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W Niedzielę Dobrego 
Pasterza, zwaną ina-

czej dniem modlitw o po-
wołania, zaglądamy „przez 
dziurkę od klucza” do wnę-
trza seminaryjnego gma-
chu przy ul. Młyńskiej. 
Jednocześnie cały czas 
podążamy za peregry-
nującą kopią Czarnej 
Madonny i czekamy na 
odpowiedź, czy otworzy 
się przed Nią więzienna 
brama (s. VI). Na str. IV–V 
piszemy o spotkaniu w 
Skarżysku Kamiennej die-
cezjalnych grup Caritas 
w dniu ich patronalnego 
święta. Do istniejących 
grup dołączyła „Caritas 
Academica”, której na no-
wej drodze pobłogosławił 
bp Zimowski. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA
redaktor wydania

Dwa razy w miesiącu dzieci, które na co 
dzień uczęszczają do świetlic środo-

wiskowych, przychodzą do Duszpasterstwa 
Akademickiego. Tutaj grupa studentów, 
dzięki dofinansowaniu w ramach progra-
mu Pracownia Umiejętności, założyła 
„Uniwersytet dla Pierwszaka”.
W czasie spotkań „małe żaczki” – jak na-
zywają ich opiekunowie – rozwijają zdol-
ności artystyczne i muzyczne. Oglądają 
bajki. Celem spotkań jest nauka i wycho-
wywanie przez zabawę. – Mamy nadzie-
ję, że kiedyś „małe żaczki” pójdą w nasze 
ślady i zostaną studentami. To główny
cel tego projektu – mówi Barbara Bilska, 

koordynator przedsię-
wzięcia.
Dzieci chętnie biorą udział 
w zajęciach. Wielką sym-
patią darzą także swoich 
opiekunów. 

UNIWERSYTET DLA PIERWSZAKA

Barbara Bilska, 
Anna Pietrzyk
i Piotr Sitkiewicz 
z grupą 
podopiecznych

RADOMSKIAVE
Niedziela Dobrego Pasterza

Żniwo wprawdzie wielkie...
Bóg powołuje do kapłaństwa 
niepostrzeżenie. Przekraczając 
bramę seminarium, chcą podjąć 
trud służby drugiemu człowiekowi 
w prowadzeniu go do zbawienia. 
Jeśli wytrwają, dołączą do grona 
robotników w Pańskiej winnicy.

Dla alumnów radomskiego se-
minarium duchownego maj jest 
miesiącem bardzo intensywnej i 
wytężonej pracy. Diakoni kończą 
swoje praktyki w parafiach na te-
renie całej naszej diecezji. Podpa-
trywali pracę proboszczów, kate-
chetów, ale też rozmawiali z wier-
nymi, gdy trzeba, służąc pomocą. 
To bardzo ważny sprawdzian dla 
tych młodych ludzi. Do tej pory 
najczęściej służyli pomocą w ro-
dzinnych parafiach. Teraz zosta-
li posłani przez przełożonych do 
innych wspólnot.

Niebawem rozpoczną reko-
lekcje przed święceniami ka-
płańskimi, mając za sobą sześć 
lat przygotowań do swojej no-
wej, jakże trudnej i odpowie-
dzialnej pracy. Zanim 27 maja o 

godz. 9.00 w katedrze 
radomskiej przyjmą 
święcenia kapłańskie 
z rąk pasterza naszej 
diecezji bp. Zygmunta 
Zimowskiego,15 maja 
będą jeszcze bronić swych prac 
magisterskich. 

Alumni młodszych lat przy-
gotowują się do zaliczeń i se-
sji egzaminacyjnej. Maj to tak-
że spotkanie w naszej ojczyź-
nie z Ojcem Świętym Bene-
dyktem XVI. Weźmie w nim 

udział radomskie se-
minarium. 

Chociaż liczne obo-
wiązki wypełniają se-
minaryjny dzień, to za-
wsze pierwsza jest se-

minaryjna kaplica. Razem spo-
tykają się tutaj pięć razy w cią-
gu dnia. To tu, w ciszy, po-
dejmowane są ważne decyzje, 
rozwiązywane problemy, ale 
przede wszystkim jest czas na 
rozmowę z Bogiem.

KP

ZA TYDZIEŃ
  Panorama parafii CHRYSTUSA 

KAPŁANA W RADOMIU
  20 lat PRACY ARTYSTYCZNEJ 

ROBERTA GRUDNIA

Po wspólnych 
modlitwach 
wieczornych 
kaplica nie 
pustoszeje
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Artystyczne spotkanie na Grodzkiej

RADOMSKA STARÓWKA. 
Potrzeba tutaj nie tylko remon-
tu, ale i ożywienia za sprawą róż-
norodnych spotkań artystycznych 
i kulturalnych. Z myślą o tych po-
trzebach na ulicy Grodzkiej Spółka 
Rewitalizacji oraz Stowarzyszenie 
Rwańska 7 zorganizowały spot-
kanie pod hasłem „Oblężenie ar-
tystyczne”. Wystawy, warsztaty, 
koncert Fire-Show i piękna po-

goda przyciągnęły wiele osób. 
Dzieci pod okiem fachowców 
najchętniej ćwiczyły grę na bęb-
nach (na zdjęciu). Z kolei od-
ważni dorośli chcieli opano-
wać umiejętność tańca z og-
niem. Ostatnim punktem spot-
kania na Starówce był mono-
dram autorstwa Artura Belinga 
„Aktor Reaktor”, w wykonaniu 
Zdzisława Reczyńskiego.

