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W 25. rocznicę zamachu 
na Jana Pawła II na-

sza diecezja została oddana 
w opiekę Pani Fatimskiej. 
Jest to jakieś uczestnictwo 
w zawierzeniu, którego 
rok po zamachu dokonał w 
Fatimie Ojciec Święty. Od 
tamtego czasu spotykaliśmy 
Papieża wielokrotnie, także 
w Radomiu. Obecnie spie-
szymy na pielgrzymkę jego 
następcy, Benedykta XVI. 
Jak w diecezji wyglądają te 
przygotowania, pokazujemy 
na str. IV–V. Przed papie-
ską wizytą odwiedzamy też 
Jasną Górę. Tutaj na dorocz-
nej pielgrzymce spotkali się 
akademicy z całego kraju, 
a wśród nich reprezenta-
cja z naszej diecezji (s. VII). 
Zachęcamy do lektury! 

Maryjny maj to także miesiąc Pierwszych 
Komunii św., matur, święceń ka-

płańskich, a w tym roku również wizyty 
Benedykta XVI. 
Pogoda, tak sprzyjająca, przyniosła wiele ra-
dości... Wyruszaliśmy na majówki. Jedne z 
wędrówką, piknikiem, odpoczynkiem. Inne 
– z Litanią Loretańską. Obie ważne i poży-
teczne: coś dla ciała i coś dla ducha. Po zimo-
wych mrozach i szarówkach – przynoszące 
ciepło światło słońca i zieleń wiosennej przy-
rody. Kolory kwiatów. W tym otoczeniu koś-
cioły i śpiew majówek. Ale nie tylko kościo-
ły. Kto w ostatnich tygodniach jechał przez 
nasze miasta i wioski, zauważył, że pięknia-
ły przydrożne kapliczki, a potem, w majo-

we wieczory, spotykał przy 
nich grupy modlących się. 
Zanim maj dobiegnie koń-
ca, warto wybrać się na 
majówkę! 

ZANIM MAJ DOBIEGNIE KOŃCA

Majówka 
przed przydrożną 
kapliczką 
w Piłatce

RADOMSKIAVE
Wielki Odpust Fatimski

Oddani Sercu Maryi
Zawierzenia diecezji radomskiej 
Niepokalanemu Sercu Maryi 
dokonał ks. bp Zygmunt Zimowski 
podczas dorocznego Wielkiego 
Odpustu Fatimskiego w Ośrodku 
Kultu Matki Bożej Fatimskiej 
w Radomiu Janiszpolu. 

Uroczystość odbyła się w 25. 
rocznicę zamachu na Jana Pawła II. 
O związku tego wydarzenia z ob-
jawieniami fatimskimi mówił na 
początku Mszy św. kustosz ośrod-
ka ks. prał. Wiesław Taraska. Pod-
kreślił, że ocalenie Ojca Święte-
go było kolejnym cudem fatim-
skim: – Ten cud uświadomił nam 
wszystkim, że wiara i modlitwa 
to potężne siły, które mogą od-
działywać na historię, i że osta-
tecznie modlitwa okazuje się po-
tężniejsza od pocisków, a wiara 
od dywizji. 

Do rocznicy zamachu nawią-
zał także bp Z. Zimowski pod-
czas homilii. – Jan Paweł II swo-
je „Totus Tuus” 25 lat temu pod-
pisał własną krwią – mówił. – 
Choć człowiek zadał mu cios, 

on się jednak nie zmie-
nił w stosunku do czło-
wieka. Nadal pozosta-
wał najbardziej bliskim 
współczesnemu czło-
wiekowi. Kiedy propo-
nowano mu, aby za-
łożył kamizelkę kulo-
odporną, odpowiadał: 
„Moją bronią jest Jezus Chry-
stus, Jego Krzyż i krew przelana 
na Golgocie”. Dlatego dziś, w 
25. rocznicę, dziękujemy Matce 
Bożej za to, że to Ona prowa-
dziła kule i na kolejne lata dała 

nam Papieża, który tak 
bardzo ukochał Boga i 
człowieka. 

Po homilii Ksiądz 
Biskup odczytał akt za-
wierzenia, a następnie 
podpisał go na men-
sie ołtarza. O wyda-
rzeniu tym został po-

informowany papież Benedykt 
XVI, do którego skierowano te-
legram, zawierający zapewnie-
nie o modlitwie różańcowej w 
jego intencji podejmowanej w 
Ośrodku Fatimskim.  IR

Trójka dzieci 
ubranych jak 
pastuszkowie 
z Fatimy 
przypominała 
objawienia 
Maryjne
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Radomska PARAFIA ŚW. TERESY 

OD DZIECIĄTKA JEZUS
  CASTING do „Ziarna” w 

Skaryszewie
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KOŚCIÓŁ GARNIZONO-
WY. W 61. rocznicę zakończe-
nia II wojny światowej wierni 
modlili się w intencji ofiar na-
zistowskich obozów koncen-
tracyjnych. Przewodniczący 
Eucharystii bp Stefan Siczek 
w homilii nazwał ofiary nazi-
zmu wychowawcami polskich 
sumień. Zachęcał do pamię-
ci i wdzięczności za ofiarę 
ich życia. Przypomniał też o 
obecności na spotkaniu by-

łych więźniów hitlerowskich 
katowni. 
Po Mszy św. w Urzędzie 
Miejskim miała miejsce pro-
mocja „Księgi pamięci” wyda-
nej staraniem Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
Zawiera ona 16 tys. danych oso-
bowych więźniów KL Auschwitz 
pochodzących z regionów ra-
domskiego i kieleckiego oraz 
kilka tysięcy zdjęć więźniów i 
kopie dokumentów.

