
Nasze kremówki nie tylko 
mają wadowicki certyfikat, 
ale po prostu są lepsze 
niż w Wadowicach – zapewnia 
ks. Tomasz Gaik, pracujący 
w Katolickim Centrum 
Młodzieży „Arka”.

Dzień Papieski w „Arce” roz-
począł się już w sobotę 14 paź-
dziernika. W jego organizację za-
angażowało się 50 wolontariu-
szy. Wsparli ich druhowie ze Sto-
warzyszenia Harcerstwa Katoli-
ckiego „Zawisza”. Przygotowano 
wiele atrakcji. Był więc bieg pa-

pieski połączony z sze-
regiem punktów spraw-
nościowych, takich jak 
strzelanie z łuku, łowie-
nie rybek, rzut belką i 
skok w dal. W biegu wy-
startowało 86 zawodni-
ków, podzielonych na 
dwie grupy wiekowe, 
8–11 i 12–14 lat. 

Przed „Arką” zor-
ganizowano loterię 
fantową. Główną na-
grodą był odtwarzacz MP3. Do-
chód z loterii wesprze Funda-
cję „Dzieło Nowego Tysiącle-
cia”. Dla dzieci i młodzieży by-
ły gry i zabawy integracyjne 

oraz konkurs plastycz-
ny. Można było poma-
lować twarz w barwy 
papieskie. Oprócz pa-
pieskich kremówek – 
a wadowicki certyfikat 
dla nich zdobył jeszcze 
bp Jan Chrapek – wie-
lu chętnych kosztowa-
ło i zabierało w przy-
gotowanych pojemni-
kach przepyszną gro-
chówkę. 

W sam Dzień Papieski „Ar-
ka” przedstawiła koncert dedy-
kowany Janowi Pawłowi II. Goś-
ciem specjalnym był bp Stefan 
Siczek.  ZN
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Jan Paweł II – Sługa 
Miłosierdzia – to hasło 

można było zobaczyć w wielu 
miejscach i usłyszeć podczas  
niejednej homilii i konferen-
cji. VI Dzień Papieski zmo-
bilizował stowarzyszenia, 
ruchy i organizacje. A poza 
tym tak bardzo prywatnie 
przypomniał każdemu z nas 
osobę, która tak wiele wnio-
sła w bieg całego świata. Jan 
Paweł II nie tylko uczył, ale 
też jako niestrudzony misjo-
narz pielgrzymował, sto trzy 
razy opuszczając Watykan i 
Włochy. Swym ewangelicz-
nym żarem zapalił wielu. 
Wśród nich są nasi fideidoni-
ści – księża diecezjalni, któ-
rzy wyjechali na misje. O ich 
pracy, a także zapleczu, jakie 
daje im diecezja – material-
nym i duchowym – piszemy 
na s. IV–V.

Świadomość, że obok nas żyją ludzie 
bardziej potrzebujący, rodzi potrzebę 

solidarnej pomocy. W tym duchu po raz 
szósty parafie naszej diecezji włączyły się 
w ogólnopolski obchód Dnia Papieskiego, 
w czasie którego zbierano datki na rzecz 
Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Wolontariuszy z okoliczno-
ściowymi puszkami można było spotkać 
w wielu miejscach. Najczęściej jednak pod 

kościołami  po Mszach św. 
Wśród zbierających naj-
większą grupę stanowili 
ministranci. Wszystkim, 
którzy czynnie włączyli 
się w obchody tego dnia, 
należy się wdzięczność i 
uznanie, bo wszyscy byli 
budowniczymi żywego 
pomnika Ojca Świętego 
Jana Pawła II. 

ZBIERALI DATKI, BUDUJĄC ŻYWY POMNIK

Podobnie 
jak w wielu 
parafiach, tak 
i w Jastrzębiu, 
ministranci 
zbierali ofiary 
na rzecz 
Fundacji 
„Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”

RADOMSKIAVE
Obchody Dnia Papieskiego

Papieskie kremówki w „Arce”
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA 

W BRZÓZIE
  Cmentarz W CHLEWISKACH

Z lewej
Wielką 
popularnością 
cieszyła się 
loteria fantowa
Po prawej
Skok w dal 
był niemałym 
wyzwaniem 
dla uczestników 
Biegu 
Papieskiego
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Biskupie prymicje
RADOM–SZYDŁOWIEC. 
W obu miastach prymicyjne bi-
skupie Msze św. sprawował ks. 
bp. Wacław Depo. Z Radomiem 
związany był przede wszystkim 
pracą w Wyższym Seminarium 
Duchownym, natomiast 
Szydłowiec to jego rodzinne mia-
sto. Eucharystia w radomskiej ka-
tedrze otwierała Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej. Mszę św. w 
Szydłowcu z bp. Depo celebro-
wali bp Zygmunt Zimowski oraz 
bp Edward Materski, z którym bp 
Wacław przez wiele lat – obok 
seminarium – współpracował w 
licznych inicjatywach duszpaster-

skich. Obecni byli przedstawicie-
le władz Szydłowca, Zamościa, 
Radomia i Skarżyska-Kamiennej. 
Na uroczystość przybyli księża 
pochodzący z Szydłowca bądź 
związani z miastem pracą dusz-
pasterską. 
W prezbiterium świątyni stanął 
poczet sztandarowy miejscowego 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
H. Sienkiewicza, którego absol-
wentem jest bp Wacław Depo.
Po celebracji w szydłowieckim ko-
ściele parafialnym przedstawiciele 
miasta spotkali się ze swym roda-
kiem oraz zaproszonymi gośćmi 
na miejscowym zamku.

