechą jest to, 
że z równą radością oczeku-
ją go zarówno wierni świeccy, 
jak i duchowni, dorośli, mło-
dzież i dzieci. Ponieważ jest 
to Gość oczekiwany, witany 
chętnie i z niecierpliwością 
przez wszystkich, a przy tym, 
dzięki swojej treści i sposo-
bowi komunikacji – unikato-
wy na rynku prasowym. To 
„Gość Niedzielny”, którego 
pierwszy numer z dodatkiem 
z naszej diecezji właśnie dzi-
siaj trafia do naszych rąk.

Sądzę, że warto przy tej 
okazji nieco szerzej go przed-

stawić i podzielić się 
kilkoma refleksjami.

„Gość Niedziel-
ny” to tygodnik ist-
niejący od ponad 80 
lat na rynku mediów. 
Śmiało można okre-
ślić go pismem „z gór-
nej półki”. Tradycyj-
nie już kojarzony jest 
z dziennikarstwem 
katolickim najwyższej 
próby, rzetelną pub-
licystyką i podejmo-
waniem aktualnych tematów 
z życia Kościoła. To, co w nim 
charakterystyczne – przy ca-
łej swej ekskluzywności – po-
zostaje zrozumiały i jasny dla 
każdego czytelnika. Nie tra-
cąc nic ze swej komunikatyw-
ności, umie zarówno opowia-
dać fascynująco o zagadnie-
niach wiary, etyce, społeczeń-
stwie, o Kościele powszech-

nym, jak i też dotrzeć 
do środowisk lokal-
nych i zająć się ich 
problemami. 

Wyjątkowość kul-
tury chrześcijańskiej 
polega wszakże na 
tym, iż, jak pisał śp. 
bp Jan Chrapek: „(…) 
nie zamyka się  będąc 
jakimś wydzielonym 
bytem, enklawą, izolo-
wanym od profanum, 
świeckości i świata, 

lecz jest inspiracją wchodzą-
cą w interakcję z już istnieją-
cymi kulturami.(…)”. To do-
cieranie z wartościami ewan-
gelicznymi, wrażliwość dusz-
pasterska i społeczna stano-
wią wspaniałe zaproszenie dla 
każdego czytelnika w naszej 
diecezji do sięgnięcia po ko-
lejny numer tygodnika „Gość 
Niedzielny”, dostępny w pa-

rafiach i punktach dystrybu-
cji prasy.

Będzie można w nim zna-
leźć szeroki zakres porusza-
nych tematów z życia naszej 
diecezji: zapowiedzi i relacje 
wydarzeń, wywiady, felietony 
i opinie znanych postaci Koś-
cioła radomskiego. 

Mam nadzieję, że radomska 
edycja „Gościa Niedzielnego” 
stanie się forum wymiany my-
śli, łączącym wielorakie grupy 
stowarzyszeń, ruchów i orga-
nizacji katolickich.

Na zakończenie, raz jeszcze 
wyrażając swoją radość z poja-
wienia się „Gościa Niedzielne-
go” w naszych domach i życząc, 
aby pozostał z nami jak najdłu-
żej – życzę jego dziennikarzom, 
całej Redakcji, owocnego czasu 
paschalnego i szerokiego grona 
wiernych czytelników.

KS. JACEK WIECZOREK

Drodzy Diecezjanie!
Z wielką radością pragnę po-

informować, że dziś, w Niedzie-
lę Miłosierdzia, na progu pere-
grynacji Matki Bożej w kopii Jas-
nogórskiej Ikony w naszej die-
cezji, ukazuje się pierwszy nu-
mer dodatku dla diecezji radom-
skiej w tygodniku „Gość Nie-
dzielny”. Jest on swoistą konty-
nuacją „AVE. Pisma Diecezji Ra-
domskiej”, periodyku, który nie-
przerwanie ukazywał się od Bo-
żego Narodzenia 1992 r.

„Gość Niedzielny” jest ogól-
nopolskim tygodnikiem katoli-
ckim o nakładzie znacznie prze-
kraczającym 100 tys. egzempla-
rzy, informującym o wydarze-
niach z życia Kościoła, wyjaś-
niającym prawdy wiary, opisu-
jącym i komentującym zjawiska 
religijne, a także społeczno-go-
spodarcze. Radomski dodatek 
– wpisując się w tę perspekty-
wę – będzie informował o ży-

ciu naszej diecezji, naszej ma-
łej Ojczyzny.

Bp Edward Materski, pierw-
szy pasterz Kościoła radomskie-
go, założyciel „AVE”, pisał wraz 
z redakcją w jego pierwszym 
numerze, wyznaczając cel: 
„Przybliżać Czytelnikom do-
świadczenie Kościoła, aby oso-
biste doświadczenia mogły ko-
rzystać z bogactwa doświad-
czenia wspólnoty wierzących”. 
Przywołuję te słowa, podkre-
ślam ich aktualność i gorąco 
zachęcam Was: drodzy Dusz-
pasterze i Diecezjanie, abyście 
przyjęli „Gościa” w swój dom. 
Zarazem z całego serca dzięku-
ję ks. bp. Edwardowi za tę ini-
cjatywę i bardzo proszę, by da-
lej służył dziełu „AVE” w no-
wym kształcie. Te same słowa 
podziękowania i prośby kieru-
ję na ręce ks. dr. Zbigniewa Nie-
mirskiego, redaktora tygodnika 
„AVE”, a obecnie dyrektora die-
cezjalnego dodatku.

