
– Trzydzieści pięć lat temu byłam 
na nawiedzeniu w radomskiej 
farze. Dziś witam Maryję 
w naszym nowym kościele, 
na Kapturze. Jestem bardzo 
szczęśliwa – mówi pani Maria.

Zaczynało zmierzchać, gdy 
1 marca tłum stojący u zbie-
gu radomskich ulic Wernera i 
Mireckiego usłyszał pojazd 
na sygnale. Kończono odma-
wiać Różaniec. Chwilę potem 
wśród obecnych zatrzymał się 
samochód-kaplica. Otworzyły 
się drzwi pojazdu. Jasnogór-
ską ikonę ucałowali biskupi: 
Adam Odzimek, Stefan Siczek 
i Wacław Depo oraz ks. Wiesław 
Lenartowicz, proboszcz para-
fii pw. MB Częstochowskiej. To 
od tej parafii po zimowej prze-
rwie rozpoczęło się nawiedze-
nie diecezji przez Matkę Bożą 
w znaku jasnogórskiej ikony.

Ze śpiewem maryjnych 
pieśni, przeplatanych rozwa-
żaniami, i przy zmianach dele-
gacji niosących obraz procesja 

zbliżała się do świą-
tyni. Tutaj celebrowa-
no Mszę św. Kazanie 
wygłosił bp Wacław 
Depo, ordynariusz za-
mojsko-lubaczowski, 
a jeszcze siedem mie-
sięcy temu rektor radomskie-
go seminarium. Odniósł się w 
nim do „przedziwnej” praktyki 
ostatnich lat, gdy na czas Wiel-
kiego Postu „podrzuca się” te-
maty, takie jak rzekoma urna 

z kośćmi Jakuba, bra-
ta Jezusa, czy obecna 
wieść o odnalezieniu 
rzekomego grobu Je-
zusa. – To wszystko 
czyni się po to, byśmy 
przestali pytać o życie 

wieczne. Dziś przyjmijmy na 
nowo Jezusa Chrystusa. Pro-
śmy Maryję: Powiedz Chrystu-
sowi o nas, o naszym trudnym 
polskim dziś – mówił w homilii 
bp Wacław Depo.  ZN
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Coraz większymi kroka-
mi zbliża się Wielkanoc. 

Wielkiego Postu jest już 
właściwie połowa. W tej 
pierwszej zdarzyło się wiele. 
Można by rzec że ten post 
tętni życiem, a swej energii 
szuka w zaangażowaniu wie-
lu ludzi. W Radomiu odbyła 
się konferencja przygoto-
wująca tutejsze środowiska 
do ogólnopolskiej debaty o 
rodzinie (s. III). Ludzie z pa-
rafialnych zespołów Caritas 
spotkali się, by zobaczyć, 
jak wiele dobra dokonało 
się dzięki ich zaangażowa-
niu. Młodzi proszeni są, by 
włączyli się w akcję „Działaj 
lokalnie” (s. VI). Źródłem ży-
cia Wielkiego Postu są także 
rekolekcje. Zakończyli je już 
alumni. Ci z III i IV roku otrzy-
mali kolejne posługi (s. VII). 


W Radomiu znajduje się ponad sto 
kapliczek. Ich opis można zna-

leźć w opracowaniu, które przygotował 
Społeczny Komitet Ratowania Zabytków 
Radomia. Kapliczki najpierw spisano, sfo-
tografowano i oceniono ich stan tech-
niczny. Teraz przyszedł czas na konkretne 
działania. Jako pierwszą komitet chce 
odnowić pochodzącą z 1895 r. kaplicz-
kę, znajdującą się przy ul. Słowackiego, 

obok wiaduktu w pobli-
żu Zakładów Naprawy 
Taboru Kolejowego. Wy-
maga ona wymiany po-
szycia dachowego, re-
nowacji i odmalowania. 
Zainteresowani wspar-
ciem dzieła mogą kontak-
tować się z komitetem: 
tel. 048 362 18 32, e-mail: 
widradomia@ids.pl 

NA RATUNEK RADOMSKIM KAPLICZKOM

Neogotycką 
kapliczkę 
wybudował 
bezimienny 
czeladnik 
murarski. 
Ta praca 
zapewniła 
mu dyplom 
mistrzowski

RADOMSKIAVE
Rozpoczęło się nawiedzenie Maryi z znaku jasnogórskiej ikony

Powiedz Chrystusowi o nas
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

Po ucałowaniu 
ikonę uniesiono, 
by wszyscy mogli 
ją zobaczyć 
i powitać

ZA TYDZIEŃ
  Parafia PW. ŚW. JANA 

CHRZCICIELA W ZAKRZEWIE
  Duszpasterstwo NA SYBERII 
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RADOM. Już po raz kolejny 
w gmachu WSD w Radomiu 
odbył się kurs dla fotogra-
fów i operatorów kamer wi-
deo, którzy chcą otrzymać li-
cencję na rejestrowanie uro-
czystości liturgicznych w koś-
ciołach na terenie naszej die-
cezji. Organizatorem kursu był 
ks. Jacek Wieczorek, dyrektor 
Wydziału Kultury i Środków 
Komunikacji Społecznej Kurii 
Diecezjalnej. Wzięło w nim 
udział ponad 20 osób z ca-

łej diecezji. Kursanci wysłucha-
li trzech wykładów. Ks. Dariusz 
Skrok wyjaśniał przepisy li-
turgiczne dotyczące obecno-
ści osób dokumentujących 
te wydarzenia. Ks. Zbigniew 
Niemirski mówił o tym, czym 
jest znak w ludzkiej komu-
nikacji. Trzecim prelegentem 
był ks. Rafał Widuliński, któ-
ry tłumaczył, na czym polega 
współpraca tych, którzy spra-
wują Liturgię, z tymi, którzy ją 
dokumentują.

