
Kiedy patrzymy na tę ikonę, 
już się jakoś modlimy, 
a ta modlitwa jednoczy nas 
z Bogiem.

Podczas ostatniego eu-
ropejskiego spotkania Taizé 
w Zagrzebiu, reprezentanci 
wszystkich obecnych krajów 
otrzymali kopię ikony „Jezus 
z Przyjacielem”. Ikona pocho-
dzi z Egiptu z VI wieku. Przed-
stawia Chrystusa, który kła-
dzie rękę na ramieniu Przyja-
ciela, aby razem z nim iść i mu 
towarzyszyć. Brat Alois, prze-
or wspólnoty Taizé, wyjaśnia-
jąc sens tego symbolicznego 
znaku, podkreślił, że nie wol-
no nam zapominać o tym, że 
wszyscy jesteśmy zdolni do ży-
cia w przyjaźni z Chrystusem. 
Ikonę nazwał ikoną przyjaź-
ni. Na zakończenie spotkania 
wszystkich Polaków obecnych 
w Zagrzebiu, jej kopię otrzy-
mała grupa młodzieży z Żyw-
ca. Teraz kopia ikony pielgrzy-
muje do miejsc, gdzie spoty-
kają się młodzi, nawiedza mia-

sta, parafie, szpitale. 
W niedzielę 18 mar-
ca gościła w koście-
le Mariackim w Rado-
miu, gdzie modliła się 
przy niej zgromadzo-
na na Eucharystii mło-
dzież. Duszpasterz akademi-
cki ks. Zbigniew Gaczyński w 
homilii powiedział, że ta znaj-
dująca się obecnie w świątyni 
ikona „Jezus z Przyjacielem” w 

jakiś sposób łączy nas 
ze wspólnotą Taizé i 
ze wszystkimi młody-
mi z całej Europy, któ-
rzy przyznają się, że są 
chrześcijanami, i stara-
ją się być przyjaciółmi 

Chrystusa. Przypomniał też, że 
przesłaniem ikony jest obec-
ność Chrystusa – przyjaciela 
każdego z nas. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA
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K ryształowa – tak w wy-
kazie rocznic nazywa się 

ta, która wiąże się z trwa-
niem liczącym lat piętna-
ście. Tyle lat liczy nasza die-
cezja. Jest jednorodna, gdyż 
w jej skład weszła północna i 
wschodnia część dawnej die-
cezji sandomierskiej. 28 de-
kanatów, 299 parafii, milion 
wiernych i mniej więcej jed-
nakowa tradycja. Jak ją bu-
dowaliśmy, przypominamy 
na s. IV–V. Obok tej rocznicy 
jest jeszcze jedna, mniejsza, 
ale warta przypomnienia. To 
jubileusz zwany „drewnia-
nym”. Pięć lat temu odby-
ły się pierwsze mistrzostwa 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży w piłce nożnej. 
Jak widać (s. VII), w żaden 
sposób nie są to zawody 
drewniane. 

J est już tradycją, i to tradycją solid-
nie zakorzenioną, że szkolne wiel-

kopostne rekolekcje w Opocznie koń-
czą się wspólną Drogą Krzyżową. Na uli-
ce miasta wychodzą uczniowie szkół, by 
iść, rozważając stacje męki Chrystusa. W 
tym roku organizatorami nabożeństwa by-
li duszpasterze z parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Szli do kolegiaty pw. św. 
Bartłomieja. Byli też młodzi związani z pa-
rafią pw. Nawiedzenia NMP. Towarzyszyli 
im rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Ta 
manifestacja wiary i przywiązania młodych 
do Chrystusa zostaje na długo w pamięci 

mieszkańców. Kolejny raz 
wyzwoliła pokłady na-
dziei i pozwoliła z opty-
mizmem patrzeć na tych, 
którzy jutro przejmą ste-
ry tego, co kształtuje na-
szą codzienność. 

WEŹ SWÓJ KRZYŻ...

Krzyż nieśli 
i młodzi, 
i dorośli. 
Swą obecność 
zaznaczyli 
harcerze

RADOMSKIAVE
Kopia ikony „Jezus z Przyjacielem” w Radomiu

Ikona przyjaźni
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

Kopia ikony 
„Jezus 
z Przyjacielem” 
w kościele 
Mariackim

ZA TYDZIEŃ
  PARAFIA NIEPOKALANEGO POCZĘ-

CIA NMP w Skotnikach
  PASJE Jerzego Kutkowskiego
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10 lat EFFATHY

OPOCZNO. W kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
odprawiono uroczystą Mszę św. 
z modlitwą o uzdrowienie, która 
była centrum obchodów powo-
łania w tym mieście 10 lat temu 
grupy Odnowy w Duchu Świętym 
EFFATHA. Mszy przewodniczył o. 
Michał Borowski SAC, koordyna-
tor grup Odnowy w Duchu Świę-
tym diecezji radomskiej. 

W homilii ks. Dariusz Trybu-
ła  przypomniał historię powsta-
nia grupy oraz przybliżył zebra-
nym sens istnienia wspólnot w 
Kościele powszechnym wypływa-
jący z nauczania Soboru Watykań-
skiego II. 

W liturgii oraz uroczystej aga-
pie wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich grup Odnowy w Du-
chu Świętym z diecezji radom-

skiej, a także kilka zaprzyjaźnio-
nych z EFFATHĄ grup z diecezji 
łódzkiej.

