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Zakończyły się już pry-
micyjne Msze św. nowo 

wyświęconych księży, spra-
wowane w rodzinnych para-
fiach. Teraz grupą 23, bo tylu 
diakonów przyjęło święcenia 
prezbiteratu, odwiedzają 
różne miejsca, by razem cele-
brować Eucharystie: na Jasnej 
Górze, w seminarium, w 
sanktuariach. Swe pierwsze 
Msze św. odprawiają też in-
dywidualnie w różnych waż-
nych dla nich świątyniach. 
Wracają do wspólnot, gdzie 
odbywali praktyki. Za kilka 
dni bp Zygmunt Zimowski 
pośle ich do pracy na para-
fiach. Kim są? Skąd pocho-
dzą? Na czym polega semi-
naryjna formacja? Piszemy o 
tym na s. IV–V. 
 

Piętnaście lat wydaje się czasem nie-
odległym. A jednak. W sobotni wie-

czór 3 czerwca rozpoczęły się obchody 
15. rocznicy wizyty Jana Pawła II w 
Radomiu. Najpierw w wielkiej auli semi-
narium odbył się pokaz filmu o pobycie 
Ojca Świętego wśród nas. Potem wszy-
scy przeszli przed seminarium, gdzie 
stoi pomnik Papieża. Tutaj alumni I ro-
ku zaprezentowali program poświęcony 
tamtej wizycie. Bp Stefan Siczek wygło-
sił homilię. Na zakończenie odśpiewano 
Apel Jasnogórski.
Nasuwa się przy tej okazji refleksja o 
czasie, o konieczności odświeżania pa-
mięci ważnych wydarzeń. Alumni, któ-

rzy dziś kończą pierw-
szy rok formacji semina-
ryjnej, w 1991 roku mie-
li dopiero cztery lata.
 

GDY ON TU BYŁ, MIELI TYLKO CZTERY LATA

Wieczorna pora 
skłaniała 
do refleksji

RADOMSKIAVE
15. rocznica pobytu Jana Pawła II w Radomiu

Wiatr historii
– Nie potrafimy sobie wyobrazić, 
że może być podobny dzień 
w historii naszego miasta niż 
4 czerwca 1991 roku – powiedział 
na spotkaniu z młodzieżą 
w radomskiej katedrze 
ks. prałat Edward Poniewierski.

– Chcemy przypomnieć 
tamto wydarzenie – mówił da-
lej probosz katedry. – Mamy 
tu znaki, które przybliżają je-
go postać. Przede wszystkim 
jest wśród nas biskup ordyna-
riusz Zygmunt Zimowski, któ-
ry przez wiele lat stał u bo-
ku Jana Pawła II. Dzisiaj, bę-
dąc naszym pasterzem, jest 
znakiem Ojca Świętego. In-
ny znak to portret Jana Pa-
wła II, fotel, na którym Ojciec 
Święty siedział w czasie Mszy 
świętej na radomskim lotni-
sku, i stuła specjalnie przygo-
towana na godzinę poświęce-
nia seminarium w Radomiu. 
Ks. Poniewierski przypomniał 
także wypowiedziane wtedy 
słowa Papieża o wietrze Du-

cha Świętego, który 
dął na radomskim lot-
nisku na całe miasto i 
na wszystkich zebra-
nych, niosąc nam Sło-
wo Boże.

Wśród młodych ludzi zgro-
madzonych w katedrze tylko 
ci, którzy mają ponad dwa-
dzieścia lat mogli pamiętać 
tamto wydarzenie. Dla młod-
szych była to lekcja histo-
rii, jak choćby dla dziecięce-
go zespołu „Mikołajki” z Koń-
skich, który swymi piosenka-

mi uświetnił niedziel-
ne spotkanie. Biskup 
ordynariusz przypo-
mniał, że wszyscy je-
steśmy powołani do 
świętości. – 15 lat te-

mu Jan Paweł II stanął na na-
szej radomskiej ziemi, aby 
nam pokazać tę prostą drogę 
do nieba – dodał.

Choć nikt tego nie powie-
dział głośno, czujemy w sercu, 
że o tamtych wydarzeniach za-
wsze będziemy pamiętać. 
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ZA TYDZIEŃ
  W „Panoramie parafii”: PARAFIA 

PW. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 
W RADOMIU

  O RODZINACH ADOPCYJNYCH

MARTA DEKA
redaktor wydania

Symbole 
papieskiej 
obecności 
w Radomiu
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Gość z Wołynia na jubileuszu

PRZYSUCHA. W parafii pw. 
św. Jana Nepomucena w Przy-
susze gościł ks. bp Marcjan 
Trofimiak – ordynariusz diecezji 
Łuck na Ukrainie i wiceprzewod-
niczący Konferencji Episkopatu 
Ukrainy. Jego wizyta wiązała się 
z 220. rocznicą konsekracji koś-
cioła. Bp Marcjan został też po-
proszony o udzielenie sakra-
mentu bierzmowania 85 ucz-
niom klas trzecich Publicznego 
Gimnazjum z Przysuchy (na fo-
tografii) i spotkał się z dziećmi, 
które przystąpiły do I Komunii 
św. Przewodniczył także uro-
czystościom odpustowym ku 
czci głównego Patrona pa-
rafii. W homilii Biskup dzielił 
się z doświadczeniami z pra-
cy duszpasterskiej na Ukrainie. 
Mówił, że to kraj wielu kultur 
(istnieje w nim ponad 100 wy-
znań), naznaczony piętnem by-