DZIEŁO BIBLIJNE W DIE-
CEZJI. Bp Zygmunt Zimowski 
powołał diecezjalne struktury 
Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła 
II. Jego celem będzie kształto-
wanie duchowości i kultury bi-
blijnej w duszpasterstwie, ka-
techezie oraz w formacji indy-
widualnej. Odpowiedzialnymi 
za Dzieło są dwaj bibliści: ks. 
Zbigniew Niemirski i ks. Krzysztof 
Badeński. 
Na ogólnopolskim inauguracyj-
nym spotkaniu założycieli i mo-
deratorów Dzieła Biblijnego w 
Warszawie diecezję reprezen-
tował ks. Krzysztof Badeński. 
Powiedział on, że robocze spot-
kanie koncentrowało się na wy-
szczególnieniu sposobów rea-
lizacji celów i zadań organiza-

cji. Stąd podczas obrad zwróco-
no uwagę na konieczność opra-
cowania nowych komentarzy do 
Pisma Świętego, uwzględniają-
cych potrzeby katechizacji i syste-
matycznej lektury Biblii; organi-
zowanie konferencji, zebrań, war-
sztatów, zjazdów, kursów, sym-
pozjów, konserwatoriów, dni sku-
pienia i rekolekcji; przygotowy-
wanie kongresów, wystaw, kon-
kursów i olimpiad biblijnych; po-
pularyzowanie wiedzy biblijnej w 
mediach; organizowanie pielgrzy-
mek do Ziemi Świętej; działalność 
szkoleniową w zakresie nauk bi-
blijnych i języków biblijnych.
Dzieło Biblijne powstało z inicja-
tywy Episkopatu Polski. Jego prze-
wodniczącym jest prof. KUL ks. 
Henryk Witczyk.

Dla lepszego zrozumienia Biblii

WYSTAWA FOTOGRAFI-
CZNA. Duet fotograficzny, Ewa 
i Remigiusz Kutyłowie pokaza-
li swój Radom w zimowej scene-
rii. Utrwalili na fotografii to, co w 
mieście jest najpiękniejsze. Chcą, 
aby wszyscy zwiedzający wysta-
wę, tak jak oni sami wciąż odkry-
wali na nowo piękno architektu-
ry mijanych na co dzień obiek-
tów. Wiele zdjęć zrobionych jest 
nocą. Światła latarń i skrzący się 
śnieg podkreślają urok miasta. 
Wystawa znajduje się w Galerii 
Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
ul. Żeromskiego 53

Wydobyć urok miasta
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Koncertująca młodzież
PRZYSUCHA. W sali wido-
wiskowej Domu Kultury ucz-
niowie I i II klas Zespołu Szkół 
nr 1 im. Jana Pawła II dali serię 
koncertów dla uczczenia swo-
jego Patrona. Koncerty zatytu-
łowano „Non omnis moriar”. 
Do występu, w którym wyko-
rzystano szereg utworów z ora-
torium „Tu es Petrus” autor-
stwa Piotra Rubika i Zbigniewa 
Książka, młodzi artyści przygo-
towywali się od ferii zimowych. 
W trakcie prób, które organi-
zowano kilka razy w tygodniu, 
zebrał się niespełna 20-osobo-
wy zespół. Młodzież pracowa-
ła pod kierunkiem s. Elżbiety 
Gajowiak – inicjatorki tego trud-
nego przedsięwzięcia, wicedy-
rektor Elżbiety Karkoszki oraz 
polonistki Marioli Urbaniak, 
która dokonała doboru papie-
skich tekstów użytych jako sło-
wo wiążące utwory.
– Przyjęliśmy taką zasadę – mó-
wią wykonawcy – że nasza praca 
ma służyć upowszechnieniu dzie-
ła, jakie pozostawił po sobie Jan 
Paweł II. Śpiewem chcemy upro-

sić jego rychłą beatyfikację. On po 
prostu jest naszym idolem. 
W zamyśle całego zespołu kon-
cert był także podziękowaniem 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że szkoła otrzymała imię 
Papieża Polaka.
Wybrane utwory muzyczne zo-
stały tak dobrane, by – jak mówi 
s. E. Gajowiak – przez śpiew po-
wiedzieć, że w dzisiejszej, często 
niełatwej, rzeczywistości istnieje 
miłość, która nadaje sens życiu, i 
że jest ona wartością, której trze-
ba szukać i w sobie budować.
Z aplauzem publiczności i wyko-
nawców spotkało się ogłoszenie 
dyrektor Zofii Szymańskiej wypo-
wiedziane po jednym z ostatnich 
koncertów: „Nagrodą dla was bę-
dzie wyjazd 18 maja na oratorium 
»Tu es Petrus« do Kielc. Koncert 
odbędzie się na »Kadzielni«. 
Sponsorem waszego wyjazdu jest 
komitet rodzicielski”.
Koncerty „Non omnis moriar”, 
które dawane były przez cały 
kwiecień, oglądali szkolni koledzy 
artystów, ich rodziny oraz miesz-
kańcy Przysuchy i okolic. 

Oddani miłosierdziu
ZWOLEŃ. W II niedzielę wiel-
kanocną w dziekańskiej para-
fii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego uroczyście obcho-
dzono trzecią rocznicę oddania 
parafii Bożemu Miłosierdziu. 
Aktu tego dokonał poprzed-
nik obecnego proboszcza ks. 
kan. Bernarda Kasprzyckiego 
ks. kan. Kazimierz Szary. 
Z okazji rocznicy podjęto in-
teresującą inicjatywę. W każ-
dy piątek o godz. 15.00 od-
mawiana będzie w koś-
ciele Koronka do Bożego 

Miłosierdzia, a wierni nieprze-
rwanie do godz. 18.00 bę-
dą mieli możliwość przystą-
pienia do sakramentu pojed-
nania. Drugim punktem para-
fialnej inicjatywy jest porzą-
dek zaplanowany na niedzie-
le. Parafianie będą się groma-
dzić w kościele o godz. 15.00. 
Zasadniczym momentem nie-
dzielnego spotkania wokół ta-
jemnicy Bożego Miłosierdzia 
będzie możliwość indywidu-
alnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu.