Obecnie opiekunem EFFATHY 
jest ks. Dariusz Zając. Grupa sku-
pia wiernych  z różnych parafii. Jej 
członkowie stale formują się du-
chowo przez cotygodniowe spot-
kania formacyjne, udział w reko-
lekcjach ignacjańskich, przeżywa-
nie dziesięciotygodniowego se-
minarium odnowy życia w Du-
chu Świętym. Uczestniczą w ogól-
nopolskich czuwaniach na Jasnej 
Górze i Forum Charyzmatycznym. 
Prowadzą kolportaż wydawnictw 
religijnych.

W każdy pierwszy wtorek 
miesiąca odprawiana jest Msza 
św. w intencji uzdrowienia. W 
ostatnich dniach EFFATHA podję-
ła też modlitwę za miasto.

Ewangelicy w Radomiu
RADOM. W Miejskiej Biblio-
tece Publicznej odbyła się pre-
zentacja książki pt. „Ewangeli-
cy w Radomiu i regionie (XVI–
XX w.)”. Podczas wieczoru pro-
mującego publikację będącą 
zbiorem szeregu artykułów, 
zostały wygłoszone dwa ważne 
i bardzo interesujące wykłady 
korespondujące z zawartością 
publikacji. Pierwszy, pt. „Za-

rys historii parafii ewangeli-
ckiej w Radomiu”, wygłosił 
redaktor promowanej pozy-
cji dr Jarosław Kłaczow. Drugi 
wykład wygłosiła mgr Monika 
Świerczyńska. Ukazała w nim 
sylwetkę i dorobek jednego 
z najbardziej znanych ewan-
gelickich przemysłowców ra-
domskich, Augusta Schnier-
steina. 

Wielkopostna pielgrzymka studentów
ŚWIĘTY KRZYŻ. Grupa stu-
dentów z duszpasterzem aka-
demickim ks. Zbigniewem Ga-
czyńskim uczestniczyła w auto-
karowej pielgrzymce na Święty 
Krzyż. Trasa prowadziła przez Ił-
żę z ruinami zamku oraz przez 
sanktuarium Matki Bożej Bo-
lesnej Królowej Polski. To ma-
ryjne sanktuarium stało się dla 
uczestników pielgrzymki swoi-
stym wprowadzeniem w tajem-
nice cierpiącego na krzyżu Chry-
stusa. Zewnętrznym znakiem 
pielgrzymowania było podejście 
na Święty Krzyż od strony No-

wej Słupi. Prace renowacyjne 
trwające w klasztorze sprawi-
ły, że cała grupa uczestniczyła 
we Mszy św. za klauzurą, w ka-
plicy nowicjatu ojców oblatów. 
Wraz z liczną grupą przybyłych 
studenci uczestniczyli w nabo-
żeństwie ku czci Krzyża Święte-
go, zakończonym błogosławień-
stwem świętymi relikwiami. Wy-
słuchanie opowiadań o histo-
rii relikwii i klasztoru oraz zwie-
dzanie krużganków i muzeum 
misyjnego ojców oblatów za-
kończyło pobyt w najstarszym 
sanktuarium w Polsce. 

Rocznicowa książka

JUBILEUSZ DIECEZJI. Z my-
ślą o ułatwieniu i pewnym ujed-
noliceniu obchodów 15. rocz-
nicy diecezji w Wydawnictwie 

AVE ukazała się książka pt. „Bo-
gu dziękujcie, ducha nie gaście” 
(na zdjęciu). Przygotował ją ze-
spół pod kierunkiem bp. Ada-
ma Odzimka. Dla szerszego niż 
tylko duszpasterze grona czy-
telników szczególnie cenna mo-
że być pierwsza część publikacji. 
Zamieszczono tu między innymi 
artykuł ks. Stanisława Makarewi-
cza o św. Kazimierzu, patronie 
Radomia i diecezji, oraz histo-
ryczny esej ks. Alberta Warso, 
prezentujący uwarunkowania, 
jakie doprowadziły do powsta-
nia diecezji radomskiej oraz za-
rys jej krótkich dziejów. Część 
druga zawiera pomoce duszpa-
sterskie dla księży, którzy będą 
organizować rocznicowe obcho-
dy w swoich parafiach.

Modlitwa uwielbienia
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Książkę prezentuje proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Wojciech 
Rudkowski. Siedzą Monika Świerczyńska i Jarosław Kłaczow
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XVII Olimpiada Teologii Katolickiej

Mamy piękną młodzież
Diecezjalny etap Olimpiady 
Teologii Katolickiej rozstrzygnięty. 
Zwyciężył Marcin Nowak z 
Radomia. Teraz ze zdobywcami 
II i III miejsca pojedzie na 
ogólnopolski finał do Gliwic, 
a tam na laureatów czekają cenne 
nagrody – pielgrzymki i indeksy 
na wyższe uczelnie.

Olimpiada Teologii Katoli-
ckiej odbywa się już po raz sie-
demnasty. Tym razem pod ha-
słem „Trwajcie mocni w wie-
rze”. W tym roku jej orga-
nizatorem jest diecezja gliwi-
cka. Konkurs adresowany jest 
do uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych i realizowany jest w 
trzech etapach: szkolnym, die-
cezjalnym i ogólnopolskim.