łego systemu komunistyczne-
go. Mimo że dziś Ukraina jest 
wolna, to w sercach wielu lu-
dzi nadal brakuje Boga, ponie-
waż skutecznie walczono przez 
dziesiątki lat, by Go wyrzucić 
z serc Ukraińców, z ich kul-
tury, języka. Ludziom żyje się 
ciężko. Oprócz biedy material-
nej, dużego bezrobocia, sze-
rzą się różne patologie, alkoho-
lizm, narkomania, rozwijają się 
sekty. Duszpasterstwo to pra-
ca od podstaw, nauka podsta-
wowych prawd wiary, chrzest 
ludzi w każdym wieku, budo-
wa kościołów i odbudowa zruj-
nowanych. Mimo zniszczenia 
tak wielu wartości ludzie po-
szukują na nowo sensu życia i 
trwałych fundamentów moral-
nych. Potrzeba więc odważnych 
świętych duszpasterzy, którzy 
umocnią wiarę narodu. 
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Patron Przedszkola nr 9
TOMASZÓW MAZO-
WIECKI. Przedszkole nr 9 do-
łączyło do rodziny placówek 
noszących imię Jana Pawła II. 
Uroczystość rozpoczęła Msza 
św. Z przedszkolakami, ich ro-
dzicami i pracownikami placów-
ki uczestniczyli w niej przedstawi-
ciele władz miasta i powiatu, pra-
cownicy oświaty, dyrektorzy to-
maszowskich przedszkoli, a tak-
że dzieci z SP nr 7 wraz z nauczy-
cielami oraz grono wiernych miej-
scowej parafii pw. MB Nieustającej 
Pomocy. W homilii bp Zygmunt 
Zimowski zachęcał do podjęcia 
trudu świętości. „Każdy może być 
świętym, i taki duży, i taki mały… 
taki gruby i taki chudy” – mówił 
biskup, przypominając piosenkę 
„Arki Noego”.

Po Mszy św. przy dźwiękach or-
kiestry strażackiej ze Smardzewic 
uczestnicy uroczystości przeszli 
na plac przedszkolny, gdzie bp Z. 
Zimowski odsłonił i poświęcił pa-
miątkową tablicę. Program arty-
styczny w wykonaniu dzieci z kl. 
„0” i młodszych przedszkolaków 
był dla wszystkich głębokim prze-
życiem.
W przygotowaniach do uroczysto-
ści uczestniczyli pracownicy, ro-
dzice i osoby zaangażowane w ży-
cie przedszkola. Tablicę wykonała 
firma Jana Lange. Obraz Patrona 
ufundował Tomasz Wachoń. On 
również był wykonawcą okolicz-
nościowej dekoracji. 
Dzień nadania imienia przedszko-
la będzie obchodzony jako Święto 
Przedszkola. 

Także maluchy potrafią skłonić do zadumy
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PARZNICE. Tamtejsze gim-
nazjum, którego początki sięga-
ją 1910 r., otrzymało imię Jana 
Pawła II. Mszy św. sprawowanej 
na sali gimnastycznej przewodni-
czył bp Zygmunt Zimowski, który 
podkreślił trafność wyboru patro-
na placówki. W Eucharystii z ucz-
niami, ich rodzicami, nauczyciela-
mi i wychowawcami wzięli udział 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych powiatu i gminy, dyrek-
torzy szkół, radni, a także grono 
księży związanych ze szkołą czy 
to pracą katechetyczną, czy po-
chodzeniem.
W drugiej części uroczystości dy-
rektor gimnazjum Andrzej Gaca 
otrzymał uchwałę rady gminy na-
dającą szkole imię Jana Pawła II, 
a młodzież – sztandar szkoły, 
na który zostało złożone ślu-
bowanie. Odsłonięto także po-
piersie Patrona, dzieło Justyny 
Dolęgi. Następnie wysłuchano 
historii szkoły i wspomnień jej 
wychowanka ks. prał. Mirosława 

Mikulskiego. Ostatnim punktem 
uroczystości był występ gimna-
zjalistów, przygotowany przez 
polonistki Wiolettę Duralską, 
Urszulę Marecką, Agnieszkę 
Rozwadowską i Jadwigę 
Stępień.
Dla Emilii Witkowskiej, uczenni-
cy kl II b (na zdjęciu), nadanie 
imienia to nie tylko duża impreza 
szkolna, do której długo się przy-
gotowywali, ale także zobowiąza-
nie: „Będziemy się czuli odpowie-
dzialni, mając takiego Patrona” – 
powiedziała.

Kolejne papieskie gimnazjum

Pierwszy w diecezji
RADOM. Przy parafii pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej 
z inicjatywy proboszcza ks. 
kan. Wiesława Lenartowicza 
powstał Katolicki Klub 
Honorowych Dawców Krwi. 
Jest to pierwszy taki klub w 
naszej diecezji, a o jego zało-
żeniu myślano już od kilku lat. 

W czasie pierwszej akcji, po 
której członkowie otrzymali 
legitymacje, zebrano 21 litrów 
krwi. Klub zamierza też propa-
gować oddawanie szpiku kost-
nego oraz wyrażanie zgody na 
pobieranie narządów do prze-
szczepów od osób po wypad-
kach.
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Święto Rzemiosła w Szydłowcu

Pracowali i walczyli o niepodległość
Od najwcześniejszych dziejów 
Szydłowca w jego rozwoju 
uczestniczyły rodziny 
rzemieślnicze. Pierwszy Cech 
Zbiorowy rzemieślników kunsztu 
żelaznego funkcjonował tu  
już w roku 1563 r.