Na „Niech mówią, że…” czekali wszyscy

Ewa i Remigiusz Kutyłowie w dniu 
otwarcia wystawy
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Finał III Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

Kocham moją Ojczyznę

Niezmiennie pod tym hasłem 
odbywa się konkurs organizowany 
przez Akcję Katolicką diecezji 
radomskiej. Po etapach szkolnym  
i regionalnym przyszedł czas  
na zmagania finałowe.

Jak poinformował nas pomy-
słodawca konkursu Marek Pa-
stuszka ze starachowickiego od-
działu AK, konkurs odbywa się w 
trzech etapach: najpierw w po-
szczególnych przedszkolach i 
szkołach. Laureaci, a są to osoby 
i zespoły, które zajęły trzy pierw-
sze miejsca, przechodzą do etapu 
regionalnego. Zwycięzcy tego po-
ziomu przechodzą do etapu die-
cezjalnego. Spotkali się oni w Au-
li Jana Pawła II w seminarium du-
chownym. Powitał ich bp Edward 
Materski, rektor uczelni ks. Wac-
ław Depo oraz księża Sylwester 
Laskowski i Adam Płuciennik – 
diecezjalni asystenci AK.

W tegorocznej edycji konkur-
su na poszczególnych etapach 
wzięło udział ponad 1300 mło-
dych artystów. Do finału zakwa-
lifikowało się 51 wykonawców w 

kategorii pieśń 
oraz 38 recyta-
torów. Nowoś-
cią tegorocznej 
edycji konkursu było zaprosze-
nie nie tylko szkół, ale także grup 
działających przy parafiach.

Konkurs „Kocham moją Ojczy-
znę” jest inicjatywą, która kilka lat 
temu powstała w Starachowicach, 
w Parafialnym Oddziale Akcji Ka-
tolickiej, działającym przy parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
gdzie proboszczem – a zarazem 
gorącym orędownikiem przedsię-
wzięcia – jest ks. kan. Aleksan-
der Sikora. 

Wśród wielu zaangażowanych 
w organizację konkursu osób trze-
ba wymienić Danutę Urbańczyk 
oraz Helenę Żółtkiewicz, wraz z 
diecezjalnym zarządem AK. Idea 
konkursu została przedstawiona 
przez prezesa AK diecezji radom-
skiej Jerzego Siwka na posiedze-
niu Krajowego Instytutu AK. 

Celem konkursu jest patrio-
tyczna formacja młodych Pola-
ków, budowanie i pogłębianie 
świadomości narodowej przy ot-
warciu na to, co niosą współczes-
ne czasy. 

Wykonawcy  
byli jednocześnie 
uważną widownią
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LAUREACI KONKURSU
 W kategorii pieśń. Przedszkola: I miejsce – Aleksandra Połeć (Gadka), 
II miejsce – Sandra Montmory (Jedlnia Letnisko), III miejsce – Kacper 
Góźdź (Starachowice). Szkoła podstawowa, klasy I–III: I miejsce – 
Mateusz Kowalewski (SP Ogonowice), II miejsce – Anna Miazga (Jedlnia 
Letnisko), III miejsce – Dominik Pocheć (Starachowice). Szkoła podsta-
wowa, klasy IV–VI: I miejsce – Paulina Kaszuba (Radom), II miejsce – 
Rafał Błach (Radom), III miejsce – Magdalena Dulęba (Suchedniów). 
Gimnazja: I miejsce – Dawid Karaś (Pionki), II miejsce Aleksandra 
Maciejczyk (Suchedniów) i Agnieszka Głuch (Gowarczów), III miejsce – 
Aleksandra Filipowska (Paradyż); wyróżnienia: Piotr Świerczek (Mariówka) 
i Ewelina Ostrowska (Gózd). Szkoły średnie: I miejsce – Hanna Oliwa 
(Opoczno), II miejsce – nie przyznano, III miejsce – Małgorzata Głowacka 
(Starachowice).

 W kategorii chór. Przedszkola: I miejsce – Przedszkole nr 24 w 
Radomiu, II miejsce – Przedszkole nr 1 w Pionkach, III miejsce – 
Przedszkole nr 4 w Opocznie. Szkoła podstawowa, klasy I–III: I miejsce 
– nie przyznano, II miejsce – PSP Ossa Kolonia, III miejsce – SP Żarnów. 
Szkoła Podstawowa, klasy IV–VI: I miejsce – „A vista” SP Pionki, II miej-
sce – SP nr 9 Starachowice i „Słowiki” SP Domaszno, III miejsce – „Wesołe 
nutki” PSP Klwatka. Gimnazja: I miejsce – „Kantylena” Makowiec, II miej-
sce – „Cavatina” Chybice, III miejsce – gimnazjum w Szydłowcu; wyróż-
nienia – gimnazjum w Drzewicy i w Mariówce.

 W kategorii poezja. Przedszkola: I miejsce – Jan Łącki, II miejsce – 
Agata Burchart, III miejsce – Kacper Lasota. Szkoła podstawowa, klasy 
I–III: I miejsce – Eliza Wiktorowicz, II miejsce – Karol Płatek, III miej-
sce – Justyna Fura. Szkoła podstawowa, klasy IV–VI: I miejsce – Kamila 
Nowak, II miejsce – Aleksandra Wójciga  i Paulina Świędzikowska, III miej-
sce – Patrycja Torschalla; wyróżnienie – Agnieszka Tkaczyk. Gimnazja: 
I miejsce – Łukasz Kwaśnik, II miejsce – Mateusz Fusznio, III miej-
sce – Izabela Jachowska, Anna Wójcik, Katarzyna Stępień i Aleksandra 
Wroniszewska. Szkoły średnie: I miejsce – Jarosław Grabka, II miejsce – 
Marta Gotlib, III miejsce – Paulina Czerska.