Kurs dla fotoreporterów

S T U D Z I A N N A - P O Ś -
WIĘTNE. W sanktuarium 
Matki Bożej Świętorodzinnej 
znajduje się piękny prospekt 
organowy, którego najstar-
sza część – podobnie jak i 
cała świątynia – pochodzi z 
epoki baroku. 18-głosowy in-
strument uległ poważnemu 
zniszczeniu i wymaga remon-
tu. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Bazyliki postanowiło te za-
bytkowe organy uratować. 
Pierwszym etapem była facho-
wa ekspertyza. Koszty całego 
przedsięwzięcia obliczono na 
260 tysięcy zł. Część pieniędzy 

udało się już zgromadzić, ale 
cała suma przewyższa nie tylko 
możliwości finansowe parafii, 
ale też i gminy. Dlatego sekre-
tarz Stowarzyszenia Przyjaciół 
Bazyliki Anna Niedziałkowska-
-Raniewicz apeluje o wspar-
cie inicjatywy. Jako zawodo-
wy muzyk i animator kultury 
wiąże ze świątynią konkretne 
plany artystyczne. Chciałaby 
organizować tu letni festi-
wal. Wszyscy, którzy chcieli-
by wesprzeć renowację zabyt-
kowych organów, proszeni są 
o kontakt telefoniczny: 044 
756 40 06.

Ratujmy organy!

RADONIA. W kaplicy pw. MB 
Ostrobramskiej, należącej do 
parafii Błogie, bp Stefan Siczek 
poświęcił nowe stacje Drogi 
Krzyżowej, zakupione przez 
mieszkańców wiosek: Radonia 
i Radonia Kolonia. Na uroczy-
stości obecny był proboszcz 
parafii Błogie ks. Marian 
Strzałkowski. Ksiądz biskup 
poprowadził rozważania Drogi 

Krzyżowej, wzywając do reflek-
sji nad własnym życiem, od-
czytywanym w świetle cierpie-
nia Chrystusa. Zachęcał  każ-
dego z obecnych do przeciw-
stawiania się  wszelkim  prze-
jawom zła. Prosił też, by nie lę-
kać się wziąć Krzyż Chrystusa 
Zbawiciela w swoje codzienne 
życie, do swoich domów i do 
zakładów pracy.

Odliczenia za krew
HONOROWI KRWIODAW-
CY. Osoby, które w tym ro-
ku honorowo oddadzą krew, 
będą mogły w nadchodzącym 
roku skorzystać z ulgi podat-
kowej. Za litr oddanej krwi 
honorowy krwiodawca bę-
dzie mógł odliczyć 130 zł i 
170 zł za litr osocza. Józef 
Waniek, dyrektor regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Radomiu, 
informuje, że honorowi dawcy 
krwi także w tym roku uzyskali 
prawo do odliczania od docho-
du wartości honorowo odda-
nej krwi lub jej składników. To 
odliczanie nie jest przywilejem 
oferowanym dla honorowych 
dawców. Zdaniem dyrektora, 
jest to powrót do równopraw-
nego traktowania wszystkich 

darczyńców w myśl obowiązu-
jących przepisów o ustawie o 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Przypominamy, że 
honorowym dawcą krwi mo-
że być każda zdrowa osoba w 
wieku od 18. do 65. roku ży-
cia. Mężczyźni mogą oddawać 
krew co dwa miesiące, nato-
miast kobiety mogą to uczynić 
cztery razy w roku.

Radomskie centrum krwiodawstwa 
mieści się przy ul. Limanowskiego
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DIECEZJA. Część uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów 
już zakończyła wielkopostne re-
kolekcje szkolne. Inne grupy właś-
nie je odbywają lub się do nich 
szykują. Trzy dni przerwy w nauce 
wypełnione zostają programem 
ciekawych spotkań, konferencji, 
a najważniejszym momentem 
jest Msza św. Uczniowie uczest-

niczą także w wielkopostnych na-
bożeństwach okolicznościowych. 
Wspólny termin rekolekcji mają 
szkoły średnie. Maturzyści zosta-
li zaproszeni na zamknięte ćwi-
czenia duchowne od 14 marca; w 
Radomiu odbędą się one w koś-
ciele MB Bożej Miłosierdzia i po-
trwają do 16, a na Jasnej Górze 
do 17 marca.

Rekolekcje szkolne

W radomskiej katedrze rekolekcje poprowadził ks. Rafał Widuliński 

Droga Krzyżowa
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Kursanci słuchają wykładu ks. Dariusza Skroka 

Zabytkowe organy czekają na pomoc
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Radomskie spotkanie zostało 
pomyślane jako przygotowanie  
do IV Światowego Kongresu Rodzin 
„Rodzina wiosną dla Europy  
i świata”, który odbędzie się  
w Warszawie od 11 do 13 maja. 