Biskupa Wacława witają najmłodsi rodacy
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Poświęcenie organów
RZECZNIÓW. W miejsco-
wym kościele parafialnym po-
święcono wyremontowa-
ne organy. Instrument zbu-
dował Józef Bula z Krakowa. 
Do parafii trafiły w 1974 ro-
ku. Remont instrumentu rozpo-
czął się we wrześniu 2005 ro-
ku i trwał rok. Prace remontowe 
prowadził Krzysztof Deszczak z 
Lublina. Wyremontowane orga-

ny poświęcił ks. prał. Wojciech 
Szary, przewodniczący diece-
zjalnej Komisji Muzyki i Śpiewu 
Kościelnego, a zarazem dyrek-
tor Studium Organistowskiego 
w Radomiu. W czasie uroczysto-
ści ks. Szary opowiadał również  
o budowie organów. Na wszyst-
kich niedzielnych Mszach św. te-
go dnia grał Robert Pluta, wykła-
dowca Studium.

Tablica ku czci proboszcza
LISÓW. Ks. bp Adam Odzimek 
dokonał odsłonięcia i poświę-
cenia tablicy pamiątkowej 
dla uczczenia ks. Ignacego 
Jaworskiego. Mszę św. z księ-
dzem biskupem celebrowa-
li: miejscowy proboszcz ks. 
Czesław Sobolewski, dyrektor 
Wydziału Duszpasterskiego 
kurii ks. Piotr Walkiewicz oraz 
kapelan radomskiego szpitala 

im. Tochtermana ks. Grzegorz 
Stępień. 
Ks. Ignacy Jaworski był probosz-
czem parafii Lisów w latach 
1929–1950. Zapisał się w pamię-
ci parafian jako człowiek kształ-
tujący swoją osobowością wier-
nych. Szczególnie zapamiętano 
jego postawę z lat II wojny świa-
towej, kiedy to niósł wieloraką 
pomoc swoim parafianom.

Bp Adam Odzimek dokonuje poświęcenia tablicy
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Na renowacje kościołów
DOTACJE. Szesnaście zabytko-
wych kościołów z naszej diece-
zji otrzymało dofinansowanie z 
sejmiku województwa mazowie-
ckiego.
W Radomiu wsparcie otrzyma-
ły: kościół Świętej Trójcy na re-
mont elewacji oraz klasztor oj-
ców bernardynów na kontynu-
ację prac konserwatorskich tzw. 
Piekarnika.
Poza Radomiem dotacje otrzy-
mały parafie: w Suchej na od-
prowadzenie wód opadowych 
i drenaż fundamentów kościo-
ła, w Pawłowicach na odno-
wienie fundamentów kościo-
ła, w Szydłowcu na kontynu-
ację prac remontowo-konser-
watorskich przy południowej 
ścianie kościoła, w Skrzyńsku 
na remont elewacji kościo-
ła, w Białobrzegach na pra-
ce konserwatorskie przy XVII-
-wiecznym ołtarzu baroko-
wym i XIX-wiecznym obrazie 
„Zwiastowanie Najświętszej 
Maryi Pannie”, w Bielinach 
na wymianę pokrycia dacho-

wego oraz w Zwoleniu (pa-
rafia Podwyższenia  Krzyża 
Świętego) na remont kaplicy 
przedpogrzebowej.
Pozostałe parafie, które otrzy-
mały dotacje, to: św. Barbary w 
Pionkach, św. Jana Nepomucena 
w Przysusze, w Brzózie, 
Sieciechowie, Smogorzowie, 
Stromcu i Zakrzewie.

Msza św. w rycie przedsoborowym
RADOM. Bp Zygmunt 
Zimowski wydał spe-
cjalny dekret, w którym 
udzielił zgody jezuicie 
o. Hubertowi Czumie na 
celebrowanie Mszy św. 
w rycie trydenckim. W 
Kościele katolickim by-
ła ona sprawowana od 
1570 r., kiedy to pa-
pież Pius V zatwierdził 
Mszał Rzymski, do roku 
1969. Wtedy to papież 
Paweł VI zatwierdził no-
wy Mszał, dopuszczają-
cy jednocześnie sprawo-
wanie Mszy św. w językach naro-
dowych.
Łacińska Msza św. trydencka bę-
dzie sprawowana w radomskim 

kościele księży jezuitów 
raz w miesiącu. O ta-
ką Eucharystię prosiło 
ks. Czumę grono kilku-
dziesięciu mieszkańców 
Radomia. 
On sam informuje, że 
„wszystko jest na razie 
w stadium organizacyj-
nym. Udział w takim 
nabożeństwie nie mo-
że być sztuką dla sztu-
ki, do tego trzeba się 
odpowiednio przygoto-
wać. Planujemy wydać 
modlitewniki z tłuma-

czeniem łacińskiego tekstu na 
język polski. Chodzi nam o to, 
by obecni na liturgii rozumieli 
wypowiadane słowa”.

Jezuita ks. 
Hubert Czuma 
jest także 
znanym szeroko 
duszpasterzem 
świata pracy
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Kościół pw. św. Barbary w Pionkach
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Tak najkrócej można streścić 
słowa, jakie w czasie Mszy św. 
sprawowanej na rozpoczęcie  
roku akademickiego  
wypowiedział dziekan alumnatu  
dk. Marek Okoń.

Biskup zamojsko-lubaczow-
ski Wacław Depo, dotychczaso-
wy rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego w Radomiu, prze-
wodniczył inauguracyjnej Eu-
charystii. Był gościem od dawna 
oczekiwanym, a owo streszcze-
nie to w jakiejś mierze opis sta-
nu seminaryjnego ducha.