Laureat
– Odkąd dostałem informa-

cję dotyczącą olimpiady, a było 
to w październiku ubiegłego 
roku, zaczęliśmy przygotowa-
nia. Spotykaliśmy się na dodat-
kowych zajęciach. Wtedy by-
ła to jeszcze większa grupa – 
mówi ks. Maciej Kornata, wika-
riusz parafii Matki Bożej Miło-
sierdzia w Radomiu, który m.in. 
przygotowywał laureata Mar-
cina Nowaka. Marcin wcześ-
niej zainteresował się olimpia-
dą, szukał potrzebnych infor-
macji w Internecie. Był moto-
rem dla całej grupy. Wskazy-
wał źródła, gdzie można pozy-
skać materiały. Po pierwszym 
etapie olimpiady zostały dwie 
osoby. Kontynuowaliśmy spot-

kania, podczas których 
moi podopieczni stop-
niowo przyswajali ma-
teriał, później go oma-
wialiśmy. 

Sam laureat, Mar-
cin, nie krył radości ze zwycię-
stwa. – Bardzo się cieszę i  ja-
kąś taką radość w sercu czu-
ję. Teraz Gliwice. Dalej z ks. 
Maciejem będziemy szlifować 
wiedzę. Dużo mu zawdzię-
czam. On mi wskazał najważ-
niejsze rzeczy, to, na czym po-
winienem skupić uwagę. Pod-
kreśla, że dużo zawdzięcza też 
ruchowi Światło–Życie, do któ-
rego należy od dawna. Oaza 
go ukierunkowała. Jest anima-
torem w radomskiej parafii bł. 
Annuarity.

Szczegółowe pytania
W pierwszym etapie – 

szkolnym – w naszej diecezji 
wzięło udział 1249 uczniów z 
52 szkół, najwięcej – 86 ucz-

niów w I LO im. Miko-
łaja Kopernika w Ra-
domiu. 

Do gmachu radom-
skiego seminarium, 
gdzie odbył się etap 

diecezjalny, przyjechało 91 
uczniów. Na rozwiązanie te-
stu składającego się z 43 py-
tań uczestnicy konkursu mie-
li godzinę. Pytania były róż-
nej trudności. Trzeba było na 
nie bądź odpowiedzieć, bądź 
wybrać prawidłową odpowiedź 
z wielu podanych, bądź połą-
czyć poprawnie kilka zagad-
nień. A o tym, jak szczegóło-
we były pytania, niech świad-
czy jedno z nich, za które moż-
na było uzyskać 4 punkty: Jan 
Paweł II w homilii odczytanej 
podczas Nieszporów w Gliwi-
cach stwierdza, że lud Śląska 
zdał egzamin z wierności Bo-
gu i Ewangelii, Kościołowi i je-
go pasterzom. Podaj, jakie po-
stawy śląskiego ludu pochwala 
papież. I tu pada siedem odpo-

wiedzi. Trzeba zaznaczyć pra-
widłowe.

Pamiątkowe dyplomy 
uczestnikom konkursu i na-
grody laureatom wręczył ks. 
bp Zygmunt Zimowski. Obec-
ny był też rektor WSD ks. Ja-
rosław Wojtkun. A w przerwie, 
gdy komisja sprawdzała testy, 
dyrektor Instytutu Teologicz-
nego ks. Dariusz Skrok zapo-
znał wszystkich z możliwościa-
mi studiowania w Instytucie i 
perspektywami jego rozwoju.

Odpowiedzialnymi za przy-
gotowanie olimpiady w naszej 
diecezji byli: s. Elżbieta Gajo-
wiak i dyrektor Wydziału Kate-
chetycznego ks. Sylwester Jaś-
kiewicz, który o słuszności or-
ganizowania tego typu olimpiad 
powiedział: – Mamy piękną mło-
dzież. Młodzież ambitną, któ-
ra chce te ambicje realizować. 
Również w dziedzinie poszu-
kiwań teologicznych, filozoficz-
nych, poszukiwania prawdy o 
Bogu. To młodzi, którzy inte-
resują się Kościołem, tym, co 
dzieje się w życiu parafii, a ta 
olimpiada pozwala im poszerzyć 
swoje horyzonty, dowiedzieć się 
czegoś więcej. MD

LAUREACI:
I miejsce – Marcin Nowak, II LO 
im. M. Konopnickiej w Radomiu
II miejsce – Katarzyna Wójcik – 
I LO w Starachowicach
III miejsce – Justyna Wrażeń, 
III LO im. D. Czachowskiego w 
Radomiu



Marcin Nowak 
oprócz dyplomu 
otrzymał zestaw 
kina domowego
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Czy warto obchodzić tak 
skromny jubileusz, sko-
ro inne diecezje szczy-
cą się historią wielu stu-

leci? Myślę, że tak. Najpierw dla-
tego, że nie zaistnieliśmy przed 
piętnastu laty, bo swych korzeni 
potrafimy doszukiwać się u po-
czątku chrześcijaństwa w Polsce. 
A potem dlatego – z małym przy-
mrużeniem oka – że tych więk-
szych, setnych i dalszych jubile-
uszy nie będzie nam dane do-
czekać.

Serce na Młyńskiej
Czytam więc tę historyczną 

prezentację i zdumiewam się, że 
oto w tej historii dane mi było 
uczestniczyć i jakoś – może nie-
udolnie – ale ją współtworzyć. Po-
trafię rozpoznać osoby, wskazać 
na miejsca i dopowiedzieć coś do 
opisywanych wydarzeń, bo prze-
cież i ja tu i ówdzie byłem obec-
ny. Czyżby ogarniał mnie duch 
swoistego „kombatanctwa”? Nie 
o to chodzi. Podejrzewam, że po-
dobnie zareaguje wielu moich ko-
legów i znajomych – a obok nich 
wielu, których nie znam, a którzy 
będą wczytywać się w ową pre-
zentację.