Na zaproszenie inicja-
tora i organizatora radom-
skiej konferencji, poseł Lu-
cyny Wiśniewskiej, w sobo-
tę 3 marca głos zabrało kil-
kunastu prelegentów. Wśród 
licznie przybyłych gości byli 
m.in. bp Zygmunt Zimowski, 
posłowie Dariusz Kłeczka, Le-
szek Dobrzyński, Marek Suski 
oraz senatorowie Ewa Toma-
szewska i Stanisław Karczew-
ski, a także prezydent Rado-
mia Andrzej Kosztowniak. Ja-
ko pierwszy głos zabrał bp 
Zygmunt Zimowski. Przypo-
mniał, że Bóg ustanawia rodzi-
nę, której zadaniem jest prze-
kazywanie życia, rodzice z ko-
lei są zobowiązani do przeka-
zywania swoim dzieciom wia-
ry jako daru od Boga. 

Chronić życie
Zbieg okoliczności sprawił, 

że konferencja radomska od-
była się w momencie szcze-
gólnie ważnym dla umocnie-
nia ochrony prawa do życia, 
gdyż w tym czasie w sejmie 
trwa debata nad wnioskiem o 
wprowadzenie do Konstytucji 
RP zapisu precyzującego, że 
godność ludzka i związane z 
nią prawa przysługują każde-
mu człowiekowi od poczęcia. 
Poseł Lucyna Wiśniewska prze-

czytała list od 
marszałka Sej-
mu Marka Jur-
ka, który nie 
mógł przybyć 
do Radomia i 
tą drogą po-
dzielił się 
swoimi spo-
strzeżeniami 
z uczestni-
kami konfe-
rencji. Marszałek napisał mię-
dzy innymi: „Po kilku miesią-
cach prac przyszedł czas, aby 
powiedzieć jasno, że państwo 
polskie traktuje ochronę pra-
wa do życia każdego człowie-
ka jako jedno ze swych pod-
stawowych zadań, a każdemu 
dziecku w łonie matki też przy-
sługują prawa człowieka. Uwa-
żam, że wprowadzenie jasnoś-
ci w tej sprawie na poziomie 
konstytucyjnym jest szczegól-
nie istotnym zadaniem Sej-
mu Rzeczypospolitej w tej ka-
dencji. Jest to misja możliwa 
do przeprowadzenia, gdyż na-
dal – nawet mimo ujawnia-
nych ostatnio trudności – ist-
nieje wokół tej sprawy duża 
zgodność poglądów ludzi nale-
żących do różnych ugrupowań 
politycznych”.

Jak wspierać?
Głównym zagadnieniem 

poruszonym na konferencji by-
ła promocja rodziny natural-
nej. Zastanawiano się jednak 
również, jak wspierać rodzi-
ny niepełne, jak zapewnić po-
moc dzieciom, które są nie-
stety w rodzinach niewydol-
nych wychowawczo bądź w ro-

dzinach, które dotknęła jakaś 
tragedia. Mówiono o zagro-
żeniach dotyczących rodziny 
i możliwościach przeciwdziała 
im, o roli współczesnej kobie-
ty i współczesnego mężczyzny 
w świetle ich zadań macierzyń-

stwa i ojcostwa. Padło pytanie, 
czy warto brać ślub, a jeśli tak 
– dlaczego warto. Wiele uwagi 
poświęcono promocji i ochro-
nie rodzin zastępczych w Pol-
sce oraz budowaniu prorodzin-
nej polityki podatkowej.  KMG

Konferencja w Radomiu przed IV Światowym Kongresem Rodzin

Najważniejsza jest rodzina
W czasie 
przerwy 
na kawę  

była okazja 
do dyskusji. 

Pierwsza z prawej 
senator Ewa 

Tomaszewska.  
Z lewej  

bp Zygmunt 
Zimowski
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ZAPRASZAMY!
– IV Światowy Kongres Rodzin może sprawić, że 
świat znowu zwróci oczy w stronę Warszawy i 
Polski, która znana jest ze swego przywiązania 
do rodziny oraz życia rodzinnego. Wypracowana 
przez uczestników warszawskiego Kongresu de-
klaracja powinna zachęcić reprezentantów orga-
nizacji międzynarodowych, parlamentów i rzą-
dów, przedstawicieli sektora prywatnego biorących udział 
w procesach decyzyjnych, a także twórców i naukowców do 
zintensyfikowania pozytywnych działań na rzecz rodziny, 
ochrony jej praw i godności. 
Nasza obecność na Kongresie niech będzie potwierdzeniem 
realizowania wizji rodziny, jaka była codzienną troską Jana 
Pawła II.

KATARZYNA MAZELA 
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

 IV Światowego Kongresu Rodzin

 R E K L A M A 
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J ak głosi legenda, polskie tar-
gi końskie „Wstępy” ko-
ło Skaryszewa mają swo-
ją wielowiekową historię. 
Tradycja podaje, że król 
Władysław Jagiełło nadał 

miasteczku przywilej targo-
wy w zamian za dostarczenie 
koni rycerstwu walczącemu z 
Krzyżakami pod Grunwaldem. 
Przywilej dotyczył dwóch 
jarmarków oraz targu co ty-
dzień. Był tam i przywilej na 
jarmarki końskie, który oka-
zał się dla Skaryszewa najbar-
dziej korzystnym prawem go-
spodarczym. 