Na przestrzeni wieków szyd-
łowieckie rzemiosło przechodzi-
ło różne koleje losu. Powołany 
po wojnie w 1945 r. Cech Zbio-
rowy nawiązywał do ponadpię-
ciowiekowej tradycji organiza-
cyjnej, przerwanej po upadku 
powstania styczniowego przez 
władze carskie, w odwecie za 
udział szydłowieckich rzemieśl-
ników i czeladników w walce o 
niepodległość. Powojenna rze-
czywistość sprawiła, że decyzją 
wojewody kieleckiego Cech w 
Szydłowcu został rozwiązany. 
Przyczyniło się to do osłabienia 
rzemiosła w tym rejonie na dłu-
gie lata. Dopiero w 1985 roku z 
inicjatywy Zjazdu Założycielskie-
go Cechu Rzemiosł Różnych w 
Szydłowcu powstał Cech, a tak-
że Spółdzielnia Rzemieślnicza 
„Rzemiosł Różnych”. 

Tegoroczne święto rzemiosła 
odbyło się w Szydłowcu 28 ma-
ja na wniosek i staraniem szydło-
wieckiej społeczności rzemieśl-
ników i przedsiębiorców zrze-
szonych w Cechu oraz Spółdziel-
ni Rzemieślniczej. Na spotka-
nie przybyły delegacje cechów 
z Radomia, Białobrzegów, Grój-
ca, Kozienic, Przysuchy, Pionek, 
Lipska i Zwolenia. Święto roz-
poczęło się Mszą św. w koście-
le św. Zygmunta, celebrowaną 

przez kapelana miejsco-
wych rzemieślników ks. 
Adama Radzimirskiego. 
Do świątyni rzemieślni-
cy przybyli ze sztanda-
rami w asyście starszy-
zny cechowej i izbowej, 
ubranej w tradycyjne 
stroje – togi z ozdobny-
mi łańcuchami. Uroczy-
stości uświetniła Miej-
ska Orkiestra Dęta. Po 
Mszy św. zebrani prze-
szli ulicami miasta, aby pokazać 
się jako organizacja, która speł-
nia ważną rolę w życiu społecz-
no-gospodarczym, gminy, po-
wiatu, regionu. Złożono kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą datę 
założenia i wznowienia działal-
ności Cechu w Szydłowcu oraz 
pod pomnikami bohaterów na-
rodowych: Tadeusza Kościuszki 
i Józefa Piłsudskiego, jako wyraz 
patriotyzmu i przywiązania braci 
rzemieślniczej do tradycji. 

Dalsze uroczystości odbyły 
się na zamku, w sali kominko-

wej. Spotkanie stanowi-
ło podsumowanie do-
tychczasowego dorob-
ku; mówiono o osiąg-
nięciach i o oczekiwa-
niach rzemieślników 
i ich planach na przy-
szłość. Zaapelowano do 
władz samorządowych 
i państwowych o uła-
twienie rozwoju zakła-
dów rzemieślniczych i 

małej przedsiębiorczości oraz 
wstrzymanie dążeń do likwida-
cji uproszczonych form opodat-
kowania. Zasłużeni działacze 
otrzymali odznaczenia rzemieśl-
nicze, przyznano też tytuły ho-
norowe. Złoty medal im. Jana 
Kilińskiego otrzymali Jerzy Jed-
liński i Adolf Łaski ze spółdziel-
ni Rzemieślniczej w Szydłow-
cu oraz Czesław Niewola z Ce-
chu Rzemiosł Spożywczych w 
Radomiu. Srebrny Medal otrzy-
mali: Tomasz Murawski z Rado-
mia, Józef Kurek, Waldemar Pi-
kiel, Adam Wójcikowski i Marek 
Sokołowski z Szydłowca.

Część oficjalna zakończy-
ła się spektaklem „Małe mia-
steczko” w wykonaniu Teatru 
Poezji „U Radziwiłła” z Szyd-
łowieckiego Centrum Kultury 
– Zamek.

Dla wszystkich uwieńcze-
niem spotkania była w pełni za-
służona staropolska biesiada. 
Nie zabrakło pierogów, szasz-
łyków, mięs, pasztetów, wędlin, 
nie wspominając o pieczywie i 
ciastach. KMG
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Msza święta 
w intencji 
rzemieślników 
w szydłowieckiej 
świątyni

Młodzież  
z Teatru Poezji  
„U Radziwiłła”
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T rudno przedstawić ca-
łość życia seminaryjne-
go i na jego tle uka-
zać tych, którzy właś-

nie je zakończyli. Ale może war-
to spróbować, by przybliżyć to, 
co dla alumna jest chlebem co-
dziennym, a dla kogoś z ze-
wnątrz światem tajemnic.

Szare na złote
Sześć lat studiów to spory 

mozół. Najpierw dwa lata filo-
zofii w najróżniejszych odmia-
nach, po psychologię i pedago-
gikę. Do tego języki i wprowa-
dzenia w różne dziedziny teolo-
gii, w Pismo Święte; w poznawa-
nie historii Kościoła i biblijnego 
świata. Po dwóch latach przycho-
dzi ogromna zmiana. Rozpoczy-
na się studiowanie teologii. A tu-
taj znowu przeróżne jej wymiary 
– i te bardziej spekulatywne, jak 
teologia fundamentalna czy dog-
matyczna, i te kojarzone wprost 

z duszpasterstwem, jak kateche-
tyka czy homiletyka – sztuka mó-
wienia kazań. Młodzi adepci teo-
logii już na trzecim roku wybie-
rają dziedzinę, z której chcą pi-
sać pracę magisterską. 