Wyobrażam sobie tych, któ-
rym ktoś przypomni te 40 tysięcy 
osób, które przyjeżdżały do Ra-
domia, by budować gmach semi-
narium przy ul. Młyńskiej. – Rze-
czywiście, byłem tam! Tam został 
mój wkład, moje ileś tam godzin 
pracy. Gdy dziś czytam czy słyszę, 
że tam żyją alumni, że tam ist-
nieje Instytut Teologiczny, radio, 
dom księży seniorów i wydawnic-
two, że spotykają się tam nauczy-
ciele, lekarze, uczniowie, studen-
ci...  rozpiera mnie radość. Mam 
w tym swój wkład. 

W cieniu katedry
Nasza redakcja mieści się w 

cieniu radomskiej katedry. Każdy 
odgłos ważnych obchodów do-
ciera tu więc niejako bezpośred-
nio. Są to i szczególne celebra-
cje, i wyjątkowe spotkania. Za-
nim je opiszemy, jesteśmy naj-
pierw ich naocznymi świadkami. 
Tak jest od szeregu lat. To miej-
sce, jako centrum, przewidział 
już sto lat temu dziekan radom-
ski ks. Józef Urbański. Patrząc na 
mury nowego kościoła pw. Opie-
ki NMP, miał ponoć powiedzieć: 
„A może kiedyś ten kościół bę-
dzie biskupią katedrą?”.

I słowo z wolna stawało się 
ciałem. Świątynia była najpierw 
sandomierską konkatedrą i ja-
ko taka gościła Episkopat Polski, 
a potem 4 czerwca 1991 r. wita-
ła Jana Pawła II. To tutaj konse-
krowani zostali biskupi: Adam 
Odzimek, Marian Zimałek i Ste-
fan Siczek. Potem – już jako ka-
tedra – w maju 2002 r. była miej-
scem biskupich święceń obecne-
go pasterza Zygmunta Zimow-
skiego. Ceremonii przewodni-
czył dzisiejszy papież, a wów-
czas Prefekt Kongregacji Dok-
tryny Wiary, kard. Joseph Rat-
zinger. Do niej nieco ponad dwa 
lata wcześniej uroczysty ingres 
odbył bp Jan Chrapek i tutaj też 
został pochowany w październi-
ku 2001 r.

Radom  
jest konieczny
Granice naszej die-

cezji wyznaczają rze-
ki. Od zachodu i pół-
nocy jest to Pilica, od 
wschodu Wisła, a od 
południa Kamienna. W 
minionych wiekach należeliśmy 
do archidiecezji gnieźnieńskiej 
oraz diecezji krakowskiej i po-
znańskiej. Czas zaborów u po-
czątku poddał nas pod panowa-
nie austriackie. Potem przyszły 
czasy carskiej Rosji. Kościelna 
administracja tych czasów, de-
kretami papieży Piusa VI, a po-
tem Piusa VII, włączyła nas naj-
pierw do diecezji kieleckiej, a 
w r. 1818 do nowo powsta-
łej diecezji sandomierskiej. To 
był szczególny podział: woje-
wództwo radomskie i  diecezja 
sandomierska. Oba miasta były 
wówczas mniej więcej tej samej 
wielkości. Już wtedy, w poło-

wie XIX w., pojawiła się 
myśl o utworzeniu bi-
skupiej stolicy w Rado-
miu. Na katedrę plano-
wano radomski kościół 
farny. Na skutek oko-
liczności historycznych 
myśl o radomskim bi-
skupstwie na długie de-

kady przygasła, ale nie zaginę-
ła. Znamiennym świadectwem 
jest raport kierownika Refera-
tu do spraw Wyznań w Kiel-
cach, który w 1953 r. informo-
wał swoich przełożonych, że w 
Radomiu ma powstać nowa die-
cezja, a katedrą miałby być ko-
ściół Opieki NMP. 

Tę kwestię w Watykanie oma-
wiał kard. Stefan Wyszyński. San-
domierz był miastem wyjątko-
wym, świadkiem historii wielkiej 
i znamiennej, ale leżał na połu-
dniowym krańcu diecezji. Do naj-
dalszych parafii było stamtąd po-
nad 200 km. Z kolei Radom leżał 
mniej więcej pośrodku.

15 lat diecezji radomskiej

Budowaliśmy Kościół lokalny

tekst 
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Mam w ręku wydawniczą 
szczotkę „Rocznika diecezji 
radomskiej”. Już na dniach 

ma się ukazać w naszym 
wydawnictwie. Czytam 

historyczną prezentację: 
„Diecezja Radomska 

1992–2007” autorstwa  
ks. Alberta Warso.  

Mój Boże! Niby tak 
niewiele lat,  

a ileż zdążyło  
się wydarzyć!

To zdjęcie jest 
rówieśnikiem 
diecezji. 
Przedstawia 
budowę 
ostatniego 
skrzydła 
seminarium
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Gdy w r. 1981 ordynariuszem 
sandomierskim został bp Edward 
Materski, sprawa nowej diecezji 
powróciła jego w rozmowach z 
Ojcem Świętym. To Jan Paweł II 
miał powiedzieć: „Radom jest ko-
nieczny”.