W kaplicy…
Seminaryjną kaplicę zapełni-

li przede wszystkim alumni i stu-
denci świeccy. Przybyli też wy-
kładowcy i pracownicy semina-
rium oraz instytutu. Mszę św. ce-
lebrowali biskupi i księża pracują-
cy na ul. Młyńskiej oraz kapłani, 
którzy przybyli z różnych miejsc 
diecezji.

– Ekscelencjo, księże biskupie 
Wacławie – mówił w słowie po-
witania rektor seminarium ks. Ja-
rosław Wojtkun – witamy cię w 
miejscu, w którym przez siedem-
naście lat, najpierw jako wicerek-
tor, potem jako rektor, kształto-
wałeś nasze myśli i uczucia oraz 
uczyłeś nas, jak wierzyć i żyć. A 
my tworzyliśmy siebie pod two-
im okiem.

Homilię wygłosił bp Wacław. 
Przypomniał, że Kościół to tajem-
nica, wspólnota i posłanie. – Od-
krywamy siebie – mówił – w ta-
jemnicy powołania po imieniu. 
Ale jednocześnie wiemy, że każ-

de powołanie realizuje się w ta-
jemnicy Kościoła. Jesteśmy tu po 
to, aby gdy przychodzi godzina, 
być posłanym.

… i w auli
Wchodzących do Auli Jana 

Pawła II, gdzie odbyła się druga 
część inauguracji, witało hasło 
roku akademickiego: „Trwać w 
wierze na wzór Maryi”. Jest ono 
nawiązaniem do pielgrzymki Be-
nedykta XVI do Polski oraz do 
przeżywanej w diecezji peregry-
nacji Matki Bożej w znaku jasno-
górskiej Ikony. Będzie ono odwo-
łaniem w pracy formacyjnej.

Po mowie rektora i śpiewie 
tradycyjnych hymnów studenc-
kich odbyła się immatrykulacja 
wraz z wręczeniem indeksów 
studentom I roku. W tym roku 
otrzymało je 29 alumnów oraz 
12 studentów świeckich. Z nie-
małym zaciekawieniem obecni 
witali aż pięciu alumnów I roku 
pochodzących z jednej parafii: 
pw. św. Bartłomieja w Opocznie.

Ostatnim punktem uroczy-
stości był wykład inauguracyj-
ny na temat: „Starania o mia-
nowanie biskupów w Polsce w 
1918 r. na przykładzie nomina-
cji bp. Pawła Kubickiego”. Wy-
głosił go ks. Albert Warso, wy-
kładowca historii Kościoła. Pre-
legent przeniósł słuchaczy w 
czas końca I wojny światowej 
i świtu polskiej niepodległości. 
Ukazał procedury nominacyjne 
oraz osobę biskupa pomocni-
czego diecezji sandomierskiej. 
Przypomniał także, że ówczes-
ny nuncjusz Achille Ratti i to 
późniejszy papież Pius XI.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Inauguracja w Seminarium i Instytucie Teologicznym

Radość zmącona tęsknotą
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Biskupa Wacława wita delegacja alumnów

Indeksy nowym studentom wręczał prodziekan Wydziału Teologicznego 
UKSW ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

 R E K L A M A 
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Działalność misyjna pro-
wadzona jest w trzech 
kierunkach. Po pierw-
sze, pokazanie światu, 

jak być chrześcijaninem i że war-
to być chrześcijaninem. Po dru-
gie, nauka tolerancji wobec in-
nych religii i innych racji. Trzecia 
sprawa to pomoc materialna, za-
pewniająca misjonarzom funk-
cjonowanie na ich placówkach. 
Wspólnoty misyjne najczęściej 
zawiązują się wokół modlitwy 
różańcowej i takie wspólnoty 
pomagają konkretnemu misjo-
narzowi.

Misyjny pasjonat
Ks. Arkadiusz Bieniek jest 

sekretarzem Papieskich Dzieł 
Misyjnych Diecezji Radomskiej. 
Mieszka na starej plebanii koś-
cioła św. Jana w Radomiu. Ple-
bania będzie remontowana i 
trzeba uważać na przykład na 
schodach, bo jednego stopnia 
brak do połowy. – To zasadzka 
na nieproszonych gości – śmie-
je się ks. Arkadiusz.

Uff! To znaczy, że my jeste-
śmy tymi gośćmi oczekiwany-
mi! W mieszkaniu księdza trud-
no usiedzieć, tak jak siedzieć 
się powinno, czyli bez rozgląda-
nia się po ścianach. Tu misyjne 
życie gospodarza daje o sobie 
znać z każdego kąta i ze ścian. 
Tak, tak – każda ze ścian nie tyl-
ko jest pomalowana na inny ko-
lor, ale kleryk Łukasz Sypuła wy-
malował na nich pejzaże z dale-
kich stron. Są żółte piramidy i 
panoramy Rzymu oraz podmo-
skiewskiego klasztoru. Wszę-
dzie leżą pamiątki z podróży 
dalszych i bliższych i oczywiście 
fotografie, wśród nich taka z 
czarną Madonną z syberyjskiej 

kaplicy. Dlaczego pira-
midy? Bo przypomina-
ją o podróży do Egip-
tu, i są w Afryce – naj-
bardziej misyjnym kon-
tynencie. Spojrzenie na 
Wschód – to powrót 
księdza do korzeni, 
które po kądzieli sięga-
ją Kresów Wschodnich. 
Ks. Arkadiusz dostał kiedyś pro-
pozycję pracy na Wschodzie, 
ale jeszcze się nie zdecydował. 
– Ja chcę pomagać tak jakby na 
zapleczu – mówi. 