Bardzo proszę Księży Pro-
boszczów i Księży Wikariuszy, 
Księży Kapelanów, Asystentów 
i Moderatorów Stowarzyszeń 
i Ruchów kościelnych, zadbaj-
cie o to, by w każdej placów-
ce duszpasterskiej wierni mogli 
bez przeszkód co tydzień naby-
wać „Gościa Niedzielnego”.

Zachęcam Rodziców, Kate-
chetów, Nauczycieli i Wycho-
wawców, by wraz z „Gościem 
Niedzielnym” polecali miesięcz-
nik „Mały Gość Niedzielny”, 
który już zadomowił się w wie-
lu parafiach naszej diecezji.

Redaktorom i wszystkim 
osobom zaangażowanym w 
tworzenie „Gościa Niedzielne-
go”, szczególnie Redakcji ra-
domskiej, a także Kolporte-
rom i Czytelnikom z serca bło-
gosławię. Słowa błogosławień-
stwa chcę dopełnić życzeniami, 
w których wracam do słów póź-
niejszego Prymasa Polski Augu-
sta Hlonda – inicjatora „Gościa 
Niedzielnego”: Niech „przycho-
dzi jak przyjaciel, z otwartym 
słowem prawdy”. 

Wasz biskup
ZYGMUNT

Słowo bp. Zygmunta Zimowskiego z okazji ukazania się dodatku diecezjalnego w tygodniku „Gość Niedzielny”

Gość i Przyjaciel ze słowem prawdy

List dyrektora radomskiego Radia Plus oraz Wydziału Środków Komunikacji Społecznej

Gość oczekiwany

Biskup radomski Zygmunt Zimowski

Ks. dyr. Jacek 
Wieczorek
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Między pierwszym a drugim nawiedzeniem

Wracająca na radomski szlak
„Jeżeli więc ktoś 

uśmiechnie się pogodniej 
i swobodniej, mówimy: 

lepsze czasy nadchodzą... 
Jeżeli przychodzi do nas 
Maryja w swym obrazie 

nawiedzenia tutaj 
– przed fronton kościoła 

pod wezwaniem Opieki 
Najświętszej Maryi Panny, 
mówimy: lepsze czasy 

nadchodzą!”.

P owyższe słowa są frag-
mentem kazania kard. 
Stefana Wyszyńskiego, 
wygłoszonego 18 czer-

wca 1972 r. w czasie Mszy 
św. rozpoczynającej nawiedze-
nie kopii jasnogórskiej ikony w 
diecezji sandomierskiej. Mszy 
św. przewodniczył wówczas 
kard. Karol Wojtyła – metropo-
lita krakowski. 

Już dzisiaj cię 
rozgrzeszam  
– pierwsze nawiedzenie
Było to trudne nawiedzenie, 

bo od sześciu lat obraz był za-
mknięty na Jasnej Górze. „Aresz-
towano” go pod Będzinem 22 
czerwca 1966 r., gdy był prze-
wożony z Warszawy do Kato-
wic. Zabierający ikonę milicjan-
ci znieważyli broniącego jej ka-

towickiego biskupa Jó-
zefa Kurpasa, a następ-
nie przewieźli obraz na 
Jasną Górę. Pilnowano 
wszystkich bram wyjaz-
dowych z klasztoru, by 
nie wrócił na szlak na-
wiedzenia. Odtąd po 
Polsce wędrowały jedy-
nie symbole nawiedze-
nia: puste ramy, księga 
Ewangelii i świeca. 

Wojciech Kałuża – dziś eme-
ryt, wówczas pracownik Zakła-
dów Metalowych w Radomiu – 
wspomina początek nawiedze-
nia: „Staliśmy oniemieli na placu. 
Do ołtarza biskupi nieśli obraz! 
Skąd się wziął? Czy jest praw-
dziwy? Nieśli go biskupi, a więc 
coś musiało się stać? Rozległy się 
okrzyki radości i śpiewy”.

„Byłem wówczas wikariu-
szem parafii Ćmielów – mówi 
bp Stefan Siczek. – Aresztowano 
mnie i przesłuchiwano na pro-
kuraturze na okoliczność moich 
kontaktów z ks. Józefem Wójci-
kiem. To on oraz ks. Roman Siu-
dek i siostry służki Maria Kordas 

i Helena Trętowska zdo-
łali zmylić czujność mi-
licji, wykraść uwięziony 
obraz i przewieźć go do 
Radomia. Jak się okaza-
ło potem, moje przesłu-
chanie zrodziło się z bli-
skości nazwiska Siczek i 
Siudek”.