Milion wiernych
Nasza diecezja powsta-

ła jako owoc terytorialnej re-
organizacji Kościoła w Polsce.  
25 marca 1992 r. Jan Paweł II 
bullą „Totus Tuus Poloniae Po-
pulus” powołał trzynaście no-
wych diecezji, w tym diecezję 
radomską. Jej patronem został 
św. Kazimierz Królewicz. Ra-
zem z diecezją sosnowiecką 
należymy do metropolii czę-
stochowskiej. W naszej diece-
zji istnieje 299 parafii, funkcjo-
nujących w strukturze 28 de-
kanatów. Diecezja liczy milion 
wiernych. Najstarsze z parafii, 
jak np. Sieciechów, Skaryszew 

czy Tczów, sięgają początka-
mi okresu Polski Piastów, naj-
młodsze powstały w ostatnim 
ćwierćwieczu. Bp Edward Ma-
terski na terenie naszej diece-
zji utworzył 109 parafii; w sa-
mym Radomiu 25.

Wykaz dla cierpliwych
Obok wspomnianego „Rocz-

nika” diecezja wydawała już kil-
kakrotnie „Diecezjalny informa-
tor”. Zawarty tam wykaz central-
nych urzędów i instytucji wygląda 
imponująco. Aż dziw bierze, że to 
wszystko zaistniało w okresie za-
ledwie piętnastu lat: Kuria Diece-
zjalna, Sąd Biskupi, Wyższe Semi-
narium Duchowne, Instytut Teo-
logiczny będący kontynuacją Ra-
domskiego Instytutu Teologicz-
nego, Dom Księży Seniorów, Rada 
Kapłańska, Rada Duszpasterska, 
kapituły: katedralna, ostrobram-
ska, konecka, opoczyńska, Stu-
dium Organistowskie, diecezjal-
na Caritas i jej kilkanaście agend, 
Wydawnictwo Diecezjalne AVE, 
świat mediów i periodyków: Ra-
dio Plus – kontynuator Radia AVE, 
„AVE Gość Radomski” – następca 
„AVE Pisma Diecezji Radomskiej”, 
rocznik „Studia Diecezji Radom-
skiej”, kwartalniki „Kronika Diece-
zji Radomskiej” i „Zeszyty Forma-
cji Katechetów” – te kontynuują 
miesięcznik „Forum Katechetów” 
oraz „Gazeta Akademicka”

Patrzę na historyczny rys 
naszej diecezji. Niby tak nie-
wiele lat, a ileż zdążyło się 
wydarzyć! Nie sposób opisać 
wszystkiego. Może nie dziś, 
nie tu i nie teraz. Ale po ko-
lei spróbujemy. Odwiedzimy 
sanktuaria z koronowanymi 
wizerunkami i specjalistyczne 
duszpasterstwa. Pokażemy ru-
chy i stowarzyszenia, dotrze-
my do ciekawych ludzi i ich pa-
sji. Spróbujemy. Ale przecież – 
choćby się chciało – nie damy 
rady doczekać stulecia.   

15 lat diecezji radomskiej

Budowaliśmy Kościół lokalny
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Bp Edward Materski wręcza nagrody zwycięzcom konkursu 
katechetycznego

Dla bp. Jana Chrapka ważne były kontakty z ludźmi

Znak pokoju. Bp. Zygmuntowi Zimowskiemu święceń biskupich udzielił 
kard. Joseph Ratzinger
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To ważne uświadomić narzeczo-
nym, jak ważny jest sakrament 
małżeństwa i że każde dziecko 
jest darem od samego Boga. 

Dający się zauważyć brak posza-
nowania życia i troski o nie pokazu-
je, że istnieje gwałtowna potrzeba 
działań zmierzających do uświada-
miania młodego pokolenia, jak

ważne jest każde życie ludzkie
Istotną rolę odgrywa tu odpowiednie wycho-
wanie do życia w rodzinie i do odpowiedzial-
nego rodzicielstwa. Naprzeciw tym potrze-
bom wychodzą  katolickie poradnie rodzin-
ne. Ośrodki poradnictwa rodzinnego dzia-
łają w wielu parafiach. Ich głównym zada-
niem jest służenie radą narzeczonym, przy-
gotowującym się do zawarcia związku mał-
żeńskiego. 

Tu młodzi mają spotkanie z księdzem 
proboszczem oraz przeprowadzają rozmo-
wy indywidualne w punkcie poradnictwa. 
W ten sposób są należycie przygotowani do 
małżeństwa od strony naturalnego plano-
wania rodziny, katolickiej etyki małżeńskiej, 
rozwoju miłości w małżeństwie itd. Chyba 

najliczniej odwiedzaną poradnią 
rodzinną w Radomiu jest placów-
ka na Halinowie. Jako jedyny te-
go rodzaju punkt w diecezji jest  
czynny w niedzielę. Tu w naukach 
uczestniczą głównie studenci i ci, 
którzy pracują poza Radomiem. 
Osobą, która podjęła się prowa-
dzenia tych niedzielnych spotkań 
rozumiejąc potrzeby ludzi uczą-

cych się i pracujących, jest Bernade-
ta Stanik. Pani Bernadeta ukończyła Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, kierunek nauka o rodzi-
nie. Chciała profesjonalnie prowadzić para-
fialną poradnię. Podkreśla, że katolickie po-
radnie dla narzeczonych są bardzo potrzeb-
ne, ponieważ młodzi ludzie dowiadują się 
w nich tego, czego nie powie im ksiądz. W 
takich punktach poradnictwa pracują oso-
by nie tylko z doświadczeniem zawodo-
wym, ale posiadające własne rodziny i zwią-
zany z tym bagaż doświadczeń. Pani Stanik 
może wiele powiedzieć o małżeństwie, ro-
dzinie i odpowiedzialnym macierzyństwie. 
Jest szczęśliwą mamą czwórki dzieci. Trójka 
z nich jest już dorosła. Najmłodsza Wikto-
ria urodziła się pięć miesięcy wcześniej niż 
dziecko syna. 