Jego przygoda z misjami roz-
poczęła się już w szkole podsta-
wowej, a w seminarium należał 
do koła misyjnego. Gdy ks. Ber-
nard Kasprzycki został dyrekto-
rem Papieskich Dzieł Misyjnych 
Diecezji Radomskiej, zapropo-
nował ks. Bieńkowi funkcję se-
kretarza. Ks. Arkadiusz współ-
pracuje w Warszawie z centra-
lą Papieskich Dzieł Misyjnych 
i Papieskich Dzieł Misyjnych 
Dzieci. Aby uaktywnić wszyst-
kie wspólnoty obecne przy pa-
rafiach, poddał kiedyś pomysł 
stworzenia obozów misyjnych 
na wzór tych, które organizu-

ją księża werbiści. Kil-
ka diecezji podjęło tę 
inicjatywę, również na-
sza.

Wakacyjne 
wspomnienia

Rozmawiamy o wa-
kacjach, a konkretnie o 

Misyjnych Wakacjach z Panem 
Bogiem, które w tym roku od-
były się po raz piąty. Tak nazy-
wa się wakacyjny wypoczynek 
dzieci pod czujnym okiem gru-
py opiekunów, w tym animato-
rów misyjnych i oczywiście ich 
głównego organizatora ks. Ar-
kadiusza Bieńka. Żeby wyjechać 
i być uczestnikiem obozu, wy-
starczy skończyć pierwszą klasę 
i nie przekroczyć wieku gimna-
zjalnego. Wszystkie dotychcza-
sowe turnusy poświęcone by-
ły działalności misyjnej Kościoła 
oraz zgłębianiu wiadomości mi-
syjnych z danego kraju czy kon-
tynentu. 

Zwyczajem obozowych spot-
kań stały się dni postne. W ten 
sposób organizatorzy chcą, by 
dzieci poczuły smak chleba, i by 

te, które nie szanowały go do 
tej pory, zaczęły to robić. Mło-
dzież przyjmuje to dość trudno 
i nie bardzo chce zrozumieć, że 
na obiad będzie tylko kasza albo 
ryż z warzywami i nic więcej. Ale 
w końcu zgadzają się, choć kusi 
słodki baton albo ciastko.

Każdy obozowy dzień ma 
swojego patrona, swoje hasło i 
swoje zadanie. Dzieci poznają 
życie patronów dnia. – W dniu 
poświęconym bł. Matce Teresie 
z Kalkuty opowiadaliśmy o bied-
nych i umierających. Tłumaczy-
liśmy, że trzeba pomóc godnie 
umierać drugiemu człowiekowi, 
wyjaśnialiśmy ideę hospicjów, 
potrzebę pomocy potrzebują-
cym i ubogim – mówi ks. Arka-
diusz. – Zawsze też wspomina-
my podróże Jana Pawła II po róż-
nych kontynentach – dodaje. 

Jeden dzień Misyjnych Wa-
kacji to zawsze wycieczka do 
jakiegoś sanktuarium Maryjne-
go. Dzieci zwiedzają też okoli-
cę i podziwiają piękno przyrody. 
Wieczorem są zabawy. W tym 
roku dziewczynki przebierały się 
za Japonki, a chłopcy za samura-
jów. Pytamy, czy kimona były z 

Przez rok przygotowują 
się do nowej życiowej 

roli. Zostawiają 
wszystko, by w dalekim 

świecie mówić o Bogu.

tekst 
KRYSTYNA PIOTROWSKA 

MARTA DEKA

Październik miesiącem modlitw za misje i misjonarzy

Głośmy Ewangelię światu

Ks. Mirosław 
Bujak 
pielgrzymuje 
ze swoimi 
podopiecznymi 
do sanktuarium 
maryjnego w 
Nguélémendouka
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zasłonek i firanek, okazuje się, 
że nie. Była bibuła, kosmetyki, 
i to musiało wystarczyć. Samu-
rajskie „miecze” też dla ozdoby 
okręcano kolorowym papierem i 
z tego, co wiemy, były walki, ale 
nikomu nic się nie stało. 

– Staramy się wychowywać 
dzieci w duchu patriotycznym. 
Mówimy im, że misjonarze po-
za granicami kraju są świadka-
mi i dobrymi zwiastunami naszej 
Ojczyzny. Zabierają ze sobą ob-
raz Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Afryka kocha ten wizeru-
nek Matki Bożej, bo na nim Mat-
ka Boża ma ciemną twarz. Tam, 
gdzie jest polski misjonarz, jest i 
obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej. Byłem teraz na Syberii w 
Ułan-Ude. Tam, w kościele wisi w 
bocznym ołtarzu obraz Czarnej 
Madonny. W tej parafii ksiądz i 
siostry pochodzą z Polski – opo-
wiada ks. Arkadiusz.

Oko w oko 
z misjonarzem
Zanim dzieci rozjadą się do 

swoich domów, organizatorzy 
proszą je, aby – gdy będą już w 
swoich grupach parafialnych czy 
w szkole – mówiły o misjach. By 
prosiły księży, katechetów i na-
uczycieli o misyjne spotkania i by 
dalej rozwijały w sobie misyjne-
go ducha.