Ks. inf. Józef Wójcik 
pisze, że Ksiądz Prymas 
wiedział o planie pota-

jemnego wywiezienia obrazu. „3 
maja 1972 r., po uroczystej Su-
mie, zapytał mnie Ksiądz Prymas: 
Co postanowiłeś?. Będę kradł – 
odpowiedziałem. To już dzisiaj 
cię tutaj rozgrzeszam – odpo-
wiedział”.

Wywieziony potajemnie z 
Jasnej Góry obraz przechowywa-
ny był do dnia rozpoczęcia na-
wiedzenia w całkowitej tajemni-
cy. Złożony został w piwnicy, a 
na jej drzwiach umieszczono na-
pis: „Klauzura”. 

Na Mszę św. inaugurującą 
nawiedzenie przybyło około 100 
tys. wiernych. I oni, i pasterze 
czekali na przeniesienie symboli 

Sonda

PRZED JEJ WIZYTĄ
S. IRENA MICHALCZYK, PRACUJE 
W „KSIĘGARNI MARYJACKIEJ”

– Oczekujemy 
na spotkanie z 
Matką Bożą w 
miejscu, gdzie 
mamy świątynię 
Opieki NMP. Na-

si klienci chcą jak najle-
piej przygotować się do 
tego spotkania. Duchowo 
przygotowali się w cza-
sie misji świętych. U nas w 
księgarni zaopatrują się w 
materiały dekoracyjne, fla-
gi i emblematy maryjne. 
Dekoracje domów i okien 
będą zewnętrzną oznaką 
tych przygotowań.

KRYSTYNA DZIERŻANOWSKA
SEKRETARZ KIK-U, EMERYTO-
WANY PEDAGOG

– Pamiętam na-
wiedzenie w ro-
ku 1972. Był 
upalny dzień. 
Przed kościołem 
Opieki NMP tłu-

my ludzi. Gdy zamiast ram 
i świecy wniesiono obraz, 
nastąpiło wielkie wzrusze-
nie i radość. Cieszę się, że 
Matka Boża będzie ponow-
nie wśród nas. Kiedyś cho-
dziłam w pielgrzymkach do 
Częstochowy, teraz zdro-
wie mi na to już nie pozwa-
la. To dla mnie tym więk-
sza radość, że Matka Boża 
przyjdzie do mnie.

PIOTR SITKIEWICZ, „CARITAS 
ACADEMICA”, FIZJOTERAPEUTA

– Jestem szczęś-
liwy, że mogę 
żyć w czasach, 
w których Mat-
ka Boża przyjeż-
dża do nas w ko-

pii jasnogórskiego obrazu. 
Jest to wielkie przeżycie 
wewnętrzne, dodające mi 
sił do mierzenia się ze sła-
bościami. Kiedyś sam ofia-
rowałem się Matce Bożej 
przed jasnogórskim obra-
zem i analizując swoje ży-
cie, doszedłem do wniosku, 
że Ona nade mną czuwa i 
kieruje moim życiem.

tekst 
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Procesja  
do kościoła 
Opieki NMP  
w Radomiu,  
w czasie której 
wniesiony 
został obraz 
nawiedzenia,  
28 czerwca 
1972 r.
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Między pierwszym a drugim nawiedzeniem

Wracająca na radomski szlak

nawiedzenia. Nawet bi-
skup lubelski Piotr Kał-
wa miał przygotowane 
przemówienie o prze-
kazaniu symboli. I oto 
z budynku plebanii ru-
szyła niezwykła proce-
sja: w górze obraz, a 
nieśli go: kard. Stefan 
Wyszyński, kard. Ka-
rol Wojtyła, biskup sandomier-
ski Piotr Gołębiowski, bp Józef 
Drzazga – ordynariusz warmiń-
ski, bp Wacław Wycisk i bp An-
toni Adamiuk – sufragani opol-
scy i pomocniczy biskup sando-
mierski Walenty Wójcik. 

Od tamtego czerwcowego 
dnia sprzed ponad trzydziestu 
lat nie ważono się już areszto-
wać obrazu, choć szykan nie bra-
kowało. Bp Siczek mówi o jaw-
nym śledzeniu przez tajniaków 
osób dekorujących Sandomierz. 
Wspomina też z uśmiechem – a 
w czasie nawiedzenia Sandomie-
rza był ojcem duchownym w se-
minarium – zarzuty prokuratury 
o zbyt głośny śpiew procesji, gdy 
– jak mówili –  „alumni darli się 

z całych sił przed proku-
raturą: Ociemniałym po-
daj rękę!”.

Ks. dr Wacław De-
po, dziś rektor radom-
skiego seminarium, 
a w czasie pierwsze-
go nawiedzenia alumn 
pierwszego roku, 
wspomina: „W imie-

niu kolegów kursowych, a tu 
szczególnie w imieniu sześciu, 
którym przerwano seminaryj-
ną formację i studia, gdyż zo-
stali wcieleni do wojska, odczy-
tywałem akt zawierzenia w koś-
ciele seminaryjnym. 10 czerw-
ca 1973 r., przy pożegnaniu 
obrazu w Skarżysku-Kamiennej, 
z Edwardem Poniewierskim i 
Janem Podsiadło stanowiliśmy 
delegację najmłodszego roczni-
ka alumnów”.