Działają razem,  
bo chcą pomagać 
innym. Na doroczne 

święto przyjechali  
do Skarżyska- 

-Kamiennej. Wymieniali się 
doświadczeniami,  

a przede wszystkim  
modlili się za wszystkie 

dzieła charytatywne.

Niedziela Miłosierdzia 
jest patronalnym 
świętem Caritas. W 
tym dniu każdego 

roku spotykają się razem pa-
rafialne oddziały z całej die-
cezji. Działa ich już ponad 50. 
Tegoroczne spotkanie odby-
ło się w sanktuarium maryj-
nym, w miejscu, gdzie przed 
niespełna rokiem miała miej-
sce koronacja obrazu Pani 
Ostrobramskiej. Po raz pierw-
szy uczestniczyli w nim stu-
denci wraz z opiekunem ks. 
Zbigniewem Gaczyńskim.

Maryjo,  
powierzamy Ci…
Spotkania, które odbywały 

się do tej pory, miały bardziej 
charakter organizacyjny. Doty-
czyły konkretnych form współ-
pracy. W tym roku pracownicy i 
wolontariusze przybyli do Ostrej 
Bramy, by się wspólnie modlić. 

– Dla nas wszystkich, dla 
pracowników, wolontariuszy, 

wszystkich zaangażo-
wanych w działalność 
charytatywną w para-
fiach, jest to wyjątko-
wy dzień – podkreśla 
dyrektor radomskiej 
„Caritas” ks. Radosław Walero-
wicz. – Dzisiaj przede wszyst-
kim modlimy się w szczegól-
nym dla nas miejscu – w sanktu-
arium Matki Bożej Miłosierdzia. 
Chcemy za wstawiennictwem 
Maryi modlić się za wszystkie 
dzieła charytatywne, dzieła mi-
łosierdzia prowadzone nie tyl-
ko przez Caritas diecezjalną, 
ale przede wszystkim prowa-
dzone w parafialnych zespołach 
Caritas, których przybywa z ro-
ku na rok.

Modlitwa różańcowa w ka-
plicy Matki Bożej rozpoczęła 
spotkanie. Poprowadził ją wi-
cedyrektor radomskiej Caritas 
ks. Grzegorz Wójcik. Później, 

w sali konferencyjnej, 
ks. Adam Płuciennik, 
ojciec duchowny ra-
domskiego semina-
rium, przybliżył treść 
encykliki Benedykta 

XVI „Deus caritas est”. Mó-
wił o jej przesłaniu oraz o 
wynikających z niej praktycz-
nych zastosowaniach. Wska-
zywał przy tym na papieskie 
podpowiedzi dla osób zajmu-
jących się działalnością chary-
tatywną.

„Caritasowcy” zwiedzili też 
sanktuarium. O obrazie Matki 
Bożej Miłosierdzia i kaplicy – 
wiernych kopiach tych z wileń-
skiej Ostrej Bramy – oraz o oso-
bach, które przybywały do skar-
żyskiego sanktuarium, opowia-
dała Wiesława Pisarska. Przed-
stawiła zgromadzone tu wota i 
pamiątki, jak piuska i różaniec – 
dary Jana Pawła II.
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Do parafialnych oddziałów Caritas dołączyli studenci

Spotkanie ludzi Caritas

tekst 
MARTA DEKA

Uczestnicy 
spotkania  
przed skarżyską 
Ostrą Bramą

CHCEMY POMAGAĆ
KRYSTYNA MIROTA, 
PAR. ZESŁANIA DUCHA 
ŚWIĘTEGO, ZWOLEŃ

– Nasze koło 
działa od 2003 
r. Pracuje w nim 
osiem osób. W 
zeszłym roku na-
wiązaliśmy kon-

takt z Bankiem Żywności 
z Radomia, dzięki czemu 
produkty spożywcze może-
my przekazywać nie tylko 
naszym podopiecznym, ale 
także potrzebującym z in-
nych parafii. Pośredniczymy 
również w przekazywa-
niu różnych sprzętów. Nie 
pracuję zawodowo, mam 
dwoje dorosłych dzieci. 
Działalność w „Caritas” po-
woduje, że realizuję się du-
chowo. Jest ona świetnym 
zagospodarowaniem moje-
go wolnego czasu.

ANDRZEJ SADOWSKI, 
PAR. CHRYSTUSA KRÓLA, 
RADOM 

– Nasz zespół ist-
nieje od czterech 
lat. Pomagamy 
ok. 100 oso-
bom. Liczba po-
trzebujących z 

roku na rok się zwiększa. 
Nasza działalność polega 
głównie na przygotowywa-
niu i rozdawaniu paczek 
przed świętami oraz roz-
dzielaniu żywności. Praca 
ta daje mi wielką radość i 
satysfakcję.

MARIA KWAPISZ,  
PAR. PODWYŻSZENIA KRZYŻA 
ŚWIĘTEGO, ZWOLEŃ

– Jesteśmy do-
piero początku-
jącym kołem. 
Do tej pory roz-
dawaliśmy ar-
tykuły spożyw-

cze i ubrania, które lu-
dzie przynosili do kościo-
ła. Ostatnio otrzymaliśmy 
żywność, którą przekaże-
my 400 osobom. Jestem 
na wcześniejszej emery-
turze. Zawsze marzyłam o 
wolontariacie. Cieszę się, 
że wspomaga mnie rów-
nież mąż.



Najważniejszym punktem 
spotkania była Msza św., na 
której zakończenie bp Zyg-
munt Zimowski zainaugurował 
działalność akademickiego ko-
ła „Caritas Academica”. Wrę-
czył studentom odznaki i po-
dziękował wszystkim za za-
angażowanie w dzieła chary-
tatywne, za dostrzeganie po-
trzeb drugiego człowieka i by-
cie z nim w jego trudnych 
chwilach.