Wyświęceni w tym roku po-
wtórzyli ubiegłoroczny wyczyn 
swych starszych kolegów i wszy-
scy obronili prace magisterskie. 
Potwierdza to Renata Pawlak z 
sekretariatu Instytutu Teologicz-
nego. Ks. prof. UKSW Kazimierz 
Matwiejuk, wykładowca liturgi-
ki, w tym roku wypromował aż 
pięciu magistrów. Wspomina ich: 
„Był to rok zdyscyplinowany i 
pracowity. Prace przygotowywali 
na różne tematy i o różnym stop-
niu trudności. Cieszyło mnie to, 
że w ich zaangażowaniu nie było 

widać jakiegoś strachu, 
ale osobisty zapał”. Pa-
weł Nowak, alumn III 
roku, wspomina: „To 
był dobry rok. Ciekawi 
ludzie”, a s. Łucja pra-
cująca w kuchni semi-
naryjnej dodaje: „Chęt-
ni do pomocy, mili”.

Coraz bliżej 
ołtarza
Seminaryjny dzień 

rozpoczyna się wcześ-
nie rano. Najpierw 
w kaplicy są modli-
twy poranne z rozmyślaniem i 
Msza św. Potem jeszcze czte-
ry razy w ciągu dnia przyjdą tu-
taj razem. Alumni mają swoje 

miejsca. Z każdym ro-
kiem coraz bliżej ołta-
rza – to symbol. Naj-
czytelniej, na świeżo 
widzą to alumni I ro-
ku. Jeden z nich, Da-
riusz Pruszkowski, wy-
znaje, że diakoni dla 
najmłodszych – choć 
przecież starsi kole-
dzy – to wręcz wy-
chowawcy, pierwsi po 
zarządzie seminarium. 
Tak samo widzą to ich 
o rok starsi koledzy – 
Sylwester Kosior i Da-
niel Glibowski. 

Formacja duchowa to także 
dwukrotne rekolekcje w cią-
gu roku, dni skupienia, na-
bożeństwa i osobiste nawie-

Diecezja ma 23 nowych księży. Zostali wyświęceni w sobotę 27 maja

Prezbiterzy Anno Domini 2006
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Z neoprezbiterami 
(w pierwszym rzędzie 
od lewej): opiekun 
roku ks. Andrzej 
Jędrzejewski,  
ks. Adam 
Płuciennik,  
bp Stefan Siczek, 
bp Edward 
Materski, 
bp Zygmunt 
Zimowski,  
bp Adam 
Odzimek,  
rektor WSD  
ks. Wacław Depo

Rozpoczynali swój pobyt  
w seminarium  

w Jubileuszowym Roku 
2000. Byli pierwszym 

rocznikiem 
alumnów,  

który od początku studiów 
został wpisany na listę 

studentów Uniwersytetu 
Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

tekst 
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
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dzenia kaplicy. W tym trudzie 
alumni mają trzech ojców du-
chownych. Tegorocznymi neo-
prezbiterami opiekował się 
ks. Adam Płuciennik. Wspomi-
na ich bardzo ciepło. Niewie-
le może powiedzieć, bo zobo-
wiązuje go tajemnica. Ale sta-
ra się wybiec myślą w przy-
szłość: „Są młodym pokole-
niem, z ciekawymi pomysła-
mi na duszpasterstwo. Chętnie 
pracowaliby we wspólnotach 
mniejszych, gdzie mogliby bli-
żej poznać parafian”. 

Działać  
i duszpasterzować
Alumni od początku wdra-

żają się w duszpasterstwo. Z 

każdym rokiem coś nowego 
i coś więcej. Chodzą na piel-
grzymki, pomagają w rodzin-
nych parafiach, jeżdżą na obo-
zy KSM i oazy. Mają też swo-
je indywidualne pasje. Daniel 
Glibowski z podziwem patrzył 
na zaangażowanie w działal-
ność misyjną Macieja Będziń-
skiego, Tomasza Herca i Sła-
womira Będzińskiego. Marek 
Pruszkowski podziwiał Dariu-
sza Frydrycha, który jako wo-
lontariusz pomagał w Domu 
Dziecka. Sam chciałby robić 
coś podobnego. Studentka II 
roku teologii Anita Węgrzyn 
była stałą słuchaczką „Drogo-
wskazów wiary” w Radiu Plus, 
a te przygotowywał Ireneusz 
Rogulski. Jej kolega z roku, 

Maciej Prawda, wspomina oa-
zę i zaangażowanie Radosława 
Zaborskiego. Natomiast wykła-
dowca patrologii ks. Piotr Tu-
rzyński, pasjonat teatru, mó-
wi: „Obecna grupa neoprez-
biterów to rzeczywiście bar-
dzo ciekawa konstelacja oso-
bowości. Jest tam grono ludzi 
bardzo utalentowanych. Kilku 
jeździło ze mną na oazy stu-
denckie. Dawali z siebie du-
żo, angażowali się. Z kolei Ma-
ciej Będziński i Piotr Skowroń-
ski grali w moim teatrze. Cały 
ten rok to grupa, która może 
wnieść wiele dobrego w dusz-
pasterstwo diecezjalne”. 

Te opinie budzą nadzieję. A 
do nadziei – dodajmy dar na-
szej modlitwy.  