Badający czas pierwszego na-
wiedzenia ks. dr Albert Warso 
twierdzi – powołując się na opi-
nie duszpasterzy – że „żadne mi-
sje ani rekolekcje nie osiągnę-
ły tego, co sprawiła w parafiach 
Królowa Polski”.

Abyś stale krążyła 
po Polsce – drugie 
nawiedzenie
20 maja 1981 r. do rezyden-

cji kard. Stefana Wyszyńskiego 
przywieziono obraz nawiedzenia. 
Ciężko chory Prymas wypowie-
dział wówczas słowa modlitwy 
wdzięczności za opiekę i lata na-
wiedzenia. Wyraził też życzenie: 
„Niech ta wędrówka nadal nie 
ustaje, gdy skończy się, niech za-
cznie się na nowo, abyś stale krą-
żyła po Polsce, dana ku obronie 
naszego Narodu”.

To drugie nawiedzenie rozpo-
częło się 5 maja 1985 r. I oto teraz 
znów obraz przybędzie do Rado-
mia z Lublina. Uroczyste pożegna-
nie, a zarazem powitanie, z udzia-
łem delegacji naszej diecezji, na 
czele z bp. Zygmuntem Zimow-
skim, odbyło się w Lublinie. 

Jednocześnie w diecezji trwa-
ły już przygotowania do nowe-
go nawiedzenia. Powołany został 
Komitet Nawiedzenia, na które-
go czele stanął bp Stefan Siczek. 
Członkami komitetu zostali dy-
rektorzy wydziału duszpasterskie-
go kurii ks. dr Grzegorz Senderski 
i ks. dr Piotr Walkiewicz; a ponad-
to: ks. prał. Edward Poniewierski 
(proboszcz radomskiej katedry), 
ks. prał. Jan Niziołek (proboszcz 
radomskiej parafii Chrystusa Kró-
la), ks. prał. Jan Wojtan (proboszcz 
kolegiaty w Opocznie), ks. prał. Je-
rzy Karbownik (proboszcz skarży-
skiej Ostrej Bramy), historyk Koś-
cioła ks. dr Albert Warso i diece-
zjalny duszpasterz rodzin ks. Ar-
tur Lach.

Plan przygotowań obejmował 
kilka etapów. „Najpierw – mówi 
bp Stefan Siczek – przygotowa-
liśmy kalendarium nawiedzenia, 
a dla duszpasterzy książkę z ma-
teriałami pomocniczymi: Vademe-
cum Nawiedzenia. Na czas wizyty 
kolędowej wydany został folder. 
Kolejnym elementem było przy-
gotowanie księży. W tym celu w 

gmachu seminarium odbyły się 
dwie serie spotkań formacyjnych. 
W parafiach zaczęto uczyć hym-
nu kongresowego. Autorem słów 
jest radomski proboszcz parafii 
św. Teresy i poeta ks. inf. Jerzy Ba-
naśkiewicz, a muzykę ułożył zna-
ny w Polsce muzyk i wykładowca 
ks. Wiesław Kądziela”.

W drugim etapie przygoto-
wań wydany został Śpiewnik Na-
wiedzenia. Coraz częściej temat 
nawiedzenia zaczął pojawiać się 
w kazaniach, homiliach i ogłosze-
niach duszpasterskich. Na łamach 
tygodnika „Ave” bp Siczek prze-
prowadził diecezjalne rekolekcje 
wielkopostne, przygotowujące 
czytelników do nawiedzenia.

Wydano też plakaty, a w ku-
rialnym sztabie nawiedzenia prze-
prowadzono szereg spotkań z 
różnymi służbami, które zatrosz-
czą się o zabezpieczenie uroczy-
stości – czy to od strony porząd-
kowej, czy medialnej. 

W nawiedzenie włączą się ru-
chy, instytucje i organizacje. Bę-
dzie także obecne Wyższe Semi-
narium Duchowne. Rektor semi-
narium ks. Wacław Depo zapew-
nia, że alumni będą obecni od 
początku nawiedzenia, zapewnia-
jąc asystę liturgiczną od powita-
nia jasnogórskiej ikony na granicy 
diecezji, przez parafie pochodze-
nia alumnów, aż po pożegnanie 
jej w czerwcu przyszłego roku. 
Radomskie seminarium będzie 
gościć ikonę 25 marca – w roczni-
cę powstania radomskiej diecezji.

Podobnie jak w czasie po-
przedniego, tak i obecne nawie-
dzenie zwraca się w swym pro-
gramie duszpasterskim ku rodzi-
nie. „Maryjo, bądź Matką naszych 
rodzin” – to hasło jest dalszym 
ciągiem wezwania sprzed ponad 
trzydziestu lat, gdy sługa Boży 
bp Piotr Gołębiowski skupiał for-
macyjny program przygotowania 
wokół słów: „Matka Boża przy-
chodzi do naszych rodzin, aby je 
uświęcić”. 

Przekazanie 
ikony 
nawiedzenia 
diecezji 
radomskiej, 
Lublin,  
15 października 
2005 r.
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Konferencja prasowa Caritas Diecezji Radomskiej 

Dzieląc się chlebem, niesiemy dobro
Jego wartość przelicza się  
na kromki chleba i talerze gorącej 
zupy. Lśni jak carski rubel  
w złocie, ale to nie moneta.