W Niedzielę Miłosierdzia 
nie mogło też zabraknąć Ko-
ronki do Bożego Miłosierdzia. 

Wolontariusze Caritas pod-
kreślają potrzebę takich spot-
kań, które dają im okazję do 
wspólnej mod-
litwy i wymia-
ny doświad-
czeń. Mogą 
bliżej się po-
znać i czerpać 

siły na dalszą pracę charytatyw-
ną. A tych sił przecież tak bar-
dzo im potrzeba!

Nie tylko chleb
Działalność radomskiej Cari-

tas jest bardzo wieloraka, tak jak 
wielorakie są potrzeby tych, któ-
rym ta organizacja niesie pomoc. 
Ludzie potrzebują nie tylko chle-
ba, ale przede wszystkim miłości, 
zauważenia ich potrzeb i trosk. 
Obie te sfery się dopełniają.

Caritas systematycznie prze-
kazuje żywność rodzinom wie-
lodzietnym oraz ludziom bez-
domnym i bezrobotnym. Prowa-
dzi hospicjum, wypożyczalnię 
sprzętu dla niepełnosprawnych 
i chorych. Funkcjonuje niepub-
liczny zakład opieki zdrowotnej, 
znany z profilaktyki raka piersi. 
Dwa lata temu podpisano kon-
trakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, dzięki czemu możliwe 
jest wykonywanie świadczeń za 
darmo. Działa Dom Matki i Dzie-
cka w Jasieńcu Iłżeckim. Istnie-
je świetlica socjoterapeutyczna 
oraz Katolicki Ośrodek Opiekuń-
czy. Te dzieła wspiera Fundusz 
im. bp. Jana Chrapka oraz Dzie-
ło im. bł. ks. Bolesława Strzele-
ckiego.

Oprócz tego organizacja sze-
roko rozwinęła poradnictwo, 

szczególnie dla ofiar przemocy 
w rodzinie i dla osób będących 
w innych trudnych sytuacjach 
życiowych. Istnieje również Te-
lefon Zaufania „Linia Braterskich 
Serc” i Kościelna Rada Pomocy 
dla Bezrobotnych.

Studenci  
też chcą pomagać
Pierwsze rozmowy o powsta-

niu grupy „Caritas Academica” po-
jawiły się na początku roku akade-
mickiego. W tej chwili koło zrze-
sza 20 osób, jednak na wszystkich 
radomskich uczelniach ma wielu 
współpracowników. Większość z 
nich działała wcześniej w świet-
licach środowiskowych. Współ-
pracowali z Bankiem Żywności 
przy przewożeniu i magazynowa-
niu darów. Włączali się w ogól-
ne akcje diecezjalnej „Caritas”, jak 
choćby sprzedaż świec Wigilijne-
go Dzieła Pomocy Dzieciom czy 
diecezjalnych kalendarzy, z któ-
rych dochód wspiera Fundusz im. 
bp. Jana Chrapka. Raz w miesiącu 
prowadzą zajęcia edukacyjne dla 
dzieci ze świetlicy romsko-pol-
skiej i Karanu. 

– Spotkania grupy „Caritas 
Academica” odbywają się w ra-
domskiej siedzibie Duszpaster-
stwa Akademickiego przy ulicy 
Prusa – mówi studentka teolo-

gii Sabina Niewola. Rozmawia-
my o pojawiających się proble-
mach studentów. Planujemy za-
dania na przyszłość. Chcielibyśmy 
stworzyć centrum informacyjne, 
w którym studenci znajdowaliby 
wiadomości dotyczące zakwate-
rowania, imprez kulturalnych, od-
bywających się w Radomiu i oko-
licach. Myślimy też o umieszcze-
niu tablic informacyjnych przed 
uczelniami. 

Dyrektor radomskiej Caritas 
ks. Radosław Walerowicz nie kry-
je zadowolenia z powstania koła. 
– To bardzo cieszy, że z inicjatywy 
studentów i ich opiekuna ks. Zbi-
gniewa Gaczyńskiego powstaje 
taka grupa, która w środowisku 
studenckim będzie propagowa-
ła solidaryzm społeczny, po pro-
stu posługę bliźnim. Można po-
wiedzieć, że jest to żywy po-
mnik Ojca Świętego Jana Pawła 
II, bo ci ludzie są przecież poko-
leniem JP2.  
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Do parafialnych oddziałów Caritas dołączyli studenci

Spotkanie ludzi Caritas
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BY STUDENCI  
NIE BYLI SAMI 

Od początku 
istnienia Dusz-
pasterstwa Aka-
demickiego wie- 
lu studentów 
uczestniczyło 
w pracach charytatywnych 
różnych organizacji. W 
ostatnich latach ich liczba 
znacznie wzrosła. Od kilku 
miesięcy rodziła się zatem 
idea skoordynowania tych 
działań. Jak każde środowi-
sko, również studenci ma-
ją swoje problemy, z któ-
rymi często pozostają sa-
mi. „Caritas Academica” bę-
dzie się starała dostrzegać 
wyzwania pojawiające się 
w tym środowisku i jedno-
cześnie uwrażliwiać studen-
tów na potrzeby innych.

KS. ZBIGNIEW GACZYŃSKI
opiekun „Caritas Academica”
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Bp Zimowski 
wręcza odznaki 

Caritas 
studentom
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Święto Służby Więziennej na Koziej Górze

Więzienie czeka na Matkę Bożą
Muszą być silni psychicznie. Ci 
słabsi nie wytrzymują i odchodzą. 
To specyficzne miejsce wymagające 
odpowiednich predyspozycji.