Spotkania z misjonarzami za-
wsze owocują, jak choćby to z 
ks. Andrzejem Cieszkowskim w 
Publicznym Gimnazjum nr 5 w 
Radomiu, które objęło swym pa-
tronatem misyjną szkołę w An-
darze, w Namibii. To miejsce jest 
odcięte od świata, w środku bu-
szu i bez dróg dojazdowych. O 
tym, jak niewiele potrzeba, że-
by ks. Andrzejowi pomóc, świad-
czy fakt, że na całodzienne wy-
żywienie jednego dziecka wy-
starczy złotówka. Ksiądz ma pod 
opieką 250 dzieci, część z nich 
mieszka w internacie obok pro-
wadzonej przez niego szkolnej 

placówki. Uczniowie z Radomia 
przygotowują listy w języku an-
gielskim do swoich afrykańskich 
przyjaciół. Wraz z samorządem 
szkolnym będą zbierać przybo-
ry szkolne i podręczniki do nauki 
języka angielskiego, a dochód z 
organizowanych loterii i aukcji 
będzie przeznaczony na pomoc 
dzieciom w Namibii.

Ale to niejedyna szkoła, któ-
ra podjęła współpracę z misjona-
rzem. Młodzież często sama pro-
ponuje chęć pomocy, jak na przy-
kład ta z samorządu uczniow-
skiego z Gimnazjum nr 10 w Ra-
domiu. Wspólnie z opiekunami 
uczniowie podjęli decyzję o ado- 
pcji dziecka z kraju misyjnego. 
Takich szkół jest więcej. Różnie 
w różnych szkołach. Albo po-
szczególne klasy adoptują dziec-
ko, albo cała szkoła, a nauczyciel 
jest opiekunem takiej akcji. 

Ochrzcij mnie!
Warunkiem adopcji serca jest 

zebranie i wysłanie ok. 100 zło-
tych w ciągu roku. Za tę kwotę 
dziecko ma możliwość uczęsz-
czania do szkoły. Jeśli zebrana 
kwota jest większa, to można 
dziecko jeszcze wyposażyć na 
przykład w buty czy w przybo-
ry szkolne.

O misjach, misjonarzach i 
wzajemnej współpracy tych, któ-
rzy wyjechali, aby głosić Ewan-
gelię, z tymi, którzy pozostali 
tu, na miejscu, można pisać bar-
dzo dużo. To były informacje o 
pracy „zaplecza” na rzecz misji 
w telegraficznym skrócie. Tych, 

którzy chcieliby dowie-
dzieć się czegoś wię-
cej i obejrzeć na ekra-
nie monitora prawdzi-
we codzienne życie na 
placówce misyjnej, na 
swoją stronę interneto-
wą zaprasza ks. Miro-
sław Bujak, który od 15 
maja 2003 roku jest probosz-
czem parafii Serca Jezusowego 
w Doumé. Przed wyjazdem z 
kraju pracował jako wikariusz 
w Starachowicach, potem stu-
diował pedagogikę na Uniwer-
sytecie Salezjańskim w Rzymie. 
Sześć lat był dyrektorem kato-
lickiego Radia AVE. Pasję pracy 
w mediach przeniósł do swojej 

kameruńskiej placów-
ki. Od dwóch lat wy-
daje miejscową gazetkę 
„Le Réveil de Doumé” 
i na stronie interneto-
wej: www.misja.doume.
pl prowadzi systema-
tyczne zapiski dotyczą-
ce wydarzeń dnia co-

dziennego. Gdy ten artykuł był 
oddawany do druku, w ostatnim 
zapisie z 11 października można 
było przeczytać: „Ojcze, ochrzcij 
mnie! Tak zwróciła się do mnie 
kilka dni temu mała, kilkuletnia 
Koko. Wszyscy spojrzeli na nią 
zaskoczeni, ale ona nie dała się 
zbić z tropu. Była gotowa przy-
jąć chrzest nawet od razu”. 

DZIAŁALNOŚĆ MISYJNA UMACNIA NASZĄ WIARĘ
Sprawami misji zajmuję się bezpośrednio od 1998 
roku, choć już ponad 20 lat temu jako alumn nale-
żałem do Koła Misyjnego. Z doświadczenia mogę 
powiedzieć, że działalność misyjna tutaj potrzeb-
na jest nie tylko misjonarzom. Potrzebna jest wie-
rze chrześcijanina, potrzebna jest mnie jako kapła-
nowi diecezjalnemu. 
Przełomem w historii nowożytnych misji stała się encyklika 
Jana Pawła II „Redemptoris misio”. Ojciec Święty uczy tam, że 
zaangażowanie misyjne jest nam potrzebne, by szerzej spoj-
rzeć na Kościół i na miłość bliźniego. Czynimy dobro, a każde 
dobro ma to do siebie, że pomaga nie tylko otrzymującemu, 
ale i obdarowującemu. 
W tegorocznym Tygodniu Misyjnym przede wszystkim wspo-
magamy parafialną animację misyjną. Parafie otrzymały mate-
riały i propozycje, w jaki sposób przeżyć nie tylko Niedzielę 
Misyjną, ale i cały Tydzień Misyjny. Będą specjalne nabożeń-
stwa, spotkania z misjonarzami, a ofiary złożone na niedzielną 
tacę zostaną przeznaczone na potrzeby misji. 
Zwracamy się z prośbą do młodzieży, do dzieci, do szkół i pa-
rafii, by przeprowadzona została zbiórka przyborów szkolnych, 
środków chemicznych i pluszaków, aby wesprzeć szczególnie 
potrzebujące dzieci w krajach misyjnych.
Pomoc dla misjonarzy dokonuje się też na wiele innych sposo-
bów w ciągu roku. Nasza diecezja może pochwalić się inicjaty-
wą bardzo oryginalną, prawdopodobnie jedyną na świecie. Jest 
to ogólnopolski turniej szachowy dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, z którego dochód przeznaczany jest na pomoc dla misjo-
narza pochodzącego z naszej diecezji.

BERNARD KASPRZYCKI
dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Radomskiej

A MOŻE 
ADOPCJA SERCA?