W diecezji radomskiej rusza, 
organizowana już po raz czwar-
ty przez Caritas Polską, kampania 
społeczna – „Kromka Chleba”. Jej 
cel to przede wszystkim uwraż-
liwienie naszego społeczeństwa 
na los ludzi bezdomnych i naju-
boższych. Chodzi również o po-
zyskanie produktów i środków 
finansowych na konkretną po-
moc dla najbardziej potrzebują-
cych. Aby wesprzeć akcję „Krom-
ka Chleba”, wystarczy kupić, wy-
bity przez Mennicę Polską, Krążek 
Nadziei, kształtem przypominają-
cy złotą monetę. Jest on do naby-
cia w Radomiu przy ul. Witolda w 
„VERITAS” przy ul. Malczewskie-

go 1, w Księgarni św. Kazimierza 
oraz w Urzędach Pocztowych. Ce-
na krążka 5 zł.

– To był niepodważalny re-
kord! – tak rozpoczął omawia-

nie drugiego punktu konferen-
cji prasowej ks. Radosław Wa-
lerowicz, dyrektor Caritas Die-
cezji Radomskiej. – Zebraliśmy 
prawie 8 ton żywności. Wielka-
nocna Zbiórka Żywności prze-
prowadzona była od 31 mar-
ca do 2 kwietnia 2006 r. Jej ter-
min zbiegł się z rocznicą śmier-
ci Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Tak duża ilość zebranych pro-
duktów żywnościowych nie jest 
dziełem przypadku. Ta roczni-
ca musiała mieć wpływ na nasz 
gest miłosierdzia uczyniony w 
stronę potrzebujących. 

Zbiórka prowadzona była w 
sklepach w Radomiu, Grójcu, 
Lipsku, Pionkach i Krzyżanowi-
cach. Z Radomskim Bankiem 
Żywności współpracowało 800 
wolontariuszy.

Poza tym rusza II edycja 
nagrody Funduszu im. bp. Ja-

na Chrapka „Viventi caritate 
2006”. Kto w tym roku dosta-
nie Nagrodę Funduszu im. bp. 
Jana Chrapka, dowiemy się 24 
czerwca w radomskim Amfitea-
trze, podczas uroczystego kon-
certu oratorium „Tu es Petrus” 
Piotra Rubika. Nagroda hono-
ruje ludzi, szczególnie z lokal-
nych środowisk, których dzia-
łalność zostawia rzeczywiście 
trwałe ślady – takie, które po-
zostawić może tylko autentycz-
nie świadczone dobro. Nagro-
dą może zostać wyróżniona 
osoba, instytucja lub organiza-
cja pozarządowa. Kandydatu-
ry można zgłaszać do 30 ma-
ja 2006 r. na adres: Caritas Die-
cezji Radomskiej, Fundusz im. 
bp. Jana Chrapka, ul. Kościelna 
5, 26-600 Radom. Wszystkie in-
formacje dostępne są na stronie 
www.radom.caritas.pl.  KGM

Warto było zobaczyć

Niezwykłe szkolne przedstawienie
Są uczniami Zespołu Szkół Mu- 
zycznych im. Oskara Kolberga 
w Radomiu. Chodzą do klasy 
III b Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I stopnia. Mają po 
10 lat, a na scenie zamienia-
ją się w profesjonalnych akto-
rów: recytują, śpiewają, grają i 
tańczą, przykuwając do siebie 
uwagę publiczności.

– Mieliśmy już pewne do-
świadczenie ze szkolną sceną, 
bo przygotowywałam z dzieć-
mi przedstawienie jasełkowe i 
„Kopciuszka” – opowiada Elżbie-
ta Fituch, wychowawczyni klasy 
IIIb. – W tym roku szkolnym 
przyszła do mnie babcia jednej 
z uczennic, pani Jadwiga Stęp-
kowska. Zaproponowała, żeby 
zrobić z dzieć-
mi musical. 
Przygotowa-
ła scenariusz 
na podstawie 
bajki Janusza 
Odrowąża pt. 
„O pięknych 

kwiatkach i strasznym potwo-
rze”. W klasie zrobiliśmy cast-
ing. Tulipan miał być stanowczy, 
więc chłopiec-tulipan musiał ta-
ki być. Róża, królowa kwiatów – 
delikatna, bratek radosny, a kak-
tus niedostępny. Aby wszystkie 
próby, a potem przedstawienia, 
mogły się odbywać, do każdej 
roli wybrałam po dwie osoby. 
Mamy więc dwa zespoły, które 
występują na przemian, a w ra-
zie nieobecności małego aktora 
z jednego zespołu, zastępuje go 
ten z zespołu drugiego.