Modlitwa za ofiary nazizmu

PEREGRYNACJA. W progra-
mie nawiedzenia nadchodzi czas 
pierwszej przerwy, związanej z 
pielgrzymką Benedykta XVI do 
Polski. W sobotę Obraz nawie-
dzenia przybędzie do radomskiej 
katedry na Mszę św. z obrzędem 
święceń kapłańskich, a potem do 
końca papieskiej wizyty będzie 
przebywał w klasztorze Sióstr 
Klarysek w Skaryszewie. 
Zapytany o próbę podsumowa-
nia pierwszego etapu nawie-
dzenia, bp Stefan Siczek, prze-
wodniczący komitetu organi-
zującego peregrynację w die-
cezji, wskazał na głęboko re-

ligijny charakter przeżyć. „W 
porównaniu z nawiedzeniem 
sprzed ponad trzydziestu lat 
– mówił – obecne nie ma wąt-
ków politycznych. Tam był ja-
kiś sprzeciw wobec porządku 
ustrojowego, wobec trudności 
czynionych nawiedzeniu. Tutaj 
dominuje większy spokój, na-
maszczenie i wyciszenie”.
Również od strony organizacyj-
nej, zdaniem bp. Siczka, nawie-
dzenie przebiega bardzo spraw-
nie. Daje się zauważyć wielką 
współpracę służb kościelnych i 
świeckich. Z dużą pomocą śpie-
szy policja i inne służby.

PIŁATKA K. IŁŻY. Ostatnie 
w tym roku szkolnym niedziel-
ne spotkanie Stowarzyszenia 
Nauczycieli i Wychowawców 
Diecezji Radomskiej wyjątkowo 
odbyło się w plenerze. Razem 
z nauczycielami, w ramach inte-
gracji międzypokoleniowej, wy-
jechali uczniowie ze scholi, któ-
rzy śpiewają podczas niedziel-
nych Mszy św. dla członków sto-
warzyszenia. Długi spacer przez 
pola i łąki poprzedził Mszę św. w 
wiejskim kościele. Od strony du-
chowej nad wszystkimi czuwali 

ks. Krzysztof Badeński, duszpa-
sterz nauczycieli, i ks. Stanisław 
Łabendowicz. Niedzielne spot-
kanie było okazją do złożenia 
ks. Stanisławowi życzeń z oka-
zji imienin i zbliżającej się 25. 
rocznicy jego święceń kapłań-
skich. Po południu było ogni-
sko oraz biały barszcz z jajkiem 
i kiełbasą. Nie zabrakło też mod-
litewnego, majowego spotkania 
przy kapliczce. Po wakacjach 
Stowarzyszenie Nauczycieli i 
Wychowawców wznowi swoje 
comiesięczne spotkania.

Pierwsze podsumowanie
PODLESIE MAŁE. Miejscowy 
Oddział Ochotniczej Straży 
Pożarnej, do którego należy 
39 strażaków, obchodził 35- 
-lecie istnienia. Z tej okazji w 
miejscowej kaplicy należącej 
do parafii Stromiec Mszę św. 
odprawił proboszcz ks. kan. 
Marek Janas, który jest jedno-
cześnie kapelanem strażaków 
ochotników w powiecie bia-
łobrzeskim. W homilii mówił 
o fundamentalnej zalecie stra-
żaka – o odwadze. Zachęcał 
przy tym, by tę cnotę praktyko-
wać także w wyznawaniu wia-
ry. Po Eucharystii uczestnicy ju-

bileuszu przeszli na plac przy 
remizie, gdzie w czasie ape-
lu wyróżniający się ochotni-
cy otrzymali odznaki zasłużo-
nego strażaka oraz medale za 
wieloletnią służbę i działania 
na rzecz ochrony przeciwpo-
żarowej. W uroczystości udział 
wzięły pododdziały strażackie 
z gminy Stromiec, szef Straży 
Powiatowej z Białobrzegów 
starszy brygadier Zbigniew 
Łubiński oraz przedstawicie-
le policji i leśników. Dla stra-
żaków i zaproszonych gości 
zagrała radomska orkiestra 
„Grandioso”.

Strażacki jubileusz

Spotkanie  
nauczycieli i wychowawców

ZAKRZEW. Rodzinny festyn 
z udziałem cyrku „Sindbad” z 
Kielc zorganizowała parafia św. 
Jana Chrzciela w Zakrzewie. Już 
od kilku lat proboszcz parafii 
ks. kan. Roman Adamczyk wy-
chodzi z inicjatywą rekreacyj-
no-rozrywkowego spotkania ro-
dzinnego. Dzięki wsparciu im-

prezy z funduszy parafialnych 
bilety wstępu na występy cyrko-
we dostępne były po niższych 
cenach. Festyn cieszy się dużym 
zainteresowaniem, szczególnie 
rodziców z małymi dziećmi. W 
majówkach zakrzewskich bie-
rze udział rokrocznie około 
1000–1500 osób.

Rodzinna majówka

IR
EN

EU
SZ

 R
O

G
U

LS
KI

Cyrkowy clown budził wielkie zainteresowanie najmłodszych

Jubilat robił pamiątkowe zdjęcia
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Bp Stefan Siczek prowadzi nawiedzenie w kościele Ojców Bernardynów
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Amazonki, wojownicze plemię 
kobiet, które według mitologii 
greckiej pozbawiały się piersi 
utrudniającej im napinanie 
cięciwy łuku. Współcześnie 
amazonka oznacza kobietę 
jeżdżącą konno, więc przez  
to silną i sprawną. „Amazonki” 
to kobiety poddane zabiegowi, 
w efekcie którego tracą pierś 
– atrybut kobiecości.

Społeczny ruch w walce z 
rakiem piersi w Polsce ma już 
70 lat. 10 lat temu z inicjatywy 
doktor Danuty Krajewskiej po-
wstał w Radomiu Klub Amazo-
nek. A jak to się zaczęło, wspo-
mina prezes stowarzyszenia, 
Krystyna Klochowicz. Na jej ży-
ciowej drodze los postawił ko-
bietę, lekarza o wielkim sercu, 
której wiedza i umiejętności są 
ratunkiem dla wielu kobiet. Pa-
ni Krystyna była po operacji, 
obolała i udręczona chemią, 
ale pełna nadziei. Czuła po-
trzebę, żeby, gdy tylko poczu-
je się lepiej, pomagać innym 
kobietom, tak jak ona chorym. 
Doktor Krajewska szukała ko-
goś do pomocy przy założeniu 
stowarzyszenia. Ziarno zosta-
ło rzucone, ale zanim pojawiły 
się owoce, trzeba było załatwić 
wiele spraw formalnych. Udało 
się. Stowarzyszenie Kobiet po 
Mastektomii „Amazonki-Dia-
na” zostało zarejestrowane i 
otrzymało osobowość prawną 
4 kwietnia 1996 r.