A było to tak

Ale jak naprawdę było z ty-
mi końskimi jarmarkami w Ska-
ryszewie, ustalić trudno. Po-
dobno odbywają się one od 
500 lat, ale z pewnością ich 
tradycja sięga pierwszej poło-
wy XIX w. Wtedy to proces se-
lekcji jarmarków, przyspieszo-
ny zarządzeniem z 1848 r., na-
kładał zarazem konieczność ich 
specjalizacji: wełna i chmiel w 
Warszawie, barany w Lisnowie 
itp. Położenie Skaryszewa na 
starym szlaku handlowym aż 
prosiło się, żeby odbywał się 
tam jarmark. Wykorzystali to 
Cieciszowscy, właściciele tam-
tejszych dóbr ziemskich. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że mieli 
w rodzinie ministra spraw we-
wnętrznych Księstwa Warszaw-
skiego, sprawa była załatwio-
na. Zgodnie z potrzebą czasu 
postawiono w handlu na konie 
robocze. Termin jarmarku do-
stosowano do rytmu prac polo-
wych i najlepszy okazał się ten 
na przedwiośniu – we wstęp-
ny poniedziałek po pierwszej 
niedzieli Wielkiego Postu – na 
wstępy. W krótkim czasie jar-
mark ten upodobali sobie nie 
tylko okoliczni kupcy, ale i ci z 

zagranicy, a konie spro-
wadzano z różnych 
stron świata. Nie za-
brakło też koni, o któ-
rych mówiono, że kupione by-
ły wcześniej na zielonym tar-
gu, a najprościej mówiąc – skra-
dzione z pastwiska. Bywały i ta-
kie, które utrudzone długą wę-
drówką po wyboistych drogach 
chorowały. Dla kupca ważne by-
ło, żeby konia dobrze obejrzeć i 
nie za bardzo zwracał uwagę na 
zachwalanie sprzedających. Z 
tamtych czasów zachowało się, 
jakże aktualne do dziś, powie-
dzenie: „Nie kupuj konia uszy-
ma, ale oczyma”. 

W okresie do pierwszej woj-
ny światowej handel tymi zwie-
rzętami upowszechnił się w 
wielu miastach w Polsce, ale 
sława „Wstępów” i Skarysze-
wa była największa. Po odzy-
skaniu niepodległości „Wstępy” 
to już poważna impreza han-
dlowa, co poświadczają zapi-
ski ówczesnego weterynarza. 
Po kolejnej wojnie światowej 
„Wstępy” wznowiono. Był to 
zarówno powrót do sprawdzo-
nej formy handlu przynoszą-
cego wielorakie korzyści, jak i 
wciąż konieczność gospodarcza 
polskiej wsi.  

Najstarszą pamiąt-
ką po pierwszych 
wstępach był plac zwa-
ny Końskim Targowi-

skiem, ale nazwa ta przetrwa-
ła tylko na starych planach. Po-
zostałością dawnej świetności 
skaryszewskich jarmarków są 
zachowane w niektórych do-
mach sienie przejazdowe, przy-
stosowane do popasu koni.

Konie rżą
Tegoroczny Skaryszewski 

Jarmark Koński „Wstępy 2007” 
odbył się jak zawsze w pierw-
szy poniedziałek i wtorek po 
wstępnej niedzieli, czyli 26 i 27 
lutego.

Oficjalnego otwarcia tego 
święta hodowców i handlarzy 
dokonał burmistrz miasta Ska-
ryszewa Ireneusz Kumięga, wy-
powiadając tradycyjną formułę: 
– Targi końskie  „Wstępy 2007” 
uważam za otwarte.

Na tę jedyną tego typu im-
prezę w Polsce i jedną z naj-
większych w Europie – jarmark 
koni pociągowych i roboczych 
– zjechali koniarze z kraju i z 
zagranicy. 

Jak zwykle było w czym wy-
bierać. Wystawiono około 1000 

tekst i zdjęcia 
KRYSTYNA PIOTROWSKA

„Wstępy” – jarmark koński w Skaryszewie

 pan koniaKup

Zaczęło się od króla 
Władysława Jagiełły. 
Kupować nie można 
uszyma!  
Koń, jaki jest,  
każdy widzi.

Czyżby końskie 
zaloty?
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koni. Najwięcej z nich to zimno-
krwiste (nazywane tak nie z po-
wodu temperatury ich krwi, ale 
dlatego że większość z nich jest 
spokojna i opanowana – wyka-
zuje „zimną krew”). Ceny róż-
ne, jak i same konie, od 2,5 do 
7 tys. zł. Najdroższy był pięcio-
letni zimnokrwisty ogier,  właś-
ciciel chciał za niego 14 tys. 
zł. Coraz popularniejsze kucy-
ki szetlandzkie można było ku-
pić już za mniej niż 2 tys. zł. 
Od kościoła, wzdłuż miejskich 
ulic, rozciągały się stragany ze 
wszystkim, co tylko może być 
potrzebne hodowcom koni: 
uprząż, wyroby rymarskie, po-
wrozy, chomąta końskie, sprzęt 
rolniczy. Nie zabrakło wyrobów 
rękodzielniczych z drewna i wi-
kliny. Na scenie prezentowa-
ły się zespoły ludowe, kapele, 
śpiewacy, gawędziarze. Obok 
smakowitym zapachem przycią-
gały tradycyjne potrawy kuch-
ni wiejskiej: pierogi, kapusta 
z grochem, barszcz, chleb ze 
smalcem. Ten raj dla podnie-
bienia przygotowały członkinie 
zespołu ludowego „Chomento-
wianki”. Dla tych, którzy chcieli 
choć na chwilę cofnąć się w cza-
sie, organizatorzy przygotowali 
prezentację typowego warszta-
tu kowalskiego, roboty kowal-
skiej i wyrobów kowalstwa ar-
tystycznego.