Diecezja ma 23 nowych księży. Zostali wyświęceni w sobotę 27 maja

Prezbiterzy Anno Domini 2006
WYŚWIĘCENI

Krzysztof Andaś, par. Świerże Górne
Maciej Będziński, par. Bierwce
Kamil Borkowski, par. Garbatka Letnisko
Artur Chruślak, Radom – par. pw. św. Jadwigi Królowej
Dariusz Frydrych, Suchedniów
Tomasz Herc, Starachowice – par. pw. Świętej Trójcy
Sławomir Kośniewski, par. Pawłowice
Jarosław Kusiak, par. Rzepin
Marcin Kuta, Końskie – par. pw. Chrystusa Odkupiciela
Paweł Lamparski, Starachowice – par. pw. MB Nieustającej Pomocy
Grzegorz Łabądź, par. Skórkowice
Przemysław Mąkosa, par. Goryń
Rafał Piekarski, Opoczno – par. pw. św. Bartłomieja
Piotr Popiel, par. Wieniawa
Grzegorz Potrzebowski, Radom – par. pw. św. Rafała Kalinowskiego
Marcin Rębiś, Pionki – par. pw. NMP Królowej Polski
Ireneusz Rogulski, Opoczno – par. pw. św. Bartłomieja
Jarosław Rożek COr, Radom –par. pw. MB Królowej Świata
Piotr Skowroński, par. pw. św. Aleksego – Przedbórz
Daniel Wiraszka, par. Policzna
Radosław Zaborski, par. Mirów
Damian Zalewski, Radom – par. pw. św. Jadwigi Królowej
Grzegorz Zieliński, Radom – par. pw. św. Józefa



NIEZWYKŁY  
CZAS ŚWIĘCEŃ

– Dzień świę-
ceń kapłańskich 
przypadł w tym 
roku w czasie 
pielgrzymki Be-
nedykta XVI, a 
także w roku nawiedzenia 
naszej diecezji przez Maryję 
w znaku Jasnogórskiej Ikony. 
Trudno było mi oprzeć się 
wrażeniu niezwykłości tego 
dnia. Oto Litania do Wszyst-
kich Świętych była modli-
twą wypowiedzianą wobec 
Królowej Wszystkich Świę-
tych, poprzez Jej obecność 
w kopii Obrazu przywiezio-
nej specjalnie na święcenia 
do katedry. 
W Dzień Matki udaliśmy się 
z całą wspólnotą seminaryj-
ną do Maryi na Jasną Gó-
rę, aby tam przeżyć spotka-
nie z Benedyktem XVI. Oj-
ciec Święty poświęcił tam 
fragment swego rozważania 
kandydatom do kapłaństwa: 
„W waszej drodze i w waszej 
przyszłej kapłańskiej posłu-
dze pod kierunkiem Maryi 
uczcie się Jezusa! Wpatrujcie 
się w Niego, pozwólcie, aby 
to On was ukształtował...”.
Liturgia święceń kapłańskich 
zawiera wiele różnych zna-
ków sakramentalnych, któ-
re mają podkreślić boga-
ctwo jej treści. W tym ro-
ku pasterz diecezji wprowa-
dził jeszcze jeden wymowny 
znak. Pod koniec liturgii księ-
ża neoprezbiterzy otrzymali 
list skierowany przez bp. Z. 
Zimowskiego do rodziców 
każdego z nich, w którym 
czytamy m.in. „Pierwszym 
miejscem powołania, środo-
wiskiem uprzywilejowanym 
do odkrycia powołania jest 
rodzina. To ona, przyjmując 
od Boga dar ludzkiego życia, 
stanowi »pierwsze semina-
rium«, w którym dzieci mo-
gą od początku uczyć się po-
bożności, modlitwy i miłości 
Kościoła”. Odczytuję ten list 
jako wyraz uznania za trud 
wychowawczy i za dar, jaki 
rodzice składają Kościołowi 
w osobie syna. 

KS. JAROSŁAW WOJTKUN
wicerektor WSD w Radomiu
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Zakrzew przed peregrynacją

Czekając na wyjątkowego Gościa
Do rozpoczęcia nawiedzenia 
parafianie mają jeszcze sporo 
czasu. Rozpocznie się ono  
17 marca 2007 r. Jednak już dziś 
w Zakrzewie panuje atmosfera 
wielkiego maryjnego święta. 
A to za sprawą programu 
przygotowań.

Program przygotowań do 
nawiedzenia Maryi w znaku 
jasnogórskiej Ikony opracował 
ks. kan. Roman Adamczyk, pro-
boszcz parafii w  Zakrzewie. 
Najpierw odbyła się tak zwana 
mała peregrynacja. Było to na-
wiedzenie rodzin przez obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej, 
przystrojony przez jedną z pa-
rafianek ozdobną suknią  z po-
nad 8000 koralików. Z oka-
zji wizyty duszpasterskiej ro-
dziny podjęły specjalne zobo-
wiązania, które zostaną złożo-
ne przed wizerunkiem Czarnej 
Madonny podczas Jej nawie-
dzin w Zakrzewie.

W ostatnich tygo-
dniach sprawowane 
były nabożeństwa ma-
jowe przy 21 kaplicz-
kach. Połączone były w 
tym roku z obrzędem pojedna-
nia rodzin z danej miejscowo-
ści. – Te nabożeństwa to tra-
dycja, którą pielęgnują miesz-
kańcy od wielu lat. W mia-
rę możliwości na nabożeństwa 
przyjeżdża kapłan. W tym ro-
ku przy kapliczce umieszczany 
był obraz małej peregrynacji – 
podkreśla ks. Adamczyk. 

Program przygoto-
wań obejmuje także 
pielgrzymki do sank-
tuariów maryjnych 
w Polsce. Szczegól-

nie dużą popularnością cie-
szy się rowerowa pielgrzym-
ka na Jasną Górę. Pierwsza ta-
ka wyprawa miała miejsce w 
lipcu poprzedniego roku. W 
tym roku zakrzewianie będą 
pielgrzymować ze swoim pro-
boszczem 13 i 14 lipca. Odbę-
dą się także pielgrzymki auto-
karowe, między innymi do Li-

chenia i Sulisławic koło San-
domierza.