Do stowarzyszenia zaczyna 
przychodzić coraz więcej ama-

zonek. W ciągu minio-
nych dziesięciu lat prze-
winęło się ich ponad 
300. Kobiety otrzymu-
ją tu wieloraką pomoc. 
Rehabilitantka Teresa 
Wojciechowska nie tyl-
ko pomaga, ale wciąż 
szkoli się i ma dziś du-
że kompetencje doty-
czące techniki drenażu 
limfatycznego. To bardzo waż-
ne, bo kobiety po mastektomii 
mają usunięte węzły chłonne. 
Na regularnych spotkaniach pro-
wadzona jest gimnastyka rehabi-
litacyjna. Do dyskusji tematycz-
no-informacyjnych zapraszani 
są lekarze różnych specjalno-
ści, dietetyk, kosmetyczka oraz 
przedstawiciel ZUS. Odbywają 
się też pokazy protez, bielizny, 
peruk. Warsztaty psychoterape-
utyczne prowadzi psycholog El-
żbieta Derleta.

Amazonki uroczyście świę-
towały swoje dziesięciolecie 
w sali widowiskowej Resursy 
Obywatelskiej. Na zapełnionej 
widowni nie można odróżnić, 

które z kobiet są tu ja-
ko zaproszeni goście, 
a które mają za sobą 
koszmar choroby. 

– Zawsze już bę-
dziemy żyć z tą cho-
robą. My, kobiety po 
tych samych przej-
ściach, jesteśmy sobie 
bliskie i potrzebujemy 
siebie nawzajem – mó-

wi Janina Kosterno, wicepre-
zes „Amazonek-Diana”. Mamy 
wolontariat, same wchodzimy 
w jego skład. Najgorsze mamy 
już za sobą i dlatego jesteśmy 
wiarygodne. Idziemy do szpi-
tali, gdy trzeba – do domów. 
Pochylamy się nad chorymi i 
cierpiącymi. Przekazujemy im 
nasze doświadczenia i przeko-
nujemy, że warto i trzeba wal-
czyć z chorobą. My mamy te-
raz drugie życie i bardziej je 
cenimy. W naszym klubie od 
pierwszego roku jego działal-
ności organizujemy wyciecz-
ki, ogniska. Co roku wyjeżdża-
my na pielgrzymkę do Często-
chowy. Nawiązałyśmy współ-

pracę z Medycznym Studium 
Zawodowym w Radomiu i je-
steśmy zapraszane tam na ki-
nezyterapię i masaże. Wspól-
nie organizujemy marsze ży-
cia i nadziei.

Studentki ze Studium Me-
dycznego były obecne razem 
ze swoją nauczycielką Lidią Pie-
trzyk w Resursie Obywatelskiej. 
Siedziały obok stolika, na któ-
rym ustawiony był model pier-
si ze specjalnego tworzywa, na 
którym można było uczyć się, 
jak przeprowadzać samokon-
trolę piersi. Niestety, chętnych 
do nauki brakowało. A o tym, 
jak ważna jest samokontrola i 
obserwacja piersi, najlepiej wie-
dzą amazonki i dlatego propa-
gują tę metodę badania. 

Patronem w niebie dla ama-
zonek jest św. Agata. Tu, na 
ziemi, w Radomiu, ich dobrym 
aniołem jest doktor Danuta 
Krajewska, która wciąż inicju-
je nowe przedsięwzięcia. Przy 
niej jej podopieczne czują się 
zdrowo i są szczęśliwe. Mówią, 
że pani doktor ma w sobie ma-
giczne fluidy. 

W czasie spotkania w Re-
sursie Obywatelskiej popły-
nęło wiele słów podzięko-
wań i uznania w stronę leka-
rzy, pielęgniarek, rehabilitan-
tów, władz miasta, sponsorów 
i wszystkich, którzy do tej pory 
wspierali działalność tego nie-
zwykłego klubu. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA

Klub „Amazonek-Diana” w Radomiu 
działa w Klubie Osiedlowym 
„Ustronie”, ul. Sandomierska14. 
Spotkania odbywają się w środy od 
godz.16 (tel. 048 385-74-15).

10 lat Klubu Amazonek 

Pod skrzydłami dobrego anioła

Janina Kosterno 
i dr Danuta 
Krajewska 
podczas 
obchodów 
10-lecia 
stowarzyszenia 
w Resursie 
Obywatelskiej
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Trudno podać licz-
bę tych, którzy z na-
szej diecezji wybio-
rą się na spotkania z 

Benedyktem XVI. „Centrum do-
wodzenia” stanowi kuria die-
cezjalna, skąd na parafie przy-
dzielane są bilety. Nad całością 
czuwa kanclerz, ks. Sławomir 
Fundowicz. Do niego od kilku 
tygodni zgłaszają się probosz-
czowie i dziekani poszczegól-
nych dekanatów.

Częstochowa  
i Warszawa
W dekanatach organizowa-

ne są spotkania księży, pod-
czas których omawia się szcze-
góły związane z pielgrzymką. 
Tak jest na przykład w deka-
nacie Tomaszów. Dziekan ks. 
kan. Jan Kularski mówi, że ta-
kie spotkanie było zaplanowa-
ne na 13 maja. Ks. Janusz Kęp-
czyński, proboszcz parafii Ku-
nice, należącej do tego deka-
natu, zgłaszał chętnych do wy-
jazdu do Częstochowy. Wyda-
je się, że z Kunic najłatwiej do-
jechać właśnie tam. Ale o wy-
borze zadecydowało bardziej 
przywiązanie do miejsca. Piel-
grzymi chcą być z następcą Ja-
na Pawła II w duchowej stoli-
cy Polski.