– Kiedy dowiedziałam się, że jestem w 
ciąży z Weroniczką, bardzo ucieszyliśmy się 
ja, mąż i dzieci – mówi. – To wspaniałe w tym 
wieku mieć dziecko, bo

macierzyństwo  
jest czymś cudownym,

niezależnie od tego, ile mamy lat. To jest ta-
ki największy dar od Pana Boga, jakby na-
groda za całe życie. 

Pani Bernadeta zaprasza również do 
punktu poradnictwa wszystkie kobiety, któ-
re oczekują dziecka, a mają jakieś obawy. – 
Nieważne, w jakim są wieku – może to bę-
dzie młoda dziewczyna, która nie ma odpo-
wiednich warunków, albo kobieta w moim 
wieku. Porozmawiamy, a wsparcie drugiego 
człowieka zawsze jest potrzebne – zachęca. 
– Najważniejsze, żeby nie bać się tego ma-
cierzyństwa. Kobieta jest stworzona do by-
cia matką. 

Ośrodek na Halinowie zaprasza wszyst-
kich chętnych, którzy przygotowują się do 
sakramentu małżeństwa na konferencje w 
pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca do Ka-
tolickiej Poradni Rodzinnej w Radomiu przy 
ul. Bulwarowej, w parafii Świętego Krzyża. 
 KMG

Po projekcji w kinie „Helios” w sali długo 
panowała cisza. Ona zdawała się mówić 
wszystko.

Tę ciszę przerwał Wojciech Sałek, redak-
tor Radia Plus. Poprosił bp. Zygmunta Zi-
mowskiego o pierwsze wrażenia. – Dzięku-
jemy Janowi Pawłowi II – mówił bp Zygmunt, 
bo tryptyk, który napisał u końca życia, to 
rozprzestrzenienie się jego serca: jako papie-
ża, jako teologa i jako poety. Życzę, aby próg 
zdumienia stał się dla każdego z nas progiem 
nadziei. A ludziom młodym z mojej diecezji 
życzę, aby ten film był dobrą katechezą. Jak 
streścić „Tryptyk rzymski”? Bóg pragnie, aby-
śmy Go pragnęli.

„Tryptyk rzymski” w reżyserii Marka Lu-
zara to propozycja zupełnie inna niż to, co 
nazywamy ekranizacją. Nie ma w nim fabu-
ły. Recytacji poematu w wykonaniu Krzysz-
tofa Kolbergera towarzyszy obraz, który nie 
chce przedstawiać. On chce przede wszyst-
kim rodzić wrażenie, pragnie dyskretnie to-

warzyszyć słowom. W komputerowo opraco-
wanej wizualizacji pojawiają się zdjęcia Karo-
la Wojtyły: dziecka, młodego księdza, bisku-
pa krakowskiego i papieża. Widz zasłucha-
ny w poemat zostaje zaproszony do kontem-

placji krajobrazów i wnętrza Kaplicy Sykstyń-
skiej. Ma okazję być w wielu miejscach papie-
skich pielgrzymek.

Radomską premierę „Tryptyku rzymskie-
go” poprzedziła rozmowa Wojciecha Sałka z 
Wojciechem Ługowskim. Aktor zetknął się z 
poezją Karola Wojtyły kilkakrotnie. Pierwszy 
raz w roku 1990, kiedy to na scenie radom-
skiego teatru wystawiono młodzieńcze teks-
ty późniejszego papieża. W tym przedstawie-
niu, noszącym tytuł „Obrzęd”, debiutowała 
Małgorzata Foremniak. Potem pracował nad 
tekstem „Tryptyku rzymskiego”, prezentując 
jego fragmenty w wielu kościołach, by wresz-
cie wystawić go z grupą aktorów na deskach 
teatru. Gdy mówił, z jakim trudem przyszło 
im zapamiętywać słowa poematu, czuło się 
ogrom zaangażowania w przedsięwzięcie. A 
gdy powiedział: – Tu nie da się mówić o re-
cytacji. To coś jakby forma rekolekcji, bardzo 
osobistych rekolekcji. To jest misterium – 
obecni na sali rozumieli, że czeka ich projek-
cja, która na długo pozostanie w pamięci.

PAWEŁ TARSKI

Premiera „Tryptyku rzymskiego” w Radomiu

Rozprzestrzenianie serca

Wojciech Ługowski opowiada o swoich 
spotkaniach z poezją Karola Wojtyły

25 marca Dzień Świętości Życia

Jak kochać?
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  KALENDARIUM  
NAWIEDZENIA  
W PARAFIACH

25 marca (niedziela) – Wyższe 
Seminarium Duchowne 
26 marca (poniedziałek) – 
Szpital, ul. Tochtermana 
27 marca–15 kwietnia – Siostry 
Służki NMP Niepokalanej w 
Mariówce (przerwa wielkanoc-
na)

  NIEDZIELA PALMOWA 
W SKANSENIE

Muzeum Wsi Radomskiej za-
prasza do udziału w obcho-
dach związanych z Niedzielą 
Palmową (1 kwietnia). Msza św. 
o godz. 11.00, po niej proce-
sja z poświęceniem pól. Około 
12.30 początek zwiedzania po-
konkursowej wystawy „Stół 
wielkanocny”. Publiczność, 
która tego dnia wykupi karty w 
cenie 2 zł, zostanie uprawnio-
na do degustacji potraw przy-
gotowanych przez uczestni-
ków konkursu. Karty będą da-
wały jednocześnie prawo do 
zagłosowania na naj-
ładniejszy stół wiel-
kanocny. 