Szczególnym kultem ota-
czane są w Zakrzewie pierw-
sze soboty miesiąca. Podczas 
kilkugodzinnych adoracji eu-
charystycznych, prowadzonych 
przez poszczególne wioski, 
polecana jest w tych miesią-
cach intencja owocnego prze-
życia nawiedzenia. 

Podobnie jak i w innych 
wspólnotach parafialnych, tak i 
tu bezpośrednią formą przygo-
towania do nawiedzenia będą 
misje, które wygłosi o. Piotr Ja-
giełło, paulin z Wieruszowa. 

„Nawiedzenie kopii Cudow-
nego Obrazu będzie trwało za-
ledwie jedną dobę. Dłuższe 
przygotowanie do tej uroczy-
stości jest bardzo ważne od 
strony duszpasterskiej – za-
uważa proboszcz. – W ten spo-
sób wspólnota parafialna ży-
je peregrynacją przez cały rok, 
a nie tylko przez sam moment 
nawiedzin”.

KS. IRENEUSZ ROGULSKI

Spotkanie dzieci z policjantami

I pies się przydał!
Czym zajmują się policjanci? 
Jakie są metody ich pracy? Jakie 
zagrożenia czekają na dzieci? 
Na te i inne pytania odpowiada-
ją radomscy policjanci na spot-
kaniach z dziećmi.

Policjanci spotykają się z 
dziećmi w szkołach powiatu ra-
domskiego. Są to spotkania o 
tematyce ogólnej, bądź doty-
czące konkretnych zagadnień, 
na przykład terroryzmu. Tym 
razem sierżant Kamila Adam-
ska, starszy aspirant Robert Ga-
jos oraz pies Sara spotkali się 
z dziećmi ze świetlic środowi-
skowych. 

Podczas spotkania dzieci do-
wiedziały się, że w policji jest 
wiele sekcji, m.in. prewencyjna, 
patrolowo-interwencyjna, anty-
terrorystyczna, ruchu drogowe-
go, dochodzeniowo-śledcza.

Na spotkanie policjanci przy-
nieśli arkusze, które służą do 
pobierania odcisków palców. 
Jeżeli znajdujemy osobę poszu-
kiwaną – opowiadają dzieciom 
goście – musimy sprawdzić, czy 
rzeczywiście jest tą osobą, za 
którą się podaje. Jedną z me-
tod jest pobieranie odcisków 
palców. Wiele radości sprawiło 
dzieciom odciskanie swoich li-
nii papilarnych na arkuszach. 

Pani sierżant przedstawiła spe-
cjalnego gościa – psa Sarę, który 
ze swym opiekunem wielokrotnie 
brał udział w spotkaniach z dzieć-
mi. Najważniejszym codziennym 
zadaniem psa jest wyszukiwanie 
ładunków wybuchowych.

Obecność Sary była okazją 
do rozmowy o bezpieczeństwie 
w kontaktach z psami. Dzie-
ci dowiedziały się, że jeżeli nie 
znają psa, nie powinny go gła-

skać, a jeżeli jego właściciel im 
na to pozwoli, nie należy gła-
skać po uszach, ponieważ psy 
często mają chore uszy.

A co zrobić, gdy pies zaata-
kuje? Trzeba przyjąć postawę 
żółwia. Przy podpowie-
dziach policjantki, dzie-
ci pokazały, jak taka po-
zycja wygląda. Uklęknę-
ły, założyły ręce na szyję, 
zakrywając uszy, zwinę-
ły się. Jeżeli wstaniemy, 

a pies jednak wróci – mówiła po-
licjantka – trzeba stanąć na bacz-
ność i przede wszystkim nie pa-
trzeć psu w oczy, bo on się wte-
dy denerwuje.

Policjanci przestrzegli dzieci 
przed osobami obcymi. 
Mówili, by nie otwierały 
obcym drzwi, nie wsia-
dały do samochodu, nie 
przyjmowały żadnego 
pożywienia. 

MD

Majówkę 
kończył obrzęd 
pojednania

Na zakończenie 
spotkania 
dzieci zrobiły 
sobie z gośćmi 
pamiątkowe 
zdjęcie
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Zapowiedzi

  KALENDARIUM NAWIEDZE-
NIA W PARAFIACH

11 czerwca (niedziela) – Odrzywół
12 czerwca (poniedziałek) – Petrykozy
13 czerwca (wtorek) – Bieliny
15 czerwca (czwartek) – Radom pw. 
Trójcy Przenajświętszej (kościół oo. 
Jezuitów)
16 czerwca (piątek) – Radom pw. św. 
Urszuli Ledóchowskiej (Dzierzków)
14–15 (Boże Ciało) i 17–18 czerwca – 
ss. klaryski w Skaryszewie

  UROCZYSTOŚCI JUBILE-
USZOWE 1000-LECIA ŻY-
CIA MONASTYCZNEGO NA 
ŚWIĘTYM KRZYŻU

11 czerwca (niedziela)
6.30 – Modlitwa poranna: jutrznia
7.00 – Msza św. konwentualna
9.00 – Msza św. pontyfikalna (transmi-
sja w I programie Polskiego Radia)
10.30 – Modlitwa młodzieży
11.30 – Przygotowanie do Mszy św.
Missa solemnis Sandomiriensis: Bło-
gosławieństwo czystego serca
12. 00 – Msza św. pontyfikalna (trans-
misja w TV Polonia)
14.00 – Missa solemnis E-mol Mozar-
ta – Filharmonia Świętokrzyska
17.00 – Msza św. pontyfikalna i Nie-
szpory kończące uroczystość
18 czerwca (niedziela)
17.00 – Msza św. pontyfikalna z litur-
gią Nieszporów
18.30 – Oratorium: Świętokrzyska 
Golgota