Częstochowa jest 
także miejscem, do 
którego wybiera się 
radomskie semina-
rium duchowne. Pre-
fekt alumnatu ks. An-
drzej Jędrzejewski in-
formuje, że klerycy bę-
dą uczestniczyć w so-
botnim spotkaniu z du-
chowieństwem, które 
rozpocznie się o godz. 17.30. 
Na to spotkanie przyjadą tak-
że diakoni, którzy przybędą na 
Jasną Górę z ośrodka rekolek-
cyjnego w Dąbrówce, gdzie od-
bywają rekolekcje przed świę-
ceniami. Ze spotkania z Papie-
żem wrócą do Radomia, a na-
zajutrz otrzymają święcenia ka-
płańskie. Wielu z nich prymi-
cyjne Msze św. odprawi w du-
chowej łączności z Eucharystią 
sprawowaną przez Ojca Święte-
go na krakowskich Błoniach.

Część radomskiego alumna-
tu pojedzie także do Warszawy.

Stolica Polski jest pierwszym 
punktem papieskiej wizyty. Tu-
taj z następcą św. Piotra spot-
kają się przedstawiciele ducho-
wieństwa w katedrze św. Jana. 
Księża z naszej diecezji po bile-
ty wstępu zgłaszali się już kilka 
tygodni temu.

Nie zabraknie też 
naszych diecezjan na 
placu Piłsudskiego. 
Jan Kędzierski z pa-
rafii Wszystkich Świę-
tych w Starachowi-
cach chce znaleźć się 
w tym miejscu po raz 
kolejny. Był tam jako 
maturzysta, gdy Mszę 
św. celebrował Jan Pa-

weł II. Pamięta słowa o Duchu 
Świętym. Chce teraz – już ja-
ko dojrzały mężczyzna – spot-
kać się tam z Benedyktem XVI 
wraz ze swoją rodziną.

Na Błonia
Dwa krakowskie dni papie-

skiej wizyty budzą największe 
zainteresowanie. Właśnie tam 
wybiera się najwięcej naszych 
diecezjan. Jadą prywatnie. Po 
bilety do Krakowa zgłaszają się 
na przykład wierni w parafiach 
Lipsko i Majdów. Ta ostatnia 
to niewielka wspólnota w de-
kanacie Szydłowiec, a wyruszy 
stąd – jak informuje proboszcz 
ks. Stanisław Wlazło – przynaj-
mniej 50 osób.

Z Lipska, oprócz wielu para-
fian jadących indywidualnie, wy-
bierają się zorganizowane gru-
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Diecezja przygotowuje się na spotkania z Papieżem

Benedyktyński alert

Stypendyści 
Fundacji 
Dzieło Nowego 
Tysiąclecia 
przed wyjazdem 
na spotkanie 
z Papieżem 
mieli robocze 
spotkanie

Sonda

DZIECI NOWEGO 
PAPIEŻA

KATARZYNA WIĘCKOWSKA  
STYPENDYSTKA FUNDACJI 
DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA

– Nigdy nie bra-
łam udziału w au-
diencji z Janem 
Pawłem II ani nie 
uczestniczyłam 
we Mszach św., 

które odprawiał w Polsce. 
Tym bardziej więc jestem 
ciekawa, jak wygląda bez-
pośrednie spotkanie z pa-
pieżem. Mam nadzieję, że 
Benedykt XVI nas zauważy 
i że choć przez chwilę bę-
dziemy blisko niego. 

EWA MĘŻYK  
PRZEWODNICZĄCA DIECEZJALNEJ 
KOMISJI STYPENDIALNEJ

– Jest to moje  
pierwsze spot- 
kanie z Bene-
dyktem XVI. W 
spotkaniach z 
Janem Pawłem 

II uczestniczyłam kilkakrot-
nie. Ostatni raz na krakow-
skich Błoniach w 2002 roku. 
Fundacja Dzieło Nowego 
Tysiąclecia jest pomnikiem 
budowanym Janowi Pawłowi 
II, ale myślę, że teraz jej 
członkowie poczują się też 
dziećmi nowego papieża.

KS. DARIUSZ KOWALCZYK  
WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU FUNDACJI

– Na spotkanie 
z Benedyktem 
XVI wybraliśmy 
Kraków, ponie-
waż tam jest 
najbardziej bo-

gaty program dla młodych. 
W sobotę od godz. 14.00 
do 2.00 nad ranem jest 
czuwanie, a w ramach nie-
go spotkanie z Papieżem. 
Następnego dnia będzie-
my uczestniczyć na kra-
kowskich Błoniach we Mszy 
św. Wszystko to nawiązu-
je do klimatu spotkań mło-
dzieży z Janem Pawłem II. 
Chcielibyśmy, by nasi sty-
pendyści ten klimat poczuli.

tekst  
PAWEŁ TARSKI

Czas do przyjazdu 
Benedykta XVI do Polski 

mierzymy już w godzinach. 
W diecezji z każdym dniem 

przybywa chętnych 
do wyjazdu. Niektórzy 

czekali na wolne w pracy 
czy  w szkole. Inni szukali 

grupy przyjaciół  
i znajomych. Teraz 

zdecydowali: jadą!
KS

. Z
BI

G
N

IE
W

 N
IE

M
IR

SK
I



py. Tamtejszy Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych 9 czerwca 
otrzyma imię Jana Pawła II. Kra-
kowskim spotkaniem z następ-
cą swego Patrona chcą przygo-
tować się do tej uroczystości. 
Mają nadzieję, że kontuzjowany 
prefekt ks. Szymon Mucha zdą-
ży wrócić do zdrowia przed so-
botą. Na krakowskie Błonia wy-
bierają się także parafianie od 
Serca Jezusowego w Skarżysku- 
-Kamiennej. Ks. Stanisław Kwiat-
kowski zapewnia, że chętnych 
jest już kilkadziesiąt osób. Po-
dobnie jest w wielu innych para-
fiach. Duszpasterze zdają też so-
bie sprawę z tego, że znajdą się 
i tacy, którzy zgłoszą się w ostat-
niej chwili. Będą ich zachęcać do 
wyjazdu nawet i bez biletów. Bo 

na pewno nie zabraknie miejsc 
w otwartych sektorach.