Przygotowania do wystę-
pu trwały prawie cztery mie-
siące. – Cieszę się, że dzieci 
mogły pracować pod okiem 
fachowców – mówi Elżbieta 
Fituch. – Pani Jadwiga jest ab-
solwentką Akademii Muzycz-
nej w Warszawie. Akompa-
niuje dzieciom na fortepia-
nie, a że to musical, pio-
senka goni piosenkę. W pró-
bach pomagał nam mąż pani 
Stępkowskiej, Jerzy Stępkow-
ski, absolwent Akademii Tea-
tralnej w Warszawie. Przeka-

zał dzieciom wiele tajników 
gry aktorskiej, uczył je wymo-
wy najtrudniejszych spółgło-
sek i poruszania się na sce-
nie. Dla dzieci były to war-
sztaty teatralne, muzyczne i 
logopedyczne na bardzo wy-
sokim poziomie. A wszystko, 
co robili i robią dla nas pań-
stwo Stępkowscy, jest ich pra-
cą społeczną na rzecz szkoły.

Kostiumy zaprojektowali i 
wykonali rodzice. Kwiaty wę-
drują do swojej królowej, po 
drodze napotykają  nieprzewi-
dziane przeszkody i poznają 
nowych znajomych. Wartka ak-
cja przedstawienia, wpadające 
w ucho melodie i ciekawie za-
grana każda scena – wszystko 
składa się na sukces, jaki od-
nieśli młodzi aktorzy nie tyl-
ko na szkolnej scenie. Niedaw-
no zdobyli pierwszą nagrodę 
podczas III Regionalnego Prze-
glądu Dorobku Artystycznego 
Dzieci i Młodzieży „Prezenta-
cje Teatralne 2006”. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA

Ks. Radosław Walerowicz,  
dyrektor radomskiej Caritas

Gerbera 
– Angelika 

Sadkowska, 
chryzantema 
– Weronika 

Molińska, róża 
– Emilia Ziółek
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Z myślą o nawiedzeniu diecezji przez Maryję 
w znaku kopii jasnogórskiej ikony ukazała się 
książka przypominająca pierwsze nawiedzenie. 

„Świadectwo radomskie-
go zawierzenia. Nawiedzenie 
1972–1973” jest pracą zbioro-
wą, powstałą z inicjatywy i pod 
redakcją proboszcza parafii ka-
tedralnej ks. Edwarda Ponie-
wierskiego. Był on  już redakto-
rem dwóch książek wydanych w 
2005 r., a nawiązujących do wiel-
kich wydarzeń i przeżyć, jakie 
miały miejsce i w Radomiu, i na 
terenie obecnej diecezji radom-
skiej. Gdy zbliżał się ubiegłoroczny Kon-
gres Eucharystyczny, ukazała się pozycja 
przypominająca, jak mówi już sam jej tytuł, 
„Pierwszy Kongres Eucharystyczny diecezji 
sandomierskiej w Radomiu (27–29 czerw-
ca 1932 r.)”. Drugą książką, pomyślaną jako 
upamiętnienie osoby zmarłego Papieża Po-
laka, było wydanie albumowe zatytułowa-
nie „Obecność i Pamięć – diecezja radom-
ska wdzięczna za pontyfikat Jana Pawła II”. 
Jest to książka, która zawiera wszystkie do-
kumenty związane z obecnością najpierw 
kard. Karola Wojtyły, a później papieża Ja-
na Pawła II na terenie obecnej diecezji ra-
domskiej. 

„Świadectwo radomskiego zawierze-
nia” wstępem opatrzył bp Zygmunt Zimow-
ski. Dalej znajdujemy wprowadzenie i część 
historyczną, autorstwa Anny Rastawickiej, 
przypominającą zarówno początki i przebieg 
pierwszego nawiedzenia w Polsce, jak też 
peregrynację przeprowadzoną z okazji jubi-
leuszu 600-lecia Jasnej Góry.

W kolejnym rozdziale („Odzyskanie Obra-
zu Nawiedzenia”) opublikowane zostały 
wspomnienia ks. Józefa Wójcika, m. Heleny 
Dąbrówki oraz s. Heleny Trętowskiej – osób, 
które w 1972 r. zaangażowane były w wykra-
dzenie obrazu uwięzionego przez milicję i 
strzeżonego na Jasnej Górze.

Następny rozdział, noszący tytuł „Radom-
skie spotkania z Maryją”, prezentuje prze-
bieg nawiedzenia w ówczesnych radomskich 
kościołach i kaplicach.

„Zakończenie Nawiedzenia w die-
cezji sandomierskiej” – to tytuł kolej-
nej części książki, który nawiązuje do 
uroczystości, która odbyła się w Skar-
żysku-Kamiennej.

Dwie ostatnie części książki od-
wołują się do czasów współczes-
nych. Pierwsza zawiera teksty mod-
litw. Są to modlitwy o beatyfika-
cję sług Bożych biorących udział w 
tamtym nawiedzeniu: Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, biskupa Piotra 

Gołębiowskiego oraz kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Dopełnia je modlitwa umierają-
cego Prymasa Wyszyńskiego, wypowiedzia-
na przed obrazem nawiedzenia – „Dziękuję 
Ci, Matko...” oraz „Akt zawierzenia wspólno-
ty parafialnej wobec Oblicza Jasnogórskiego 
na zakończenie Nawiedzenia”.