Podążając dalej ulicą, nie 
sposób ominąć straganów, na 
których wystawiano nowe i 
lśniące bryczki. – Najwięcej bry-
czek kupują ci, co potem wo-
żą nowożeńców do ślubu. Te-
raz to ludzie chcą się na ślubie 
pokazać jak najlepiej. Samocho-
dem to może pojechać każdy, a 
wynająć na ten dzień bryczkę – 
to atrakcja, której się nie zapo-
mina przez całe życie – tak za-
chwalał swój towar sprzedaw-
ca pięknego, wymalowanego na 
biało pojazdu. Kolejne straga-
ny kuszą oczy, ale już coraz wy-
raźniej słychać rżenie koni. Po-

goda jest brzydka. Pada mokry 
śnieg, a pod nogami miele się 
błoto. Mimo to wokół jest mnó-
stwo ludzi. Podobno tegorocz-
ne „Wstępy” odwiedzi-
ło 5000 osób.

Przybić cenę
Wśród wystawio-

nych na sprzedaż ko-
ni rasy wielkopolskiej, 
małopolskiej i hucul-
skich nie zabrakło 
mieszańców oraz co-
raz modniejszych ku-
cyków szetlandzkich. 
Bo tu w Skaryszewie 
jest miejsce dla całe-
go końskiego świata. 
Konie rżą, drepczą w 
miejsu, ze względu na 
padający śnieg niektó-
rzy właściciele okry-

wają im grzbiety derkami. Ku-
powanie konia ma swoją tra-
dycję. Zanim „przybije się ce-
nę”, trzeba się potargować, 

zajrzeć koniowi w zę-
by i obejrzeć kopyta. 
Teraz dochodzą jesz-
cze dokumenty wyma-
gane przez Unię Eu-
ropejską, certyfika-
ty. – Są takie wyma-
gania unijne – mówi 
jeden z hodowców – 
że ogier musi umieć 
chodzić w zaprzęgu i 
ma być spokojny, bo 
inaczej nie dostanie 
się na niego potrzeb-
nych papierów. Sto-

jący obok inny rol-

nik, jak gdyby na dowód wy-
powiedzianych przed chwilą 
słów, chwyta ogiera za ogon i 
wiąże na nim supeł. Ogier ani 
drgnie. Wśród tłumu przewi-
jającego się obok koni więk-
szość to ich miłośnicy, którzy 
przyjechali tu, żeby pooddy-
chać tą niepowtarzalną atmo-
sferą. Najwięcej koni zakupili 
Włosi. Sprzedawcy narzekali, 
że jest mało kupców, chociaż 
ceny za konie nie są zbyt wy-
sokie, ale i tak bardzo wielu z 
nich „przybiło cenę”. Organi-
zatorzy tegorocznego jarmar-
ku zaliczają go do tych uda-
nych. Kolejne skaryszewskie 
„Wstępy” za rok.  

„Wstępy” – jarmark koński w Skaryszewie

 pan koniaKup

go końskiego świata. 
Konie rżą, drepczą w 
miejsu, ze względu na 
padający śnieg niektó-
rzy właściciele okry-

jący obok inny rol-

W Skaryszewie 
jest miejsce 
dla całego 
końskiego świata

Na dole po lewej: 
Dobity targ, 
czas „przybić 
cenę”, zwierzę 
sprzedane

Na dole po prawej: 
Na ogonie 
zawiązany supeł, 
a koń ani drgnie
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Spotkanie parafialnych zespołów Caritas

Jest się czym pochwalić
Potrzebujący zawsze znajdą 
pomoc w jadłodajniach  
i świetlicach Caritas.  
Dlatego warto podzielić się  
z nią swoim podatkiem.

Na terenie naszej diecezji 
działa 65 parafialnych zespo-
łów Caritas, a ich przedstawi-
ciele spotkali się w parafii Matki 
Bożej Miłosierdzia w Radomiu. 
Doroczne spotkanie o charak-
terze formacyjno-organizacyj-
nym stało się okazją do podsu-
mowania ich rocznej działalno-
ści. A było czym się pochwalić. 
W ubiegłym roku radomskie ho-
spicjum domowe objęło opieką 
28 chorych. W ramach Niepub-
licznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej kontynuowano realiza-
cję profilaktycznego programu 
walki z rakiem piersi i przeba-
dano około 4,7 tys. kobiet. Ba-
dania te będą prowadzone rów-
nież w roku bieżącym. W działa-
jących jadłodajniach wydano po-
nad 300 tys. posiłków, w świet-

licach środowiskowych 
i socjoterapeutycznych 
znalazło wsparcie  oko-
ło tysiąca dzieci. Ośro-
dek interwencji kryzy-
sowej, jakim jest dom 
Matki i Dziecka im. Ja-
na Pawła II w Jasień-
cu Iłżeckim, pomógł 
29 ofiarom przemocy w rodzi-
nie. Katolicki Ośrodek Adopcyj-
no-Opiekuńczy Funduszu Bisku-

pa Chrapka dofinanso-
wuje kilka dzieł chary-
tatywnych. Uruchomio-
no Ośrodek Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie. Dzieło bł. ks. 
Bolesława Strzeleckiego 
pokryło koszty leczenia 
i rehabilitacji 46 osób.  