Młodzi chcą czuwać
Gdy w sobotnie popołudnie 

przybędzie na Błonia Ojciec 
Święty, wśród czekających na 
niego będą oazowicze z na-
szej diecezji. Jeszcze w lutym 
diecezjalny moderator Ruchu 
Światło–Życie ks. Albert Wa-
ro otrzymał list od kard. Sta-
nisława Dziwisza zapraszają-
cy oazę na Błonia. Członkowie 
Ruchu pojadą do Krakowa we 
wspólnotach parafialnych, ale 
będzie ich można poznać ja-
ko tych, od których Jan Paweł 
II nauczył się „Barki”. Studen-
ci Izabela Jankowska i Irene-

usz Prawda, będący animatora-
mi Ruchu, zabiorą oazowiczów 
z parafii Wolanów.

Na krakowskie czuwanie i 
spotkania z Benedyktem XVI 
wyrusza także Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży. Kaese-
mowicze zarezerwowali już so-
bie autokary. Spotkają się w 
Radomiu i stąd pojadą w gru-
pie ponad stu osób. Całość ko-
ordynuje Paweł Lis – prezes 
diecezjalnego KSM.

Podobnie będzie ze sty-
pendystami Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia. Mieli już 
robocze spotkanie. Omówili 
szczegóły i z radością czeka-
ją na ten dzień, gdy 86 osób 
wraz z opiekunami wyruszy 
autokarami na południe Pol-

ski. Także i oni chcą być w Kra-
kowie przez cały czas, gdy bę-
dzie tam Papież.

Dla pozostających
Studia papieskie i trans-

misje ze spotkań z Papieżem 
przygotowują nie tylko ogól-
nopolskie rozgłośnie i stacje 
telewizyjne. W stanie gotowo-
ści jest także nasza diecezjalna 
rozgłośnia, Radio Plus, o czym 
informuje jej dyrektor ks. Jacek 
Wieczorek. 25 maja od godz. 
10.00 Plus transmituje powita-
nie na lotnisku Okęcie. Następ-
nego dnia od godz. 9.30 bę-
dzie transmisja z Mszy św. na 
placu Piłsudskiego w Warsza-
wie. Bezpośrednie transmisje 
Radio Plus przeprowadzi także 
ze spotkania z młodymi na kra-
kowskich Błoniach (27 maja od 
godz. 18.00) i z Mszy św. spra-
wowanej tam w niedzielę 28 
maja (od godz. 9.30).

Ciekawie zapowiada się 
również Studio Papieskie w Ra-
diu Plus (w piątek i w sobotę 
od godz. 18.00, a w niedzielę 
od 17.00), a w nim tacy goście, 
jak Piotr Semka, Tomasz Terli-
kowski, ks. Dariusz Kowalczyk, 
Adam Hlebowicz, Jan Żaryn, ks. 
Waldemar Chrostowski.

Benedyktyński alert trwa. 
Za pielgrzymkę Benedykta XVI 
i jej owoce modlą się także die-
cezjanie przed obliczem Czar-
nej Madonny na trasie nawie-
dzenia. 
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Diecezja przygotowuje się na spotkania z Papieżem

Benedyktyński alert

JEDNO SERCE BOGA
W czasie wizyty kard. 
Josepha Ratzingera w 
Radomiu w 2002 ro-
ku, kiedy to przybył, 
aby udzielić świę-
ceń biskupich dzi-

siejszemu ordynariuszowi na-
szej diecezji, miałem możność 
przeprowadzić z nim wywiad. 
Tytuł tej rozmowy podpowie-
dział on sam, cytując św. Jana 
od Krzyża: „Bóg ma jedno serce 
w Jezusie Chrystusie”. Pytałem 
Księdza Kardynała, wówczas 
Prefekta Kongregacji Doktryny 
Wiary, o postrzeganie Chrystusa 
i Kościoła, o źródła młodości i 
dynamizmu w Kościele. Gdy słu-
cham dziś słów Papieża, wie-
le razy zdaje mi się słyszeć po-
znane wcześniej wątki. Sięgam 
do zapisu tamtej rozmowy i wi-
dzę wielką stałość i kontynua-
cję. Gdy Benedykt XVI mówi dziś 
młodym o Chrystusie, który ni-
czego nie odbiera, a wszystko 
daje, przychodzą na myśl słowa 
wypowiedziane przez niego w 
Radomiu: „Chrystus posiada sło-

wo prawdy... to w Kościele dzia-
łają słowa życia wiecznego prze-
kazane przez Pana. To przekona-
nie rodzi ufną radość, że z Nim 
można kroczyć ku przyszłości, 
a wiara pozostaje żywą. Właśnie 
dlatego wielu młodych ludzi jest 
przekonanych, że tutaj znajdzie 
słowa życia wiecznego. Co wię-
cej, że nie potrzebują szukać ich 
gdzie indziej i nie muszą iść do-
kądkolwiek indziej”.
Gdy dziś Benedykt XVI wska-

zuje na liturgię jako na źródło 
ożywienia Kościoła i na funda-
ment łączenia tego, co nowe, 
z tym, co stare, przypomina-
my sobie, że w Radomiu powie-
dział: „Tylko tam, gdzie istnieje 
kontynuacja, znajduje się praw-
dziwy postęp, prawdziwe po-
szukiwanie. Tam zaś, gdzie owej 
kontynuacji nie ma, zabraknie 
też precyzyjnego określenia kie-
runków postępu”.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
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Kard. Joseph Ratzinger w czasie sakry bp. Zygmunta Zimowskiego 
w Radomiu
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Radomscy kawalerowie Orderu św. Stanisława

Ludzie wielkiego serca 
Nadawany był corocznie podczas 
majowych uroczystości w kościele 
Świętego Krzyża w Warszawie 
przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Odnowiony 
po latach, tak jak kiedyś trafia 
do rąk ludzi stojących po stronie 
prawdy, wiary i otwarcia 
na potrzeby innych.