Drzwi więzienia przekra-
czają goście zaproszeni na uro-
czystą odprawę z okazji Świę-
ta Służby Więziennej. Wśród 
nich jest biskup radomski Zyg-
munt Zimowski oraz przed-
stawiciel sejmu, senatu, władz 
miasta i ksiądz kapelan. Dyrek-
tor Aresztu Śledczego w Rado-
miu Ryszard Kosior odczytał li-
stę ponad dwudziestu osób, 
pracowników więziennictwa, 
którzy zostali odznaczeni róż-
nymi stopniami i awansowa-
ni. Odznaczenia wręczał dyrek-
tor okręgowy Służby Więzien-
nej w Warszawie Arkadiusz 
Dmowski. Do życzeń i gratu-
lacji, jakie otrzymali odznacze-
ni, dołączył się biskup Zimow-
ski. W związku z peregrynu-
jącą po parafiach naszej die-
cezji kopią Obrazu Matki Bo-

żej Jasnogórskiej zapy-
tał, czy dla Niej otwo-
rzą się bramy więzie-
nia. Dyrektor aresztu 
zapewnił, że tak. Wię-
zienie na Koziej Górze 
czeka na Matkę Bożą. 
Uroczysta odprawa zakończo-
na. W drodze do drzwi wyj-
ściowych trzeba znów pokonać 
kilka zakratowanych przejść. 

Trzask otwieranej i za-
mykanej kraty przypo-
mina, gdzie jesteśmy. 
 Kraty są wszędzie i 
to one między inny-
mi sprawiają, że nie 
każdy potrafi tu praco-

wać – mówi kapelan więzienia 
ks. Zbigniew Sieroń. Dzisiejsze 
święto dotyczy wszystkich lu-
dzi, którzy pracują z więźnia-

mi na co dzień, co dzień się 
z nimi spotykają – opowia-
da ksiądz kapelan. Ich pra-
ca jest ciężka i często nie-
wdzięczna. Tu osadzeni mo-
cą wyroków sądowych właś-
nie w pracownikach Służby 
Więziennej widzą winnych za 
swój pobyt w tym miejscu. 
Ogólnie pracowników Służby 
Więziennej można podzie-
lić na dwie grupy: wycho-
wawców i tych, którzy pil-
nują przestrzegania regulami-
nu. Jestem kapelanem – kon-
tynuuje ks. Sieroń – nie tyl-
ko dla więźniów. Przychodzą 
do mnie pracownicy, szcze-
gólnie pracownicy ochrony, 
proszą o pomoc, o radę. Tak 
więc jestem kapelanem tego 
całego miejsca. Pracuję tu od 
ośmiu lat i cieszę się, że oby-
dwie więzienne kaplice w cza-
sie Mszy świętej są wypełnio-
ne. Teraz będziemy przygoto-
wywać się do przyjęcia Matki 
Bożej w kopii Jej jasnogórskie-
go obrazu. KMG

Cykliczne spotkanie młodych

Kuźnia sprawiedliwości
Po raz kolejny odbyła się 
„Kuźnia” – spotkanie młodych 
diecezji. Na radomski Michałów 
ze swymi duszpasterzami przy-
jechali młodzi z wielu para-
fii diecezji. Niektórzy po raz 
kolejny, wielu po raz pierwszy 
– zapewne nie ostatni.

Tematyka „Kuźni” ostatnich 
miesięcy nosi tytuł „Alfabet pa-
pieski”, a poszczególne spot-
kania zatrzymują się na przyka-
zaniach Dekalogu. Uczestnicy 
słuchają słów Ojca Świętego Ja-
na Pawła II oraz tematycznych 
konferencji, modlą się słowem 
i śpiewem. 

Kuźnia sprawiedliwości za-
trzymała się na przykazaniu 
„Nie kradnij”, rozważając je 
pod kątem sprawiedliwości. 

Spotkanie miało trzy czę-
ści. W pierwszej słuchano na-

uczania Jana Pawła II z piel-
grzymek do Polski, a głównie z 
roku 1991. Tę część zakończył 
obrzęd błogosławienia soli i 
rozdania jej uczestnikom. Przy-
pomniano obecnym wezwanie 
Chrystusa, byśmy byli solą zie-
mi oraz światłem świata.

Druga część wracała do pa-
pieskiego nauczania, że spra-
wiedliwość bez miłości mo-
że być tyranią. Dopełnieniem 
sprawiedliwości musi więc być 
miłość miłosierna. Rozważania 
zakończyła intronizacja obra-
zu Jezusa miłosiernego oraz 
Koronka do Bożego Miłosier-
dzia. Następnie udzielono Ko-
munii św.

W ostatniej 
części „Kuźni” 
przypomniano 
uczes tn ikom 
czas nawiedze-

nia Maryi w znaku jasnogór-
skiego obrazu. Odbyło się uro-
czyste odsłonięcie ikony Ma-
ryi wraz z aktem zawierze-
nia, błogosławieństwem i ro-
zesłaniem.

Spotkanie przygotowane 
zostało pod kierunkiem parafii 
ks. filipinów, na czele z ks. Ire-
neuszem Gizanem oraz diako-
nem Rafałem Piekarskim. 