  DUSZPASTERSTWO 
AKADEMICKIE

Minęło 40 lat istnienia Duszpaster-
stwa Akademickiego w Radomiu. Je-
go działalność miała różnorodne for-
my. Spotkania odbywały się w wielu 
ośrodkach na terenie miasta. W tym 
czasie w pracę ze studentami zaanga-
żowanych było ponad 20 duszpaste-
rzy. Pragniemy zgromadzić materiały 
dokumentujące ten okres. Poszuku-
jemy zdjęć, znaczków i innych przed-
miotów związanych z działalnością 
Duszpasterstwa. Liczymy również na 
relacje i wspomnienia byłych studen-
tów zaangażowanych w tę działal-
ność. Wszelkie informacje i materia-
ły prosimy kierować do duszpasterza 
akademickiego ks. Zbigniewa Gaczyń-
skiego; listownie: ul. Prusa 6, 26-600 
Radom, telefonicznie: 048 36 38 910, 
email: zbigniew_gaczynski@poczta.
onet.pl.

Album Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Żywy pomnik 
Papieża Polaka

W Zespole Szkół Integracyjnych 
w Radomiu odbyło się spotkanie, na którym 
zaprezentowano album o Rodzinie Szkół 
im. Jana Pawła II. „Radom powinien być 
dumny z tego, że to właśnie tutaj powstało 
tak wielkie dzieło, które będzie promieniować 
nie tylko na naszą Ojczyznę. To jest dług 
wdzięczności, jaki spłacamy Janowi Pawłowi II”
 – powiedział podczas promocji 
ks. bp Zygmunt Zimowski. 

Ponad 600-stronicowy album, wyda-
ny w języku polskim i angielskim, zawie-
ra kompendium wiedzy na temat Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II. Jego pomysłodaw-
cą jest Zbigniew Gumiński, jeden z inicjato-
rów utworzenia szkół papieskich.

Publikacja zawiera informacje dotyczą-
ce siedmioletniej działalności Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II. Opisano w niej zjazdy, co-
roczne pielgrzymki na Jasną Górę, konkursy 
oraz spotkania z Patronem. W albumie za-
prezentowano 551 szkół. Zawiera on także 
indeksy według daty nadania imienia szkole, 
województw i diecezji. 

Album jest bogato ilustrowa-
ny. Są w nim fotografie sztanda-
rów, popiersi i pomników Jana 
Pawła II, tablic pamiątkowych, 
kącików Patrona i logo szkół 
oraz zdjęcia dokumentujące 
historię Rodziny Szkół. 

Pierwsze spotkanie przed-
stawicieli szkół noszących 

imię Papieża Polaka odby-
ło się w 1998 r. Tak roz-
poczęła się działalność Ro-
dziny Szkół im. Jana Pa-
wła II. Po blisko ośmiu la-
tach do początkowo 30 
szkół dołączyło jeszcze 530. Dlatego też 
została powołana Społeczna Rada, w któ-
rej skład weszło 16 osób reprezentujących 
wszystkie regiony Polski. Jej siedzibą został 
radomski Zespół Szkół Integracyjnych, a prze-
wodniczącą Halina Marciniak, dyrektor tej 
placówki. Pierwszym duszpasterzem był św. 
bp Jan Chrapek, a po jego tragicznej śmierci 
został nim ks. bp Zygmunt Zimowski.

Szkoły skupione w Rodzinie organizują 
ogólnopolskie konkursy oraz pielgrzymki do 
Częstochowy. „Te pielgrzymki to niesamowi-
te przeżycie. Jesienią sanktuarium się wyci-
sza. I nagle w październikowy poranek przez 
bramy wchodzą tysiące młodych ludzi. Jest 
to bardzo budujące dla pielgrzymów, zwłasz-
cza zagranicznych” – powiedział na spotka-
niu promującym album podprzeor Jasnej Gó-
ry o. Sebastian Matecki OSPPE.

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II orga-
nizowała również spotkania ze swoim Pa-

tronem zarówno w Polsce, jak 
i w Rzymie. Jak choćby to w 
2002 roku, kiedy jej przedsta-
wiciele w Sali Klementyńskiej 
wręczyli Janowi Pawłowi II in-
formator o szkołach noszą-
cych jego imię oraz wykona-
ne na Jasnej Górze „rodzin-
ne zdjęcie”.

MARTA DEKA
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Zbigniew 
Gumiński 

prezentuje 
nowy album

i w Rzymie. Jak choćby to w 
2002 roku, kiedy jej przedsta-
wiciele w Sali Klementyńskiej 
wręczyli Janowi Pawłowi II in-
formator o szkołach noszą-
cych jego imię oraz wykona-
ne na Jasnej Górze „rodzin-
ne zdjęcie”.

Album jest bogato ilustrowa-
ny. Są w nim fotografie sztanda-
rów, popiersi i pomników Jana 
Pawła II, tablic pamiątkowych, 
kącików Patrona i logo szkół 
oraz zdjęcia dokumentujące 

Pierwsze spotkanie przed-
stawicieli szkół noszących 

tronem zarówno w Polsce, jak 
i w Rzymie. Jak choćby to w Album jest bogato ilustrowa- i w Rzymie. Jak choćby to w 
2002 roku, kiedy jej przedsta-
wiciele w Sali Klementyńskiej 
wręczyli Janowi Pawłowi II in-
formator o szkołach noszą-
cych jego imię oraz wykona-
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

18 sierpnia 1968 r.  
na odrzywolskiej plebanii 
gościł Prymas Polski  
kard. Stefan Wyszyński. 
Czekał tutaj na metropolitę 
krakowskiego kard.  
Karola Wojtyłę.  
Stąd razem wyjechali  
do sąsiedniej Studzianny, 
by przewodniczyć 
uroczystości koronacji 
obrazu Matki Bożej 
Świętorodzinnej.