 W warszawskich Łazien-
kach Królewskich, w Pałacu na 
Wodzie, odbyła się Inwestytu-
ra, czyli uhonorowanie nowych 
dam i kawalerów Orderu św. Sta-
nisława. Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą św., którą odprawił bi-
skup polowy WP gen. bryg. Ta-
deusz Płoski. Była to pierwsza 
Msza św. sprawowana w tym 
miejscu po 211 latach przerwy. 
W homilii biskup wspomniał o 
św. Stanisławie i jego męczeń-
skiej śmierci, poniesionej za to, 
że wierny Bogu i swoim ideałom 
stanął po stronie prawdy i wsta-
wił się za uciśnionymi. 

W tym roku do grona ka-
walerów orderu św. Stanisława 
dołączyło dwóch mieszkańców 
Radomia, ks. Jacek Kucharski 

i Mirosław Piotrowski. 
Obydwaj otrzymali or-
der III klasy.

 Ks. Jacek Kucharski 
jest wykładowcą bibli-
styki w Instytucie Te-
ologicznym UKSW w 
Radomiu oraz w Wyż-
szym Seminarium Duchow-
nym. Jako duszpasterz akade-
micki prowadzi spotkania biblij-
ne z pracownikami radomskich 
uczelni. – Order, zgodnie z jego 
ideą, jest dla mnie uznaniem i 
zwróceniem uwagi na propago-

wanie prawdy – mówi. 
– Staram się, jako ka-
płan, biblista i duszpa-
sterz akademicki poka-
zywać, że prawda, dzi-
siaj często spychana na 
bok, jest nieśmiertel-
ną wartością, bez któ-

rej nie można żyć. Chciałbym 
starać się jak najczytelniej, po-
przez kapłaństwo czy poprzez 
pracę naukową, pokazywać, że 
można i trzeba żyć prawdą, na-
wet jeśli przychodzi nam przez 
nią cierpieć.

– Jestem właścicielem firmy 
transportowej – mówi Mirosław 
Piotrowski. – Ten order to dla 
mnie ogromny zaszczyt. Jeśli cza-
sem komuś pomagam, to robię 
to bezinteresownie i nie oczeku-
ję niczego w zamian. Ponieważ w 
Radomiu jest wiele osób działa-
jących tak jak i ja charytatywnie, 
tym bardziej czuję się wyróżnio-
ny i zobowiązany. Będę się starał 
nie zawieść tych wszystkich, któ-
rzy mi zaufali. 

Order Świętego Stanisława, 
ustanowiony w 1765 r. przez 
króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, miał zobowiązy-
wać do wierności królowi i Rze-
czypospolitej oraz wspomaga-
nia ubogich. Dziś, choć nie ma 
on rangi państwowej, dla od-
znaczonych jest wielkim wy-
różnieniem. Jego kawalerami i 
damami są politycy, generało-
wie, biznesmeni, osoby wpły-
wowe. Wszyscy powinni odzna-
czać się wielkością serca, bro-
nić prawdy, wspierać potrzebu-
jących. Siedzibą Narodowej Ka-
pituły Orderu są Łazienki Kró-
lewskie, a Wielkim Mistrzem 
Orderu jest gospodarz Łazienek 
prof. Marek Kwiatkowski.

MAŁGORZATA ŻUKOWSKA

Gorąco polecamy

Nie tylko dla teologów
Biskupowi Adamowi Odzim-
kowi z okazji 20. rocznicy sakry 
został dedykowany kolejny 
tom rocznika „Studia Diecezji 
Radomskiej”.

Podobnie jak tomy po-
przednie, również ten zawie-
ra artykuły z wielu dziedzin te-
ologicznych i z teologią zwią-
zanych. Znajdziemy tu zatem 
publikacje z zakresu teolo-
gii dogmatycznej, fundamen-
talnej, moralnej, pastoralnej, 
duchowości i liturgiki, religio-
znawstwa, historii, pedagogiki, 
socjologii oraz recenzje ksią-
żek. Tak więc niezwykle boga-
ta tematyka ponad 40 artyku-

łów może zaciekawić nie tylko 
duszpasterzy i katechetów, ale 
także osoby interesujące się 
szeroko rozumianą problema-
tyką religijną.

Liczącą niemal 500 stron 
książkę otwierają artykuły o 
tematyce biblijnej, gdyż jest 
to dziedzina szczególnie bli-
ska bp. Odzimkowi, któ-
ry jest wykładow-
cą Pisma Święte-
go w Wyższym Se-
minarium Duchow-
nym oraz w Insty-
tucie Teologicznym 
UKSW w Radomiu.

„Studia Diece-
zji Radomskiej” od 

początku dokumentują efekty 
badań środowiska naukowego 
diecezji radomskiej. Jednak-
że seria wydawnicza w pre-
zentowanym tomie – jak piszą 
we Wstępie redaktorzy wy-
dania ks. Krzysztof Badeński, 
ks. Jacek Kucharski i ks. Zbi-

gniew Niemirski – 
„znacznie poszerzy-
ła grono autorów 
poza ten obszar. W 
dużej mierze sta-
ło się za sprawą 
Osoby – której 
ten tom jest de-
dykowany – Ks. 
Biskupa Adama 
Odzimka”. 

Artykuły dotyczące proble-
matyki Pisma Świętego nade-
słali bibliści z ośrodków na-
ukowych z całej Polski, wśród 
nich jest także promotor pracy 
doktorskiej księdza biskupa o. 
prof. dr hab. Hugolin Langkam-
mer OFM.

Dzięki współpracy z biblio-
teką Wyższego Seminarium 
Duchownego „Studia Diece-
zji Radomskiej” znajdują się 
w księgozbiorach ponad 60 
ośrodków naukowych w na-
szym kraju.

MD

„Studia Diecezji Radomskiej”, tom VII, 
Wydawnictwo „Ave”, Radom 2006

ska bp. Odzimkowi, któ-

„Studia Diece-
zji Radomskiej” od 

„znacznie poszerzy-
ła grono autorów 
poza ten obszar. W 
dużej mierze sta-
ło się za sprawą 
Osoby – której 
ten tom jest de-
dykowany – Ks. 
Biskupa Adama 
Odzimka”. 