Końcowy rozdział autorstwa bp. Edwarda 
Materskiego, noszący tytuł: „U progu Nawie-
dzenia 2006–2007. Obraz i Słowo wyjaśniają 
się wzajemnie”, zawiera refleksje mające po-
móc w modlitwie i kontemplacji obrazu.

Książka wydana została bardzo starannie. 
Jest to zasługą Jerzego Kutkowskiego, któ-
ry dokonał opracowania graficznego i przy-
gotował zdjęcia, oraz wydawcy: Wydawni-
ctwa Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB 
w Radomiu.

Wobec braku istnienia pełnego archiwum 
prezentującego tamten czas, rzeczą niezwy-
kle cenną jest to, że redaktorzy zdołali zgro-
madzić bardzo bogaty materiał zdjęciowy, 
ilustrujący przeszłość ważną i w swych skut-
kach ciągle aktualną. 

Publikacja posiada jeszcze jeden walor – 
ten duchowy. Pisze o nim ks. Poniewierski: 
„Przekazuję tę książkę z głębokim przeko-
naniem, że posłuży nam wszystkim do do-
skonalszego przeżycia czasu Nawiedzenia 
2006–2007”. 

MARTA DEKA

Zapowiedzi
  KALENDARIUM 
    NAWIEDZENIA W PARAFIACH
23 KWIETNIA (NIEDZIELA) – Radom 
pw. MB Miłosierdzia (os. XV-lecia)
24 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK) – Kowala
25 KWIETNIA (WTOREK) – Radom 
pw. św. Piotra (os. Gołębiów II)
26 KWIETNIA (ŚRODA) – Radom 
pw. św. Wacława (Stare Miasto)
27 KWIETNIA (CZWARTEK) – Radom 
pw. bł. Annuarity (os. Michałów)
28 KWIETNIA (PIĄTEK) – Radom 
pw. św. Katarzyny (klasztor ojców 
bernardynów)
29 KWIETNIA (SOBOTA) – Radom 
pw. św. Jana Chrzciciela (kościół farny)
  BORKOWICKIE 
    SPOTKANIA TEATRALNE
Od 30 IV do 3 V parafia Świętego Krzyża 
w Borkowicach zaprasza na Przegląd 
Teatrów Parafialnych Diecezji Radomskiej 
pamięci Jana Pawła II. 30 IV o 20.00 teatr 
z parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze 
wystawi „Oratorium o Miłosierdziu” w re-
żyserii ks. Konrada Wójcika. 1 maja o 
20.00 teatr z parafii MB Miłosierdzia w 
Radomiu przedstawi „Żar Miłości” w re-
żyserii ks. Andrzeja Kani. 2 maja o 20.00 
teatr z parafii św. Andrzeja Boboli w 
Suchedniowie zaprezentuje sztukę „Przed 
sklepem jubilera” w reżyserii ks. Artura 
Gumińskiego. 3 V o 20.00 wystąpi gość 
specjalny: schola Sióstr Benedyktynek 
Misjonarek z Otwocka oraz teatr z parafii 
Świętego Krzyża w Borkowicach ze sztu-
ką „Mój Chrystus Połamany” w reżyserii 
ks. Tomasza Pastuszki. 
  DIECEZJALNE 

DUSZPASTERSTWO RODZIN
zaprasza do udziału w rekolekcjach 
„Spotkania Małżeńskie”, które odbędą 
się od 28 do 30 kwietnia w domu re-
kolekcyjnym przy sanktuarium Matki 
Bożej Świętorodzinnej w Studziannie-
-Poświętnem. Rozpoczęcie w piątek o
godz. 18.00, zakończenie w niedzielę
ok. godz. 15.00. Zgłoszenia i bliższe infor-
macje w DODR (Radom, ul. Malczewskiego 
1, tel. 048 34 06 235).

Gorąco polecamy

O pierwszym nawiedzeniu

rem dwóch książek wydanych w 
2005 r., a nawiązujących do wiel-
kich wydarzeń i przeżyć, jakie 
miały miejsce i w Radomiu, i na 
terenie obecnej diecezji radom-

cezji sandomierskiej” – to tytuł kolej-
nej części książki, który nawiązuje do 
uroczystości, która odbyła się w Skar-
żysku-Kamiennej.

wołują się do czasów współczes-
nych. Pierwsza zawiera teksty mod-
litw. Są to modlitwy o beatyfika-
cję sług Bożych biorących udział w 

Gołębiowskiego oraz kardynała Stefana Wy-

 R E K L A M A 
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4 czerwca 1991 r. po 
Mszy św. sprawowanej 
na radomskim lotnisku 
i poświęceniu nowego 
gmachu seminarium, 
Jan Paweł II nawiedził 
radomską konkatedrę.  
11 lat później w tej samej 
świątyni – już katedrze – 
Mszy świętej 
ze święceniami biskupimi  
ks. Zygmunta Zimowskiego 
przewodniczył kard. 
Joseph Ratzinger, dziś 
papież Benedykt XVI.

Jeszcze niedawno na 
niemal niezmienionym 
do dziś terytorium para-
fii mieszkało 30 tys. osób, 
dziś – 18. Wyjechali, prze-
prowadzili się, umarli. 