To wspomnienie jest 
bardzo żywe w parafii. 
Odnawiał je potem kil-
kakrotny pobyt Prymasa 
Tysiąclecia w Odrzywo-
le i ubiegłoroczna wizyta 
Prymasa Polski kard. Jó-
zefa Glempa, który wzo-
rem swego poprzednika 
gościł na odrzywolskiej 
plebanii, udając się do 
nieodległego Gielniowa 
na uroczystości 500-lecia 
śmierci bł. Władysława.

Patriotyzm  
i tradycja
Mieszkańcy para-

fii, choć zaradni i zasad-
niczo radzący sobie w 
okresie polskich prze-
mian, są bardzo przywią-
zani do tego, co mie-
ści się w słowach patrio-
tyzm, katolicyzm i tra-
dycja. Dają temu wyraz 
w pietyzmie i przywiąza-
niu do obchodów religij-
no-patriotycznych. Przy-
bywający tutaj choćby 
na uroczystość Bożego 
Ciała, wracają zachwyce-
ni pięknem budowanych 
ołtarzy. W tym kontek-
ście nie dziwi, że na je-

sień planowane jest po-
święcenie pomnika Pry-
masa Tysiąclecia, a także 
to, że miejscowe gimna-
zjum otrzymało imię Ja-
na Pawła II.

Młodzi duchem
W dużej mierze z 

inicjatywy miejscowej 
młodzieży od śmier-
ci Ojca Świętego każ-
dego 2. dnia miesią-
ca wierni gromadzą się 
na wieczornej Mszy św. 
w intencji beatyfikacji 
sługi Bożego Jana Pa- 
wła II. W jej przygo-
towanie angażuje się 
zespół gitarowy, licz-
ne grono ministrantów 
oraz Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży, 
które działa tutaj od 
niespełna roku. Jego 
członkowie to w części 
studenci Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, którzy wy-
brali tę uczelnię jako 
miejsce drugiego kie-
runku studiów.

Młodzi formują się 
na solidnych fundamen-
tach. W parafii istnieje 
50 kółek różańcowych, 
w tym także męskie, 
młodzieżowe i dziecię-
ce. Ponad 100 osób gro-
madzi wspólnota czci-
cieli Matki Bożej Szka-
plerznej i tyleż samo to 
członkowie III Zakonu 
św. Franciszka. Ci ostat-
ni w każdy I piątek mie-
siąca mają swoją Mszę 
św. i konferencję. W ak-
cje duszpasterskie chęt-
nie angażują się miej-
scowi nauczyciele, bu-
dując jedność modelu 
wychowawczego mło-
dego pokolenia.

Troska  
o świątynię
Parafianie angażują 

się w prace material-
ne. W ostatnim okre-
sie udało się przepro-
wadzić kapitalny re-
mont zabytkowej ple-
banii, a w kościele za-
łożyć nowe nagłośnie-
nie i oświetlenie. Wy-
mieniona też została 
część ławek. W planach 
jest oświetlenie kościo-
ła, który dzięki smu-
kłym wieżom widocz-
ny jest z odległości kil-
ku kilometrów. Remon-
tu wymagają dach nad 
zakrystią i wieżyczka. 
Trzeba też już myśleć o 
remoncie jednej z wież 
świątyni. Ta ostatnia 
sprawa będzie dużą in-
westycją.

KS. ZBIGNIEW  
NIEMIRSKI

KS. KAN. ADAM 
ŁUKIEWICZ

Święcenia kapłańskie – 31 
maja 1985 r. w Sandomierzu. 
Wikariaty: Rajec, Bałtów, 
Kuczki, Radom – parafia 
pw. Chrystusa Nauczyciela. 
Studia prawnicze na KUL. 
Pracownik sądu biskupie-
go i kurii biskupiej, dyrek-
tor Domu Księży Emerytów. 
Probostwa: Stromiec i od 
2004 r. Odrzywół.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Proboszczem w Odrzywole jestem niespełna 

dwa lata i nadal uczę się parafii. Z podziwem i uzna-
niem odbieram tutejsze przywiązanie do Kościo-
ła. Parafia liczy około 3 tys. wiernych, w codzien-
nej Mszy św. o 6.30 uczestniczy 100 osób, a cza-
sem ponad 200! Duże grono parafian przystępuje 
do sakramentu pojednania i Komunii św. W tym ob-
razie religijności widzę jakiś ciągle żywy posiew du-
chowości bł. Honorata Koźmińskiego, który na tym 
terenie prowadził swą działalność duszpasterską, i 
którego grób znajduje się w pobliskim Nowym Mie-
ście. Z tej duchowości mogą czerpać wierni, ko-
rzystając z posługi nowomiejskich oo. kapucynów 
oraz założonego przez Błogosławionego Zgroma-
dzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej z położonej 
niedaleko Mariówki. Parafia odrzywolska dała obu 
zakonom szereg powołań. Także liczni kandydaci 
do kapłaństwa zgłaszali się do seminariów duchow-
nych w Sandomierzu, Radomiu i w Warszawie.

Jedna z wież wymagać 
będzie niebawem remontu

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole

Żywe wspomnienie wizyty kardynałów
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Wikariusze
Ks. Dariusz Jasiński

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele i święta: 8.30, 10.30, 16.00.  
W kościołach filialnych: Ossa 13.00, Lipiny 14.30.
Dni powszednie: 6.30, 7.00, 18.00. 