Od lewej stoją: 
prof. Marek 
Kwiatkowski, 
Mirosław 
Piotrowski i ks. 
Jacek Kucharski
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Zapowiedzi

  KALENDARIUM NAWIEDZE-
NIA W PARAFIACH

21 MAJA (NIEDZIELA) – Kuczki
22 MAJA (PONIEDZIAŁEK) – Radom, pw. św. 
Jadwigi Królowej (os. Akademickie)
23 MAJA (WTOREK) – Radom, pw. 
Miłosierdzia Bożego (Jeżowa Wola)
24 MAJA (ŚRODA) – Radom, pw. św. 
Łukasza (os. Józefów)
26 MAJA (PIĄTEK) – przewiezienie obra-
zu do katedry
28 MAJA (NIEDZIELA) – Radom, pw. św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus (Borki)

  ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
27 MAJA o godz. 10.00 w katedrze ra-
domskiej ks. bp Zygmunt Zimowski 
udzieli święceń prezbiteratu diakonom 
Wyższego Seminarium Duchownego.

  MARYJA W PIEŚNI I POEZJI 
NA ZIEMI OPOCZYŃSKIEJ

28 MAJA w Mroczkowie Gościnnym ko-
ło Opoczna odbędzie się V Konkurs 
Pieśni i Poezji Maryjnej. Wezmą w 
nim udział uczniowie szkół z tere-
nu opoczyńskiego oraz panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich. 
Program:
13.00 – Msza św. w parku
14.00 – otwarcie konkursu, występ 
KGW oraz uczniów
19.00 – koncert Wandy Bargiełow-
skiej-Bargeyllo „Z muzyką do gwiazd”.
Do udziału w imprezie za-
praszają organizatorzy: para-
fia pw. Narodzenia Matki Bożej 
w Mroczkowie Gościnnym wraz  
z proboszczem ks. Jackiem Wolskim 
oraz Jan Wieruszewski, burmistrz 
miasta i gminy Opoczno.

  WAKACJE Z OAZĄ
Diecezjalne Duszpasterstwo Służby 
Liturgicznej i Ruchu Światło–Życie 
organizuje w czasie najbliższych 
wakacji rekolekcje oazowe w na-
stępujących turnusach: turnus I OD 
27CZERWCA DO13 LIPCA, turnus II OD 14 
DO 30 LIPCA, turnus III OD 31 LIPCA DO 
6 SIERPNIA, turnus dla studentów OD 1 
DO 17 WRZEŚNIA.
Zgłoszenia przyjmowane są do 
6 czerwca. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w Ośrodku 
Diecezjalnego Duszpasterstwa 
Służby Liturgicznej i Ruchu Światło–
Życie w Radomiu (ul. Malczewskiego 
1, p. 0/20) w każdy wtorek i środę od 
godz. 10.00 do 16.00 lub pod nume-
rem telefonu 048/3406209.

Nasi studenci na Jasnej Górze

Świadkowie nadziei 
Nie wiemy, czy 24 maja 1936 roku  
na pierwszej pielgrzymce studentów  
na Jasną Górę był ktoś z Radomia. Ale wiemy  
z całą pewnością, że studenci radomscy wraz  
z duszpasterzami akademickimi przybywają  
w maju do Częstochowy już od ponad 40 lat.

Tegoroczna pielgrzymka akademicka 
była jubileuszowa. Już po raz 70. świat 
akademicki pielgrzymował na Jasną Gó-
rę. Również w tegorocznej pielgrzym-
ce uczestniczyli przedstawiciele naszego 
środowiska. Senat i rektorat Politechniki 
Radomskiej reprezentował prorektor ds. 
rozwoju kadry i współpracy z zagranicą 
prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer, które-
mu towarzyszyła grupa pracowników i 
studentów naszej uczelni. Byli oczywi-
ście studenci z ośrodków duszpaster-
stwa akademickiego. W tym roku bar-
dziej widoczni byli studenci z ośrodka 
DA przy ulicy Górniczej 2, którzy przy-
byli z ks. Sławomirem Płusą. 

Znaczącym radomskim akcentem piel-
grzymki był wykład ks. dr. Marka Dzie-
wieckiego, rozpoczynający główny dzień 
pielgrzymki. Cieszyło nas ogromne zain-
teresowanie prelegentem z naszej diece-
zji i jego wykład pt. „Czym jest i 
na czym polega nadzieja chrześ-
cijańska”. Przed południem mie-
liśmy jeszcze do wyboru kilka 
spotkań dyskusyjnych z prelek-

cjami. Wszystkie one w jakimś stopniu 
nawiązywały do tematu tegorocznej piel-
grzymki: „ Jesteśmy świadkami nadziei”. 
Pielgrzymi z ośrodka DA przy ul. Prusa 6 
zdecydowali się uczestniczyć w spotka-
niu pt. „Rzucić wyzwanie pokusie rozpa-
czy”, prowadzone przez bp. Andrzeja Sie-
mieniewskiego.

Popołudniowa część pielgrzymki 
miała miejsce w katedrze częstochow-
skiej. Stamtąd przeszliśmy na Jasną Górę. 
Wspólny Apel Jasnogórski i Msza św., mi-
mo przenikliwego zimnego wiatru, zde-
cydowanie podniosły duchową tempe-
raturę. Słowa przewodniczącego litur-
gii bp. Henryka Tomasika mogły wzbu-
dzić nadzieję na przyszłość w uczestni-
czących. Przed nocnym czuwaniem w ka-
plicy jasnogórskiego obrazu można by-
ło uczestniczyć w koncertach i spektaklu 
teatralnym. 