Od kilku lat Caritas uczestni-
czy w programie dostarczania 
żywności dla najuboższej lud-

ności Unii Europejskiej, gdzie 
pozyskano ponad 300 ton da-
rów. Z tej formy pomocy sko-
rzystało 13 tys. osób – o czym 
poinformował Zdzisław Łobo-
dziński, koordynator progra-
mu z ramienia PEAD diecezjal-
nej Caritas. Ogółem dla potrze-
bujących przeznaczono w ubie-
głym roku prawie 2,6 mln zł, po-
magając ok. 50 tysiącom osób.  
– Nie byłoby tych środków, gdy-
by nie pomoc wielu instytucji 
państwowych, wojewódzkich i 
samorządowych. Część fundu-
szy to właśnie dotacje od tych 
podmiotów, za co jestem bardzo 
wdzięczny – podkreślił dyrektor, 
ks. Radosław Walerowicz. 

Każdy z obecnych otrzy-
mał plakat promujący akcję 
przekazania przez podatnika 
1 proc. należnego podatku na 
działalność Caritas, która w 
tym roku obchodzić będzie 
15-lecie działalności na tere-
nie naszej diecezji. Spotka-
nie zakończyło się obiadem  w 
stołówce „Betania”.  KMG

Lokalny konkurs grantowy

Liczy się pomysł
Masz pomysł? Chcesz zrobić 
coś dla społeczności, w której 
żyjesz, a brak ci pieniędzy? Weź 
udział w konkursie organizo-
wanym w ramach programu 
„Działaj lokalnie”. 

Stowarzyszenie Centrum 
Młodzieży „Arka” już po raz 
trzeci organizuje konkurs gran-
towy w ramach programu „Dzia-
łaj lokalnie”. – W ubiegłych edy-
cjach na realizację projektów 
rozdaliśmy łącznie ponad 75 ty-
sięcy złotych – poinformował 
Grzegorz Figura z Centrum Mło-
dzieży „Arka”.

Tegoroczny konkurs adreso-
wany jest do mieszkańców sied-
miu gmin: Jedlnia Letnisko, Jed-
lińsk, Borkowice, Zakrzew, Przy-
tyk, Solec nad Wisłą i Lipsko. 
Dwadzieścia procent puli dotacji 
przeznaczona będzie dla Rado-

mia. Wnioski mogą przesyłać or-
ganizacje nienastawione na zysk, 
czyli fundacje lub stowarzysze-
nia, lokalne instytucje publiczne, 
posiadające osobowość prawną: 
szkoły, domy kultury, biblioteki, 
kluby sportowe. Mogą to też być 
grupy nieformalne, jednak po-
winny one poszukać jakiejś orga-
nizacji pozarządowej czy instytu-
cji, która udzieliłaby osobowości 
prawnej i swojego konta 
do przelania środków na 
realizację projektu – in-
formują organizatorzy.

Celem programu 
„Działaj lokalnie” jest 
aktywizacja społeczności lokal-
nych i na to organizatorzy kła-
dą największy nacisk. Chodzi o 
to, by dana inicjatywa zbliżyła 
do siebie ludzi i sprawiła, że za-
czną się interesować wspólnym 
dobrem.

– Jako lokalna orga-
nizacja grantowa – mó-
wi ks. Andrzej Tuszyń-
ski, dyrektor Stowarzy-
szenia Centrum Mło-

dzieży „Arka” – bierzemy odpo-
wiedzialność za tych, którzy pi-
szą wnioski. Uczymy, w jaki spo-
sób je tworzyć. Organizujemy 
szkolenia, i to nie tylko w Rado-
miu, ale też w Solcu, Borkowi-
cach i innych miejscowościach. 

Zapraszamy wszystkich, którzy 
chcą zrealizować swój plan, a nie 
mają pieniędzy, bo najważniejszy 
w „Działaj lokalnie” jest pomysł. 
 MD

Uczestnicy 
spotkania 
otrzymali 
plakaty, 
promujące akcję 
przekazania  
1 proc. podatku 
na Caritas
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Grzegorz Figura, 
koordynator 
akcji

KONKURS GRANTOWY
Wnioski należy przesyłać 
do 25 marca pod adresem: 
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży 
„Arka”, ul. Chrobrego 7/9, 26-
600 Radom. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać w siedzibie sto-
warzyszenia i pod numerem tele-
fonu 048 360 69 51 (od 13.00). 
Wszystkie dane łącznie z regula-
minem i wnioskiem znajdują się na 
stronie: www.arka.xpx.pl.





Gdy wokół mówią wam, 
że trzeba cieszyć się życiem, 
trzeba nam powiedzieć, 
że prawdziwą radością życia 
jest służba.

O takiej postawie mówił 
alumnom bp Stefan Siczek, 
który przewodniczył liturgii, 
w czasie której alumni trze-

ciego i czwartego ro-
ku studiów otrzymali 
posługę lektora i ako-
lity.