Wszyscy, którzy chcieliby podjąć się 
adopcji serca, mogą kontaktować 
się z Iwoną Czaplą pod numerem te-
lefonu: (48) 3699165, wew. 27.



Październik miesiącem modlitw za misje i misjonarzy

Głośmy Ewangelię światu
Ks. Arkadiusz 
Bieniek 
w czasie 
ostatnich 
Misyjnych 
Wakacji 
z Panem Bogiem 
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III Ogólnopolski Turniej Szachowy „Odwaga – Miłość – Pokój 

Kampania Bezpieczna Polska
Z roku na rok turniej cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem. 
Jego uczestnicy przyjeżdżają  
z różnych zakątków Polski  
i reprezentują różne pokolenia. 
W tym roku najstarszy zawodnik 
miał lat pięćdziesiąt, a najmłodsi 
po siedem. 

Kuria Diecezji Radomskiej, 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Roszada” działający przy Ka-
tolickim Centrum Młodzieży 
„Arka” i Stowarzyszenie Ra-
domski Samorząd Obywatel-
ski już po raz trzeci zorga-
nizowali Ogólnopolski Tur-
niej Szachowy „Odwaga – Mi-
łość – Pokój”. Jego celem było 
uczczenie 28. rocznicy wyboru 
Karola Wojtyły na Stolicę Pio-
trową oraz popularyzacja na-
uczania Papieża Polaka. Orga-
nizatorzy poprzez zaintereso-
wanie grą, jaką są szachy, chcą 
również promować pozytyw-
ne zachowania, co jest głów-
ną ideą Kampanii Bezpiecz-
na Polska.

W gmachu przy ul. Mal-
czewskiego zebrali się uczest-

nicy i zaproszeni goście. 
Wszystkich powitał kanclerz 
kurii ks. Sławomir Fundowicz. 
W tym roku obok partii sza-
chowych odbył się konkurs 
w rozwiązywaniu zadań sza-
chowych. – W pierwszym eta-
pie było kilka łatwych zadań 
– mówi główny organizator 
Marek Niedźwiecki. Bardziej 
doświadczeni zawodnicy za-
dania rozwiązali bezbłędnie. 
Więcej problemów sprawiły 
kilku- i kilkunastolatkom gra-
jącym w szachy od niedawna. 
Do finału zakwalifikowało się 
siedemnaście osób. Na tym 

etapie zadania były poważ-
niejsze. Zwycięzcą okazał się 
Bogusz Piliczewski, reprezen-
tujący Caissa Gdańsk, drugie 
miejsce zdobył Paweł Pięto-
cha, a trzecie Marcin Skawiń-
ski, obydwaj z Uczniowskie-
go Klubu Sportowego Mło-

dzieżowego Domu Kultury z 
Radomia. 

Po wyłonieniu zwycięzców 
zadań szachowych przyszła ko-
lej na wyłonienie laureatów 
ogólnopolskiego turnieju sza-
chowego. Zwyciężył Arkadiusz 
Skawiński, drugie miejsce zdo-
był Paweł Piętocha, obydwaj z 
UKSMDK Radom, a trzecie miej-
sce zdobyła Anna Skrzypczak z 
Ostrowca Świętokrzyskiego.

Na zakończenie Walentyna 
Pawelec, autorka promującej 
grę w szachy książki „Baśń o 
woju Radomirze”, rozdawała ją 
uczestnikom turnieju.

MONIKA KOCHANOWSKA

Bajkowe spotkanie w kinie Helios

Radio Plus Disney
Jaki kolor mają rękawiczki naj-
słynniejszej myszki świata? Czy 
Kaczor Donald lubi gumę do 
żucia? O tym wiedzą już uczest-
nicy niedzielnego spotkania w 
Heliosie.

Do radomskiego kina Helios 
przybyły najsłynniejsze bajko-
we postacie z kreskówek Walta 
Disneya – Myszka Miki i Kaczor 
Donald, by promować rodzinną 
audycję „Plus Disney”. W boha-
terów ulubieńców dzieci wcieli-
li się członkowie warszawskiej 
grupy „Disney Polska”. Promo-
wanej audycji – adresowanej 
zarówno do dzieci, jak i ich ro-
dziców – można wysłuchać i 

czynnie w niej uczestniczyć na 
antenie Radia Plus w każdą so-
botę od 10.00 do 12.00.

Dorośli i dzieci, którzy 
przyszli do kina Helios, mogli 
obejrzeć sześć filmów wypro-
dukowanych w wytwórni Wal-
ta Disneya: „Auta”, „Mój brat 
niedźwiedź”, „Kubuś i Hefa-
lumpy”, „Rogate ranczo, „Pi-
raci z Karaibów: Klątwa Czar-
nej Perły” i „Piraci z Karaibów: 
skrzynia umarlaka”. Między se-
ansami organizatorzy zadbali o 
to, by nikt się nie nudził. Były 

konkursy, za-
bawy. Dzieci 
śpiewały pio-
senki, recyto-
wały wiersze, 
za co otrzy-
mywały różne 

ciekawe nagrody, chętnie też 
fotografowały się z bohatera-
mi kreskówek.

Spotkanie było bardzo uda-
ne, a jego uczestnicy czekają 
już na kolejną wizytę baśnio-
wych bohaterów w Radomiu. 
Jak poinformował nas szef Biu-
ra Promocji Radia Plus Robert 
Kolasa, odbędzie się ono około 
6 grudnia. Tym razem Myszka 
Miki i Kaczor Donald zagosz-
czą na oddziale dziecięcym Ra-
domskiego Szpitala Specjali-
stycznego przy ul. Tochterma-
na. Organizatorzy już teraz za-
powiadają wiele atrakcji i nie-
spodzianek.