Pielgrzymkę zakończyła Msza św., któ-
rą w niedzielny poranek sprawował ks. bp 
Marek Jędraszewski. Po niej zostały odno-
wione Śluby Akademickie. Po raz kolejny 
należeliśmy do tych, którzy wypełniali sło-
wa wypowiedziane po raz pierwszy przez 
polskich studentów przed 70 laty: „Przy-
rzekamy i ślubujemy każdego roku przy-
chodzić z pielgrzymką na Jasną Górę po 

nowe siły, po coraz głębszą świa-
domość zadań i odpowiedzialno-
ści, byśmy stali się ludźmi wypró-
bowanego sumienia”. 

KS. ZBIGNIEW GACZYŃSKI

Ks. Sławomir 
Płusa ze swoją 
grupą
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Dumą parafian jest to, 
że pochodzi stąd wielu 
księży. Pracują na kilku 
kontynentach. Wśród 
rodaków jest także 
Paweł Socha – biskup 
pomocniczy diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej.

Poprzedni proboszcz, 
ks. Czesław Jeromin, roz-
budził u parafian zami-
łowanie do pielgrzymo-
wania. Chętnie wyrusza-
ją – czy to autokarami, 
czy też pieszo. Najczęst-
szym celem są Łagiewni-
ki i Jasna Góra. Ks. Jero-
min był czcicielem Bo-
żego miłosierdzia. Wo-
kół niego zgromadziło 
się grono osób, które 
do dziś szerzy ten kult, 
pielgrzymuje do krakow-
skiego sanktuarium, a w 
parafii w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca zbiera 
się na swojej Mszy św.

Obecny proboszcz 
z kolei poszerzył grono 
wędrujących w sierpniu 
na Jasną Górę. W radom-
skiej pielgrzymce diece-
zjalnej mają swoją grupę 
– „Dwudziestkę”. Zapra-
szają do niej wiernych z 
sąsiednich parafii.

W Kuczkach nowe 
spotyka się z tradycją. 
Głównym zajęciem para-
fian jest rolnictwo, a św. 
Izydor odbiera szczegól-
ną cześć w majowy od-
pust. Pracujący na roli 
ufundowali swemu pa-
tronowi witraż, który 
umieszczono w jednym 
z okien prezbiterium. 
Z jednej strony właści-
wie nie przybywa z ze-
wnątrz ludzi osiedlają-

cych się tu. Nowe domy 
budują tutejsi mieszkań-
cy. Z drugiej – za pracą 
wyjeżdżają stąd do Ir-
landii i do Włoch. Dziś 
w parafii mieszka 2370 
wiernych. 

Kuczki były parafią 
rozległą terytorialnie. 
To dlatego kilkanaście 
lat temu z jej części zo-
stała wydzielona para-
fia Gózd. Obie wspól-
noty nadal mają wspól-
ny cmentarz. By ułatwić 
wiernym udział w nabo-
żeństwach, w Drożan-
kach utworzono kapli-
cę filialną. W tym ce-
lu zaadaptowano budy-
nek dawnej szkoły. Z ko-
lei do parafii Kłonówek 
odeszła wioska Kłonów. 
Mimo tych zmian, z naj-
dalszych miejsc parafii 
wierni mają 5 km do 
kościoła.

W roku 2000 wspól-
nota obchodziła jubi-
leusz 100-lecia istnie-
nia. Jednakże kościół 
jest znacznie młodszy. 

Wprawdzie budowę 
świątyni zakończono w 
1935 r., ale konsekra-
cja miała miejsce dopie-
ro dwa lata po II wojnie 
światowej. Nie ma też 
już pierwszej plebanii. 
Była w bardzo złym sta-
nie. Ostatecznie zosta-
ła rozebrana, gdy dzie-
sięć lat temu zakończo-
no budowę nowej.

W kościele zosta-
ły odnowione i podda-
ne pracom konserwa-
torskim wszystkie oł-
tarze. W ostatnim ro-
ku powstało nowe ogro-
dzenie. Wielką troską 
wspólnoty jest otocze-
nie świątyni. By je jesz-
cze bardziej upiększyć, 
generalnemu remonto-
wi trzeba będzie pod-
dać wejściowe scho-
dy. I chodzi nie tylko o 
ich wygląd, ale także o 
funkcjonalność. Wszyst-
ko po to, by zachować 
harmonię tradycji z tym, 
co nowe.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. KAN. 
WIESŁAW 

KUDŁA
Święcenia kapłańskie –  
3 czerwca 1978 w Sando-
mierzu. Wikariaty: Krasna, 
Gielniów, Staszów, parafia 
pw. św. Jana w Radomiu, pa-
rafia pw. Świętej Rodziny w 
Radomiu. Kuczki są pierwszym 
probostwem ks. Wiesława. Jest 
tutaj od 1999 r. 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Jako proboszcza cieszy mnie szczególnie to, 
że parafianie chętnie korzystają z sakramen-
tów. Wielu ludzi systematycznie przystępuje 
do Komunii św. Również niedzielna frekwencja 
jest stosunkowo wysoka. Choć zdaję też sobie 
sprawę, że w związku z odległościami na licz-
bę przychodzących do kościoła wpływa pogo-
da. Są więc i takie dni, gdy wiernych jest mniej. 
Pamiętam też o tych, którzy wyjechali za grani-
cę. Oni nadal są naszymi parafianami.
Obecnie podjęliśmy inicjatywę utworzenia w 
parafii grupy Ruchu Światło–Życie. Widać już 
tego pierwsze efekty. Oazowicze dołączają do 
ministrantów i dwóch scholi. Wspomagają ich 
zaangażowanie w liturgię. Mam nadzieję, że 
wesprą też sierpniową pielgrzymkę. Chcemy, 
by nasza „Dwudziestka” rosła i krzepła.
Młodzi parafianie uczą się i formują religijnie, 
patrząc na dorosłych. Stąd bardzo ważna jest 
czynna obecność w życiu wspólnoty działają-
cych tu kółek różańcowych i grupy Czcicieli 
Bożego Miłosierdzia.

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta: 8.00, 12.00, 17.00 (kaplica  

w Drożankach – 10.00)
  W dni powszednie: 7.00, 18.00

Wiosną pięknieje 
otoczenie kościoła

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach 

Rodzinna parafia biskupa
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Wikariusz – ks. Marek Adamus