PAWEŁ TARSKI

Przemówienia 
biskupa słuchają 
odznaczeni 
stopniami  
i awansowani
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Zapowiedzi

  KALENDARIUM 
NAWIEDZENIA 

    W PARAFIACH
7 MAJA (NIEDZIELA) – Radom, pw. św. 
Stanisława (kościół garnizonowy)
8 MAJA (PONIEDZIAŁEK) – Radom, pw. 
Chrystusa Kapłana (obok seminarium)
9 MAJA (WTOREK) – Radom, pw. Matki 
Bożej Bolesnej (os. Obozisko)
10 MAJA (ŚRODA) – Radom, pw. Świętego 
Krzyża (os. Halinów)
11 MAJA (CZWARTEK) – Radom, pw. św. 
Cyryla i św. Metodego (os. Sadków)
12 MAJA (PIĄTEK) – Radom, pw. 
Opatrzności Bożej (os. Wośniki),
13 MAJA (SOBOTA) – Jedlnia Letnisko
14 MAJA (NIEDZIELA) – Młodocin

  WARSZTATY TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ

Polski Związek Niewidomych 
Zarząd Koła w Radomiu organizu-
je Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 
osób zaliczonych do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełno-
sprawności. 
Kandydaci powinni posiadać aktualne 
orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności oraz wpis w tym orzeczeniu, że 
wymagają uczestnictwa w warszta-
tach terapii zajęciowej. Uczestnikami 
warsztatów mogą być osoby w wieku 
od 16 do 40 lat.
Szczegółowych informacji udzie-
la biuro Zarządu Koła Polskiego 
Związku Niewidomych w Radomiu 
(ul. 25 Czerwca 73), tel. 0-48 36-
27-704. Godziny przyjęcia interesan-
tów to każdy wtorek i czwartek od 
9 do 14.

  MIĘDZYNARODOWE 
    SYMPOZJUM
UKSW Wydział Teologiczny – 
Katedra Teologii Fundamentalnej 
i Dogmatycznej oraz Biskup ra-
domski zapraszają na międzyna-
rodowe sympozjum „Cooperatores 
Veritatis” („Współpracownicy praw-
dy”), poświęcone osobie i posłu-
dze kard. Josepha Ratzingera – 
Benedykta XVI. Sympozjum odbę-
dzie się od 20 do 21 maja (sobo-
ta i niedziela) w auli Jana Pawła II 
Wyższego Seminarium Duchownego 
w Radomiu (ul. Młyńska 23/25). 
Wśród zaproszonych wykładow-
ców są między innymi kard. Tarcisio 
Bertone i kard. Stanisław Nagy. 
Szczegółowy program sympozjum 
podamy za tydzień. 

Majka Jeżowska i koncert laureatów

Jak się robi festiwal

Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Majki Jeżowskiej „Rytm i melodia” przeszedł 
do historii. Były chwile wzruszeń i radość 
zwycięzców. Statuetki Złotej Nutki trafiły do 
rąk najlepszych z najlepszych.

Młodzieżowy Dom Kultury  im. Heleny 
Stadnickiej w Radomiu ma 54 lata. Sześć-
dziesięciu nauczycieli prowadzi 170 kół za-
interesowań. Pracownia animacji kultury 
organizuje około stu różnych imprez rocz-
nie. – Od dawna myśleliśmy o zorganizo-
waniu ogólnopolskiego festiwalu – mówi 
dyrektor Młodzieżowego  Domu Kultury El-
żbieta Sobkowiak. Powstał pomysł, aby był 
to festiwal piosenki Majki Jeżowskiej. Je-
steśmy placówką oświatową, chcemy pro-
mować dobre wychowanie wśród dzieci i 
młodzieży. Piosenki pani Jeżowskiej mają 
ciekawe teksty, są pouczające i melodyjne. 
Na początku był e-mail z pytaniem do pani 
Majki, czy zgadza się na taki festiwal i czy 
zechce mu patronować. Przyszła pozytyw-
na odpowiedź. Potem było wspólne spot-
kanie i omawianie szczegółów, aż narodził 
się I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Majki 
Jeżowskiej. Na festiwalowy konkurs dosta-
liśmy około 60 zgłoszeń. Komisja zakwalifi-
kowała czterdzieścioro dwoje dzieci. Do fi-
nału przeszło się 12 osób – powiedziała pa-
ni dyrektor. Koncert laureatów połączony z 
koncertem Majki Jeżowskiej odbył się w Sa-
li Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Ra-
domiu. Honorowy patronat nad festiwalem 
objął prezydent Radomia Zdzisław Marcin-

kowski. Wśród patronów 
medialnych znalazła się 
Telewizja Polska – redak-
cja programu „Od przed-
szkola do Opola”. Mło-
dzi wykonawcy zaprezen-
towali bardzo wysoki poziom. Chwil wzru-
szeń dostarczył Tomek Kowalik z Rudy Ślą-
skiej. Tomek nie widzi, ale jako jedyny wy-
konawca sam sobie akompaniował na key-
boardzie. Tomek wyśpiewał dla siebie wy-
różnienie w kategorii wiekowej dzieci od 
9 do 12 lat. W tej kategorii pierwsza na-
groda i statuetka Złotej Nutki, wręcza-
na osobiście przez Majkę Jeżowską, poje-
chała razem z Bogną Jaśkiewicz do Kosza-
lina. Bogna zaśpiewała „Owocowy karna-
wał” i chce kiedyś zostać piosenkarką, naj-
lepiej taką jak Majka Jeżowska. W tej kate-
gorii wiekowej przyznano ogółem pięć wy-
różnień i trzy nagrody. W kategorii wieko-
wej dzieci od 5 do 8 lat przyznano dwa wy-
różnienia i trzy nagrody. Statuetka Złotej 
Nutki trafiła do rąk Kacpra Sadowskiego z 
Radomia, który po mistrzowsku zaśpiewał 
piosenkę „Kolorowe dzieci”. Kilku uczest-
ników festiwalu otrzymało zaproszenie do 
udziału w eliminacjach do telewizyjne-
go programu „Od przedszkola do Opola”. 
 Gwiazda koncertu nie zawiodła nikogo. Pa-
ni Jeżowska sprawiła, że wszyscy śpiewa-
li. Występujące wraz z nią na scenie dzieci 
i młodzież  z domu kultury dały taneczny 
popis. Były gromkie brawa i obietnica, że 
za rok też będzie festiwal.