 MK

Dzieci chętnie 
fotografowały 
się z Myszką 
Miki i Kaczorem 
Donaldem

Nad przebiegiem turnieju czuwali: 
ks. Sławomir Fundowicz  

i Marek Niedźwiecki

Obok: Najlepiej zadania szachowe 
rozwiązywał Bogusz Piliczewski 

(z lewej)
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  KALENDARIUM NAWIEDZE-
NIA W PARAFIACH

22 PAŹDZIERNIKA (niedziela) – Przytyk
23 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek) – Goryń
24 PAŹDZIERNIKA (wtorek) – Mąkosy
25 PAŹDZIERNIKA (środa) – Mniszew
26 PAŹDZIERNIKA (czwartek) – Jankowice 
Radomskie
27 PAŹDZIERNIKA (piątek) – Potworów
28 PAŹDZIERNIKA (sobota) – Jastrzębia
29 PAŹDZIERNIKA (niedziela) –
     Głowaczów

 FESTIWAL MUZYKI
    ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
22 PAŹDZIERNIKA, godz. 17.45, kościół pw. 
św. Ludwika w Bliżynie – koncert fina-
łowy z okazji 60-lecia męskiego chóru 
„Lutnia”; Michal Dąbrowski – organy, 
dyrygent, Chór SGGW w Warszawie. 
Wstęp wolny. Możliwość nabycia ce-
giełek na remont organów.

 XVII MIĘDZYNARODOWE
    DNI MUZYKI ORGANOWEJ
    I KAMERALNEJ 
    IM. S. RATUSIŃSKIEGO
    STARACHOWICE
23 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.45, kościół 
pw. świętego Brata Alberta (ul. Bema) 
w Starachowicach. Koncert finało-
wy: Wiesław Ochman – śpiew, Robert 
Grudzień – organy.

 MODLITWA W INTENCJI
    TRZEŹWOŚCI
Diecezjalne duszpasterstwo trzeźwości 
zaprasza na comiesięczną Eucharystię 
w intencji trzeźwości rodzin i narodu. 
Msze św. sprawowane są w ciągu ro-
ku szkolnego każdego 25. dnia miesią-
ca o godzinie 18.00 w Radomiu, w koś-
ciele parafialnym Świętej Rodziny przy 
ul. Kelles-Krauza 19. Do włączenia się 
w tę wspólną modlitwę o trzeźwość i 
o Bożą pomoc dla rodzin borykających 
się z problemem alkoholowym zapra-
szamy szczególnie kościelne i świeckie 
środowiska, które troszczą się o doj-
rzałą formację dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych.

 STANCJE DLA STUDENTÓW
Akademickie Koło „Caritas” w ra-
mach projektu „Działaj lokalnie” po-
maga studentom w znalezieniu stan-
cji w Radomiu. Osoby chcące wyna-
jąć pokój lub mieszkanie mogą zgła-
szać swoje propozycje pod numer te-
lefonu 698040075. Adresy stancji na: 
www.caritas.academica.prv.pl.

Zapowiedzi
Doroczny Diecezjalny Zjazd  

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Radomiu

Służyć? Gotów!

– Bycie kaesemowiczem oznacza ciągły rozwój. 
To chęć robienia czegoś dla Kościoła  
i dla innych – mówi prezes diecezjalnego  
KSM Paweł Lis.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
jest obecne w ponad 30 parafiach naszej 
diecezji. Jego koła działają na Politechni-
ce Radomskiej i w Wyższej Szkole Bizne-
su. Niebawem kolejne zostanie założone 
przy Uniwersytecie Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego. Od tego roku asystentem ko-
ścielnym KSM został mianowany ks. Le-
szek Domagała. Prezesem już drugą ka-
dencję jest Paweł Lis, student informatyki 
Wyższej Szkoły Handlowej.

W Radomiu odbyło się dorocz-
ne spotkanie KSM. Przybyli na nie 
przedstawiciele kół i oddziałów 
wraz z księżmi asystentami. Zjazd 
rozpoczął się Mszą św. Potem były 

obrady, a na koniec pro-
jekcja multimedialna wa-
kacyjnych zdjęć. Pokazy-
wane fotografie ożywiły 
wspomnienia z obozu w 
Murzasichlu i spływu ka-
jakowego po Pilicy. 

Spływ to nowa inicjatywa. Kaesemowi-
cze płynęli z Białobrzegów do Warki. Na 
ląd zeszli dwa razy – by nieco odpocząć i 
usiąść przy ognisku. Już teraz myślą o ko-
lejnych rzecznych wyprawach.

Uczestnicy spotkania otrzymali list od 
ks. bp. Zygmunta Zimowskiego, który pi-
sze w nim między innymi: „Formacja w 
Waszym Stowarzyszeniu pozwoli Wam 
wzrastać jako osoby, rozwijać dane Wam 

talenty. Podejmujcie odważnie 
posługę świadectwa i apostolatu, 
które w KSM wyraża hasło: »Słu-
żyć Bogu i Ojczyźnie przez cnotę, 
naukę i pracę – Gotów«”. MD

Diecezjalny 
asystent 

ks. Leszek 
Domagała wśród 

przedstawicieli 
KSM

Ks. Leszek 
woduje kolejny 
kajak
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Adres redakcji: ul. Prusa 6, 
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Kościół zdumiewa swoją 
wielkością. Na jednej  
Mszy św. w świątyni  
mogą się zgromadzić 
wszyscy parafianie.