Stałą praktyką w 
życiu seminarium jest 
łączenie wielkopost-
nych rekolekcji z udzielaniem 
posług. Lektorami w Koście-
le radomskim zostało ustano-
wionych 23 alumnów III roku 

studiów, a akolitami 
15 alumnów roku IV. 
Ci ostatni mogą już 
udzielać Komunii św. 
Tę posługę będą mo-
gli pełnić w rodzin-
nych parafiach już w 

czasie świąt wielkanocnych.
– Patrzę na moich star-

szych kolegów z pewną – my-
ślę, że dobrą – zazdrością – 
mówi alumn drugiego roku. 
– Mam nadzieję, że jesienią 
otrzymam prawo noszenia su-
tanny, a potem będę zbliżał 
się krok po kroku do ołtarza.

PAWEŁ TARSKI
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  KALENDARIUM NAWIE-
DZENIA W PARAFIACH

11 MARCA (NIEDZIELA) – Kończyce
12 MARCA (PONIEDZIAŁEK) – Grzmucin
13 MARCA (WTOREK) – Bielicha
14 MARCA (ŚRODA) – Makowiec
15 MARCA (CZWARTEK) – Cerekiew
16 MARCA (PIĄTEK) – Kłonówek
17 MARCA (SOBOTA) – Zakrzew
18 MARCA (NIEDZIELA) – Skaryszew

  LEKSYKON 
DUCHOWIEŃSTWA 
REPRESJONOWANEGO 
W PRL
Klub Inteligencji Katolickiej 

im. Stefan Kardynała Wyszyńskie-
go w Radomiu zaprasza na spo-
tkanie, którego tematem będzie 
„Leksykon duchowieństwa repre-
sjonowanego w PRL”. Prelegen-
tem będzie współautor leksyko-
nu Szczepan Kowalik. Spotkanie 
odbędzie się 14 marca o godzinie 
18.00 w domu parafialnym kate-
dry radomskiej przy ul. Sienkiewi-
cza 13 (wejście od podwórza).

  KONKURS 
„STÓŁ WIELKANOCNY”
Muzeum Wsi Radomskiej za-

prasza Koła Gospodyń Wiejskich i 
zespoły obrzędowe z powiatu ra-
domskiego do wzięcia udziału w 
konkursie „Stół wielkanocny”. Aby 
wziąć udział w konkursie, trzeba 
przygotować potrawy, wśród któ-
rych znajdzie się co najmniej jed-
na potrawa typowa dla regionu ra-
domskiego, i zaaranżować deko-
rację stołu wielkanocnego. Roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi w 
Niedzielę Palmową (1 kwietnia) 
w Muzeum Wsi Radomskiej. Ju-
ry oceni walory smakowe trady-
cyjnych potraw regionalnych oraz 
estetykę ich podania i dekora-
cję stołu wielkanocnego. Przyzna-
na zostanie również nagroda pub-
liczności. Uczestnicy uroczystości 
Niedzieli Palmowej w skansenie 
będą mogli po wykupieniu sym-
bolicznego karnetu degustować 
prezentowane potrawy i głosować 
na najładniejszy stół wielkanocny. 
Karty zgłoszenia należy przesłać 
do 16 marca pod adresem: Mu-
zeum Wsi Radomskiej, ul. Szydło-
wiecka 30, 26-600 Radom. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać 
w dziale oświatowym muzeum. 
Regulamin konkursu publikowany 
jest również na stronie interneto-
wej: www.muzeum-radom.pl. 

Zapowiedzi

LEKTOR I AKOLITA – KIM SĄ W KOŚCIELE?
– W obecnym kształcie posługi lektora i akoli-
ty w Kościele pojawiły się po reformie Soboru 
Watykańskiego II. Wtedy to zostały zreformo-
wane dawniejsze posługi święceń niższych i 
wyższych, zrezygnowano ze znaku tonsury czy 
posług ostiariusza i subdiakona. 

Lektor w Kościele jest posługą bardzo starą. Ma swoje 
odniesienie do żydowskich nabożeństw sprawowanych 
w synagogach. Posługa ta polegała na odczytywaniu tek-
stów biblijnych. Chrześcijanie przejęli ją, wybierając od-
powiednie osoby do jej wypełniania. 
Akolita to funkcja liturgiczna związana z posługą przy sto-
le eucharystycznym i wobec Najświętszego Sakramentu. 
Często używa się też terminu „akolita” dla określenia 
nadzwyczajnego szafarza Komunii św. W ramach tej po-
sługi mieści się bowiem nie tylko posługa przy ołtarzu, 
ale także rozdawanie Komunii św. w zgromadzeniu litur-
gicznym oraz zanoszenie Komunii św. do chorych. 
Lektorat i akolitat to posługi wpisane w seminaryjną for-
mację prowadzącą do święceń kapłańskich. Ale prze-
cież lektorów i akolitów spotykamy także w parafiach. 
Są to osoby czytające Pismo Święte podczas liturgii oraz 
świeccy nadzwyczajni szafarze Komunii św.

KS. DR DARIUSZ SKROK
liturgista, dyrektor Instytutu TeologicznegoUKSW  

w Radomiu

Posługi lektora i akolity w seminarium

Krok bliżej ołtarza

Po Mszy św. 
alumni i ich 
najbliżsi spotkali 
się na wspólnym 
obiedzie

W liturgii udzielania posługi 
akolitatu kandydaci dotykają 
naczyń liturgicznych
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

„Ojcze Święty, władze już 
trzy razy plombowały 
mi kaplicę! Proszę 
o błogosławieństwo” 
– usłyszał Jan  
Paweł II, przechodząc 
wśród pielgrzymów  
po kanonizacji 
o. Maksymiliana Kolbego.