Matka kościołów
Mieszkający tu two-

rzą prężną wspólnotę. 
Widać to choćby wtedy, 
gdy co tydzień parafial-
ne podwórze wypełnia 
młodzież przygotowują-
ca się do bierzmowania. 

Podobnie jest w cza-
sie niedzielnych Eucha-
rystii, gdy śpiewają scho-
lie – dziecięca i młodzie-
żowa. Muzyka jest wiel-
ką tradycją parafii, ist-
nieją dwa chóry. To cią-
gle żywy ślad zmarłego 
w 1972 r. Stefana Wroc-
ławskiego, który 46 lat 
budował muzyczną kul-
turę parafii i miasta.

Szukający pogłębio-
nej formacji znajdą w 
parafii rozliczne pro-
pozycje. Kółka różań-
cowe, kościelne stowa-

rzyszenia i ruchy, Kato-
lickie Stowarzyszenie 
Młodzieży, Rodziny Na-
zaretańskie, Domowy 
Kościół Ruchu Światło–
Życie i oazowa mło-
dzież. Istnieje też gru-
pa biblijna. 

Ta praca służy wspól-
nocie. Widać ją, gdy 
stąd rusza pielgrzymka 
trzeźwościowa do Nie-
pokalanowa i sierpnio-
wa na Jasną Górę oraz 
wtedy, gdy parafia jest 
matką kościołów diece-
zji, bo tutaj dzieją się 
sprawy ważne dla Koś-
cioła radomskiego. Pa-
rafianie wtedy są, słu-
żą słowem komentarza, 
śpiewem, modlitwą.

Tworzy się 
historia
W porównaniu z 

gnieźnieńską katedrą 
czy Wawelem radomska 
katedra to kościół nie-
mal nowy. A jednak w 
tej zaledwie stuletniej 
świątyni zdarzyło się ty-
le, że można by obda-
rzyć niejedno znacznie 
starsze miejsce. Gdy w 
1921 r. Marian Ryx, ów-
czesny biskup sando-
mierski, erygował para-
fię, pierwszym probosz-
czem mianował ks. Kazi-
mierza Sykulskiego, dziś 
błogosławionego.

Tutaj w 1938 r. od-
był się Kongres Euchary-
styczny. Tu milenijnym 
obchodom przewod-
niczył Prymas Tysiącle-
cia. Kard. Karol Wojty-
ła celebrował Euchary-
stię, w czasie której na 
szlak nawiedzenia wró-
ciła aresztowana przez 
władze komunistyczne 

kopia jasnogórskiej Iko-
ny. Tu obradowała 201. 
Konferencja Episkopatu 
Polski.

W tej świątyni świę-
cenia biskupie przyjęli 
Adam Odzimek, Marian 
Zimałek, Stefan Siczek i 
obecny pasterz diecezji 
bp Zygmunt Zimowski.

W 2001 r. w przed-
sionku kościoła stanął 
sarkofag bp. Jana Chrap-
ka. To z jego inicjatywy w 
radomskiej katedrze od-
bywały się spotkania z 
udziałem takich osób, jak 
Anna Seniuk czy Krzysz-
tof Penderecki.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. PRAŁ. 
EDWARD 

PONIEWIERSKI
Święcenia kapłańskie: 3 VI 1978 
r. Wikariaty: Kuczki i Przysucha. 
Studia z teologii moralnej KUL 
Wykładowca w WSD i ojciec 
duchowny. Proboszcz parafii MB 
Częstochowskiej w Radomiu. 
Kanclerz kurii diecezji radom-
skiej i obecnie proboszcz para-
fii katedralnej.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Urodziłem się w tej parafii i znam ją od dzieciń-
stwa. Cieszy mnie to, że choć widzi się tu głów-
nie ludzi starszych, parafia chce pozostać mło-
dą. Świadczy o tym i żywotność rozlicznych grup 
duszpasterskich, i zainteresowanie stanem świąty-
ni. A w tym względzie stoimy przed bardzo trud-
nymi zadaniami. Trzeba zaznaczyć, że ogrom prac 
był podjęty w latach poprzednich. W tej chwi-
li czeka katedrę konserwacja klinkierowej elewa-
cji, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów 
wykonanych z piaskowca, dokończenie remontu 
trzeciej wieży, udrożnienie instalacji odprowadza-
jących wodę i osuszenie kościoła oraz wymiana 
posadzki. Wierzę, że starczy nam sił i entuzjazmu. 
Ufam, że damy radę pozyskać środki z zewnątrz, 
gdyż sama wspólnota temu nie podoła.

PANORAMA PARAFII
Parafia katedralna pw. Opieki NMP w Radomiu

Tutaj modliło się dwóch papieży

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta: 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 

12.30, 13.30, 18.00, 20.00
  W dni powszednie: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

18.00

Kształt wież katedry  
celowo przywołuje 

skojarzenie z krakowską 
bazyliką Mariacką

Księża wikariusze: 
Karol Adamczyk, Sławomir Adamczyk, Maciej Cisowski, 
Dariusz Gałek, Piotr Giemza, Stanisław Grzmil, Mirosław 
Kszczot, Piotr Ordowicz.
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