Rok temu parafia ob-
chodziła jubileusz 100- 
-lecia poświęcenia ko-
ścioła. Zbudowano go 
zaledwie w ciągu pię-
ciu lat. W czasie świę-
cenia budowli – jak za-
pisali kronikarze – „pła-
kał wzruszony budowni-
czy, ks. Antoni Niemot-
ko, płakali parafianie”.

Trzy drewniane 
kościoły
Jest wielce prawdopo-

dobne, że pierwszy koś-
ciół w Stromcu stanął ja-
ko wotum wdzięczno-
ści za uchronienie ludzi 
przed tatarską rzezią. By-
ło to w roku 1242, już po 
klęsce na Psim Polu.

Drugi kościół, gdy 
pierwszy zniszczał, ufun-
dował Janusz, książę ma-
zowiecki. Było to krótko 
przed bitwą pod Grunwal-
dem. W tej świątyni mod-
lili się polscy królowie i 
książęta, przebywając tu 
na łowach. Kościół podzie-
lił losy Ojczyzny w czasie 
szwedzkiego potopu.

Trzeci kościół wznieśli 
pochodzący stąd żołnie-
rze. Było to kolejne wo-
tum. Tym razem dzięko-
wali za zwycięstwo pod 
Wiedniem i szczęśliwy 
powrót do domu.

U końca zaborów
Ks. Antoni Niemot-

ko został probosz-

czem w Stromcu w ro-
ku 1891. Był nie tylko 
duszpasterzem, ale też 
pasjonatem historii. 
To jego zapiski uchro-
niły od zapomnienia 
chlubne dzieje para-
fii. Gdy władze zabor-
cze zezwoliły na budo-
wę kościoła, okazał się 
bardzo sprawnym bu-
downiczym. Rozmia-
ry świątyni, którą po-
święcono w 1905 r., 
były wówczas koniecz-
nością. Sieć kościołów 
była rzadka. Do para-
fii Stromiec należa-
ło wiele wiosek, które 
dziś są samodzielnymi 
wspólnotami.

Na stulecie kościoła 
parafianie odrestauro-
wali wszystkie żyran-
dole. A warto tu wspo-
mnieć, że największy z 
nich sam byłby w sta-
nie oświetlić niejeden 
kościół.

Na Śnieżną
Choć głównym pa-

tronem parafii jest św. 
Jan Chrzciciel, od nie-
pamiętnych czasów 
wielotysięczne rze-
sze ciągną do Strom-
ca na pierwszą niedzie-
lę sierpnia, na odpust 
Matki Bożej Śnieżnej. 
To wtedy zapełnia się 
parafialny kościół, a na-
bożeństwo za zmarłych 
sprawowane na cmen-
tarzu jest większe niż 
w uroczystość Wszyst-
kich Świętych. Kolej-
nym chętnie odwiedza-
nym od lat odpustem 
jest ten na św. Walen-
tego. Do Stromca ciąg-
ną ci, którzy za pracą 
stąd wyjechali, ale za-

wsze chętnie tu wra-
cają.

Z okazji 
nawiedzenia
W związku ze zbli-

żającym się nawiedze-
niem Matki Bożej w zna-
ku jasnogórskiej Ikony 
parafianie podjęli kolej-
na inicjatywę: dokonano 
przebudowy schodów 
prowadzących do ko-
ścioła, kładąc nowe, wy-
konane z granitu. Już po 
nawiedzeniu, jako wo-
tum za przeżycia reli-
gijne związane z nawie-
dzeniem, rozpocznie się 
generalny remont pre-
zbiterium. Powstanie 
także parafialne koło 
Caritas. Trwają już przy-
gotowania.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

ZDANIEM PROBOSZCZA
Stromiecka parafia posiada niezwykle bogatą hi-
storię. Jej dzieje na 750-lecie parafii przedstawił ks. 
prof. Stanisław Makarewicz w monografii powsta-
łej z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. kan. 
Kazimierza Szarego.
Jestem tutaj proboszczem od niedawna. Ale z tej 
krótkiej perspektywy czasowej widzę, jak bardzo 
przeszłość buduje religijną świadomość teraźniej-
szości. Podziwiam przywiązanie do tradycji i budu-
ję się nim. Wspólnie z parafianami chcemy utrzy-
mać to, co podtrzymuje tożsamość tego miejsca. 
Podejmując nowe zadania, staramy się myśleć o 
tym, co stanowiło dorobek minionych pokoleń.
Przez tę ziemię przetoczyły się wielkie koła hi-
storii. Jeśli dziś parafianie są tak ofiarni i otwarci 
na wszelką pomoc, to dlatego, że noszą w sobie 
świadomość, że tutaj – w naszej małej Ojczyźnie, 
Stromcu – jakoś przedziwnie uobecniały się wiel-
kie momenty polskich dziejów. Warto zmagać się i 
trudzić, by ta świadomość trwała i przechodziła na 
kolejne pokolenia.

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Stromcu

Kościoły pisane polskimi dziejami

Nad frontonem kościoła 
góruje strzelista wieża

KS. KAN.  
MAREK JANAS

Święcenia kapłańskie – 20 
maja 1989 r. Wikariat w 
Odrzywole. Duszpasterz aka-
demicki. Wizytator kateche-
tyczny. Wykłady z mediów 
w Wyższym Seminarium 
Duchownym i w Radomskim 
Instytucie Teologicznym. 
Założyciel i pierwszy dyrek-
tor diecezjalnego Radia AVE. 
Probostwa – Małęczyn i od 
2004 r. Stromiec.
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Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta: 7.30, 9.00, 11.30, 16.00. W kapli-

cy w Podlesiu 14.00
  W dni powszednie: 7.00, 7.30, 17.00