Dziś Bielicha ma no-
wy kościół i kaplicę, któ-
ra przez lata była para-
fialną świątynią. Wierni 
są dumni ze swego dzie-
ła. Z roku na rok przy-
chodzi ich tutaj coraz 
więcej.

Ona Ci pomoże
W Bielisze zamiesz-

kał ks. Stanisław Nowo-
cień. Od ogrodnika za-
kupił 3 ha gruntu i spro-
wadził tu Siostry Fran-
ciszkanki od Cierpią-
cych. Po cichu marzył 
o budowie kościoła. Na 
zapleczu budynku go-
spodarczego miał swój 
pokój i miejsce, gdzie 
sprawował Eucharystię. 
Po jego śmierci posłu-
gę duszpasterską pełni-
li księża z radomskiego 
kościoła farnego. 

W 1977 r. bp Piotr Go-
łębiowski skierował do 
pracy w Bielisze ks. Bog-
dana Szczepanika. – Nie-
chby tylko księdza udało 
się tam zameldować, mó-
wił dzisiejszy sługa Bo-
ży. Na pracę duszpaster-
ską błogosławię i ofiaro-
wuję obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej. Ona Ci 
pomoże.

Trudno zliczyć i od-
tworzyć trudności, ja-

kie napotkali wierni i 
ich proboszcz na dro-
dze tworzenia parafii i 
budowy – najpierw ka-
plicy, a potem kościoła. 
Pierwsza grzywna, na-
łożona za wstawienie 
okien i rzekome znie-
ważenie godła państwo-
wego (prowadzono pra-
ce, mimo że władze za-
plombowały budynek), 
była tak wysoka, że star-
czyłoby na wykończenie 
kaplicy. Jedynie odwoła-

nia niepozbawione upo-
korzeń i życzliwość wie-
lu osób sprawiły, że karę 
umorzono.

Najpierw kaplica, 
potem kościół
W październiku 

1979 r. kaplicę poświę-
cił bp Walenty Wójcik, 
który udzielił sakra-
mentu bierzmowania. 
Dwa lata później wła-
dze zezwoliły na powo-
łanie parafii. Ale trud-
ności nie ustały. Wy-
kluczające się decyzje 
urzędników były czymś 
„normalnym”. W tej 
atmosferze ks. Szcze-
panik 10 października 

1982 r., po kanonizacji 
Maksymiliana Kolbego, 
prosił Jana Pawła II o 
błogosławieństwo. Do-
piero w 1989 r. moż-
na było rozpocząć bu-
dowę. Ukończono ją po 
siedmiu latach, a świą-
tynię konsekrował bp 
Edward Materski.

Od czasu powsta-
nia liczba wiernych po-
dwoiła się. Przy koś-
ciele działają młodzież 
oazowa i KSM. Przy-
gotowują niedzielną li-
turgię i nabożeństwa 
okresowe. Wierni lu-
bią comiesięczne nabo-
żeństwo do MB Fatim-
skiej.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. KAN. BOGDAN 
SZCZEPANIK

Święcenia kapłańskie – 16 
czerwca 1962 w Sandomierzu. 
Wikariaty – Ciepielów, 
Gowarczów, Odrowąż, Kunów, 
par. pw. św. Bartłomieja 
Opoczno, Radom – parafia 
pw. św. Jana. Bielicha – pro-
bostwo od 1978 r.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Z perspektywy niemal trzydziestu lat widzę, jak 
bardzo wzrosła religijność. Obserwowałem zmia-
ny doby przemian ustrojowych. Pamiętam wie-
le miejsc, gdzie niektórzy ludzie z obawy o pracę 
nie mogli przyjmować księdza po kolędzie. Dziś z 
dziećmi są obecni na każdych Roratach. Widziałem 
walkę z krzyżami w szkołach i zaangażowanie dzie-
ci i rodziców w ich obronę. Wiem o wewnętrznych 
rozterkach ludzi dawnej władzy. Jestem daleki od 
ferowania wyroków czy ocen. To Bóg jest sędzią.
Podziwiałem zaangażowanie ludzi w budowę. Gdy 
mówiłem w niedzielę, że transport materiałów bu-
dowlanych ogłoszę dzwonem, na rozładunek przy-
chodzili dorośli i towarzyszyły im dzieci. To po pro-
stu był entuzjazm.
Cieszę się religijnym życiem naszej parafii. Jestem 
wdzięczny Bogu za to, co razem udało się nam 
stworzyć. W tym roku po raz pierwszy celebro-
waliśmy Mszę św. w Popielec w kościele, bo kapli-
ca nie była w stanie pomieścić wiernych. Jak za to 
wszystko nie dziękować naszej patronce – Matce 
Bożej Różańcowej.
Od początku wszystko zawierzaliśmy poprzez mo-
dlitwę różańcową. Właśnie koła Żywego Różań-
ca są centrum wszystkiego, co  tutaj się działo i 
dzieje..

Ksiądz wikariusz: Radosław Zaborski

Zapraszamy na Msze św.
  w niedziele i święta – 7.30, 9.00, 11.00, 17.00
  w dni powszednie – 17.00 (w kaplicy)

Kościół parafialny 
wypełnia coraz liczniejsze 

grono wiernych

Po lewej: Tę kaplicę 
plombowano kilkakrotnie

PANORAMA PARAFII
Bielicha. Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

Historia, jakich nie brakuje 
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