  WARSZTATY 
SZACHOWE

Publiczne Gimnazjum 
im. Noblistów Polskich 
i Uczniowski Klub Sportowy 
„Roszada” zapraszają nauczy-
cieli, wychowawców, rodziców 
i wszystkich zainteresowa-
nych do wzięcia udziału w IV 
Warsztatach Szachowych. Ich 
celem jest przygotowanie zain-
teresowanych do prowadzenia 
zajęć szachowych w szkołach 
i innych placówkach oświato-
wych. Warsztaty odbędą się 30 
marca w świetlicy Publicznego 
Gimnazjum nr 13 im. Noblistów 
Polskich w Radomiu (ul. 25 
Czerwca 79). Początek  z re-
jestracją uczestników o 16.30. 
Zgłoszenia należy kierować 
do Marka Niedźwieckiego, tel. 
0507 43 40 79, e-mail: uks.ro-
szada @gmail.com.
Szczegółowy program zamiesz-
czony jest na stronach Polskiego 
Związku Szachowego www.
pzszach.org.pl, Mazowieckiego 
Związku Szachowego www.
mzszach.net  i stronie Radomia 
www.radom.pl. 

ZapowiedziTurniej Halowej Piłki Nożnej KSM 

Pięć lat minęło

Choć KSM zrzesza młodzież  
w wieku od 14 do 30 lat i wszyscy 
mogą brać udział w turnieju, 
to rozbieżność wiekowa nie ma 
tu większego znaczenia. Młodsi 
nie raz pokazali, że zwinnością 
i odpowiednią techniką można 
pokonać przeciwnika, nawet jeśli 
jest dwa razy wyższy. 

Już po raz piąty na radom-
skim Michałowie odbył się Tur-
niej Halowej Piłki Nożnej Kato-
lickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży Diecezji Radomskiej. 
Jak co roku, zmagania na bo-
isku poprzedziła Msza św., któ-
rej przewodniczył ks. bp Ste-
fan Siczek. Po haśle „W zdro-
wym ciele, zdrowy duch” roz-
legł się pierwszy gwizdek sę-
dziego i zaczęła się prawdziwa 
rywalizacja.

Tak jak w poprzednich la-
tach, emocji nie brakowało. 
Strzelanym bramkom towarzy-
szyły z jednej strony okrzyki 
radości, a z drugiej jęki zawo-
du. O tym, jak bardzo piłkarze 
poświęcali się, starając się zdo-
być upragnionego gola, mogą 
świadczyć liczne kontuzje.

Czym byłyby jed-
nak mecze bez wier-
nych kibiców, którzy 
ze swoją drużyną są na 
dobre i na złe? Przez 
pięć lat kibice prześci-
gali się w pomysłach 
na oryginalne okrzy-
ki, pompony, trąbki, 
gwizdki, a nawet ban-
nery i tablice. Zawod-
nikom dokuczały bo-
lące mięśnie, a kibice 
mieli problemy z gardłami. Ale 
nikt nie narzekał.

Podczas pierwszych turnie-
jów KSM-owiczki można by-
ło spotkać najczęściej na try-
bunach. Ale podczas III turnie-
ju organizatorzy przygotowa-
li niespodziankę – towarzyski 
mecz pomiędzy KSM-owiczka-
mi i oazowiczkami z Michało-
wa. Nagród wtedy wprawdzie 
nie było, ale pozostała rozbu-
dzona wśród pań chęć wyjścia 
na boisko. Na efekty nie trzeba 
było długo czekać. Już rok póź-
niej jednym z punktów progra-
mu były rozgrywki w katego-
rii żeńskiej. 

Każdy kolejny turniej to 
również twardy orzech do 
zgryzienia dla organizatorów. 
Z roku na rok starali się po-

prawiać niedociągnię-
cia, ale też szukali ko-
lejnych sponsorów, 
bez których te zawody 
nie mogłyby się odbyć. 
Organizatorzy dzię-
kują za wsparcie: dy-
rekcji PSP nr 3, która 
udostępniła salę gim-
nastyczną, Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Mi-
chałów”, cukierni Hen-
ryki Świdzińskiej, Hur-

towni Sawex, Wytwórni Wód 
Mineralnych Pierrot, a także 
Urzędowi Miejskiemu w Rado-
miu – sponsorowi pucharów i 
nagród rzeczowych. 

MAŁGORZATA WOJTUNIK

WYNIKI TURNIEJU:
Kategoria męska: 
I – Janiszpol 
II – Bliżyn 
III – Michałów 
Kategoria żeńska: 
I – Stąporków 
II– Firlej 
III – Michałów.
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Zwycięzcy 
turnieju KSM 
Janiszpol
Z lewej: Jako 
pierwszy piłkę 
kopnął
bp Stefan Siczek.
Obok diecezjalny 
asystent KSM 
ks. Leszek 
Domagała
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

W roku 1414 Mikołaj 
Trąba był polskim 
legatem na sobór 
w Konstancji i kandydatem 
na papieża. Potem został 
mianowany pierwszym 
Prymasem Polski. 
Jego uposażeniem 
była wieś Odechów. 
Dla niej ufundował 
drewniany kościół.

Historia Odechowa 
jest jednak starsza. W 
kurii metropolitalnej w 
Krakowie zachowała się 
wzmianka, że duszpa-
sterstwo w Odechowie 
było prowadzone już w 
1323 r. Ale wątek wpisu-
jący się w szerokie pol-
skie dzieje jest o wiek 
późniejszy.