KRYSTYNA PIOTROWSKA

Artystce 
towarzyszył 

zespół młodych 
tancerzy
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Adres redakcji: ul. Prusa 6, 
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Wśród 299 parafii diecezji 
radomskiej jako jedyna 
nosi tytuł Dobrego 
Pasterza. Powstała nieco 
ponad dwadzieścia lat 
temu. Dojrzewa wraz  
z mieszkającymi tu ludźmi.

Choć stoją już koś-
ciół i dom parafialny, to 
dopiero do jednej trze-
ciej swej wysokości uro-
sła wieża świątyni. Prace 
nad nią zwolniły tempo, 
bo kościołowi przybywa 
witraży. Nie da się robić 
wszystkiego naraz. Od tej 
zimy – a któż mógł przy-
puszczać, że tak długiej 
i mroźnej – obecni na li-
turgii nie marzną. Udało 
się sfinalizować prace nad 
ogrzewaniem gazowym.

Gdy mury rosną
Parafia pw. Dobre-

go Pasterza została wy-
dzielona z macierzystej 
parafii św. Teresy. Ob-
jęła swym terytorium 
tę część Radomia, któ-
rą nazywano Żakowica-
mi. Dziś częściej mówi 
się Pierwsze lub Dolne 
Południe. Rosnące bloki 
zasiedlali ludzie młodzi, 
którzy niedawno założy-
li rodziny. Zadomawiali 
się, urządzali i zakorze-
niali. Parafia była bardzo 
młoda. Wystarczy wspo-
mnieć, że do działającej 
tu szkoły podstawowej 
uczęszczało ponad 3 tys. 
dzieci – najwięcej w ca-
łej południowo-wschod-
niej Polsce. Do dziś liczba 
chrztów znacznie prze-
kracza liczbę pogrze-
bów. Jednocześnie rośnie 
liczba zawieranych mał-

żeństw, znak, że parafia 
wiekowo dojrzewa. Dziś 
liczy 5350 wiernych.

Gdy ruszyła budowa 
kościoła, zbudowany też 
został dom parafialny. 
Wcześniej duszpasterze 
mieszkali w innych pa-
rafiach, wynajmowali też 
mieszkania u parafian, a 
przez to kontakt z wier-
nymi był bardzo utrud-
niony.

Krzepnie 
wspólnota
Mimo że parafia jest 

stosunkowo młoda, pręż-
nie działa tu Trzeci Zakon 
św. Franciszka, gromadzą-
cy kilkadziesiąt osób. W 
liturgię włączają się dwie 
schole – starsza i młod-
sza. Posługę ministranta 
pełni stu chłopców. W pa-
rafii istnieje oddział Ka-
tolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży oraz działa 
Ruch Światło–Życie. Stałą 
modlitwę różańcową pro-
wadzą kółka różańcowe.

Już niebawem spotka-
nia formacyjne będą mo-
gły mieć szersze zaple-
cze, bo do dwóch istnieją-
cych sal dołączą kolejne.

Wielką troską parafii 
jest zagospodarowanie 
otoczenia kościoła. Bra-
kuje parkingów i chodni-
ka wokół świątyni. Rów-
nież wewnątrz kościoła 
jest wiele do zrobienia. 
Bark jeszcze stałego oł-
tarza, stacji Drogi Krzy-
żowej, konfesjonałów i 
ławek. Z drugiej strony 
wiernych cieszy to, co już 
upiększa kościół: posadz-
ka kościoła, piękne taber-
nakulum i ustawiona na 
Wielkanoc 4-metrowa fi-
gura Dobrego Pasterza, 
wyrzeźbiona w lipowym 
drewnie. Ulubionym miej-
scem modlitwy są dwa 
boczne ołtarze: Bożego 
Miłosierdzia i Matki Bożej 
Częstochowskiej. Powo-
li przybywa witraży. Do 
czwartego niebawem do-
łączy kolejny.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. KAN. 
CZESŁAW 

WAWRZYŃCZAK
Święcenia kapłańskie: 31 V  
1980 r. w Sandomierzu. 
Wikariaty: Stromiec, 
Koprzywnica, Pionki – par. 
św. Barbary, Starachowice – 
par. Świętej Trójcy. Parafia 
Dobrego Pasterza to pierw-
sze probostwo ks. Czesława.

ZDANIEM PROBOSZCZA
W parafii Dobrego Pasterza jestem od 1993 ro-

ku. Bardzo sobie cenię rodzinną atmosferę para-
fii, którą wytworzyli parafianie i jej pierwszy pro-
boszcz, ks. Henryk Skuza. Od początku spotyka-
łem się i spotykam z ogromną życzliwością wier-
nych, którzy cieszą się każdym etapem naszego 
wspólnego dzieła: rosnącą świątynią i krzepną-
cą wspólnotą. Razem przechodzimy przez kolej-
ne etapy budowania parafii, razem dzielimy trudy 
pokonywania przeróżnych trudności. Mamy przed 
sobą szereg zadań, które są naszą wspólną tro-
ską, ale ufam, że razem damy radę. Wspólnie cie-
szy nas każdy mały krok. Choć wciąż jesteśmy mło-
dą wspólnotą – i pod względem lat istnienia para-
fii, i wieku parafian – to przecież już dziś spoty-
kam tych, którzy tu, do Dobrego Pasterza, wraca-
ją jak do gniazda. Jest to świadectwo wytworzenia 
się solidnych więzów, które są tak ważne, gdy two-
rzy się coś nowego. Pod każdym względem mamy 
wiele pracy, a tej starczy nam do emerytury. Waż-
ne, by nie zabrakło zapału i entuzjazmu, a ufam, 
że tak będzie. 

Księża wikariusze: 
ks. Mariusz Przybycień, ks. Dariusz Sieczka

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11,15, 12.30, 18.00
  W dni powszednie: 8.00, 18.00

W przyszłości  
nad bryłą kościoła będzie 

górować wieża

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. Dobrego Pasterza w Radomiu

Cieszy każdy mały krok
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