Kościół 
Jana Długosza
W czasie, gdy w na-

szej historii przyszło 
się nam zmagać z Krzy-
żakami, wieś Odechów 
należała do dóbr ko-
legiaty sandomierskiej. 
Stąd związek z jej ka-
nonikiem Mikołajem 
Trąbą, a potem z na-
szym wielkim histo-
rykiem Janem Długo-
szem. Ten zaś zasłynął 
nie tylko swymi „Rocz-
nikami, czyli Kronika-
mi sławnego Królestwa 
Polskiego”. Trzeba bo-
wiem też wiedzieć, że 
był wielkim dobrodzie-
jem, który większość 
swoich dochodów z 
beneficjów przezna-
czył na cele kościelne. 
Ufundował klasztory w 

Kłobucku i w Krakowie 
na Skałce, gdzie został 
pochowany. 

Wybudował też kilka 
domów dla duchowień-
stwa, bursę uniwersy-
tecką w Krakowie i sze-
reg kościołów. Wśród 
tych ostatnich był mu-
rowany, wzniesiony z 
palonej cegły kościół 
w Odechowie. Ta świą-
tynia przetrwała wiele 
stuleci i została rozbu-
dowana w okresie I woj-
ny światowej. Rozbudo-
wa była konieczna. Po-
dobnie jak sąsiedni Ska-
ryszew, również i Ode-
chów rozrastał się. Ist-
niejąca świątynia była 
stanowczo zbyt mała.

Różaniec 
na dużej przerwie
Dziś Odechów prze-

żywa te same proble-
my, które dotykają in-
ne miejscowości. Wie-
lu w poszukiwaniu pra-
cy wyjeżdża za grani-
cę. Inni usiłują utrzymać 
się z prac sezonowych. 
Duszpasterze zauważa-
ją, że latem frekwencja 
na nabożeństwach ma-
leje, by rosnąć w okre-
sie zimowym.

Są jednak promyki 
radosnej nadziei. Jed-
nym z nich są dzieci i 
ich nauczyciele ze szko-
ły w Zakrzówku. Od 
dziesięciu lat codzien-
nie gromadzą się na du-
żej przerwie, by odma-
wiać Różaniec. Co roku 
z Watykanu otrzymywa-
ły specjalne listy podpi-
sywane osobiście przez 
Jana Pawła II, a obecnie 
przez Benedykta XVI. W 
jednym z nich Papież 

Polak nazwał ich swoim 
„oczkiem w głowie”.

Przy kościele działa-
ją trzy schole: dziecię-
ca, gromadząca uczen-
nice gimnazjum oraz 
zespół starszych dziew-
cząt. Każdą z nich pro-
wadzi organista Jan Hyc, 
człowiek z inicjatywą i 
oddany tej sprawie.

Modlitewnym zaple-
czem parafii są koła ró-
żańcowe. Właściwie w 
parafii nie ma rodziny, 
w której ktoś nie byłby 
członkiem różańcowej 
wspólnoty. Każda wio-
ska, a jest ich 24, po-
siada swoje koło, które 
gromadzi zarówno ko-
biety, jak i mężczyzn. Do 
tego trzeba doliczyć ko-
ła dziecięce i młodzie-
żowe. 

KS. ZBIGNIEW  
NIEMIRSKI

KS. KAN. 
ADAM ANDRZEJ 

ŁĄCZYŃSKI
Święcenia kapłańskie 
– 6 czerwca 1981 r. w 
Sandomierzu. Wikariaty – 
Szewna i Odechów; tutaj 
probostwo od 1992 r.

ZDANIEM PROBOSZCZA
W Odechowie jestem od 23 lat. Najpierw ja-
ko wikariusz, a od 15 lat jako proboszcz. Przez 
ten czas z naszej parafii oddzieliła się dziś samo-
dzielna parafia w Tomaszowie. Tutaj – dzięki za-
angażowaniu wiernych i miejscowych dobrodzie-
jów, takich jak choćby znana w całej Polsce firma 
Jadar czy rodzina Oleksiewiczów – udało się nam 
przeprowadzić szereg koniecznych prac remon-
towych. I za to jestem bardzo wdzięczny wszyst-
kim parafianom. Udało się nam pokryć świątynię 
miedzianą blachą. W kościele wymieniliśmy całą 
instalację elektryczną i założyliśmy ogrzewanie 
napromiennikowe. Przeprowadziliśmy generalny 
remont 23-głosowych organów, a potem odno-
wiliśmy polichromię świątyni. Obecnie prowadzi-
my prace nad otoczeniem kościoła. Trwa przebu-
dowa ogrodzenia oraz kładziemy nowe chodniki 
i budujemy parking.
Moją troską jest zwiększenie frekwencji na na-
bożeństwach, szczególnie w okresie letnim. 
Jestem bardzo zadowolony z owocnej współ-
pracy z władzami gminnymi oraz ze szkołami. 
Parafianie cenią też sobie obecność z różnych 
okazji w naszej wspólnocie pasterzy diecezji. 
Widzę, że w czasie mojej pracy w Odechowie – 
i nie chodzi tutaj o jakieś moje zasługi – bardzo 
zmieniło się postrzeganie obecności księdza.

Wikariusz: ks. Wiktor Nowiński

Zapraszamy na Msze św.
 W niedziele i święta – 8.30, 10.00, 12.00, 15.00 
 W dni powszednie – 6.45, 7.15

Przy kościele 
zmienia się całe otoczenie

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. Zwiastowania NMP w Odechowie

Dobra pierwszego Prymasa Polski
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