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Wieczory są coraz krót-
sze, wcześniej zapa-

da zmrok. To już wrzesień, 
a wraz z nim nadszedł ko-
niec wakacji. Jeszcze tylko 
studenci przez miesiąc bę-
dą leniuchować (albo pra-
cować?). Dla pozostałych 
uczniów w poniedziałek za-
brzmi pierwszy dzwonek. 
O pracy wydziału kateche-
tycznego i programie ka-
techetycznym na nowy rok 
szkolny piszemy na s. IV–V. 
We wrześniu w Kałkowie-
Godowie odbędzie się ko-
ronacja obrazu Matki Bożej 
Bolesnej. O tym, jak przy-
gotowywaliśmy się do niej, 
na s. III. 

Najstarsza jest pielgrzymka radoszycka. 
W tym roku szła już po raz 157.! 

– Pielgrzymuję od ponad trzydziestu lat. 
Pamiętam czasy, kiedy wędrowaliśmy bez 
księdza ze względu na przeszkody ze 
strony władz komunistycznych – wspo-
mina Ryszard Zajączkowski. W tym roku 
z Radoszyc pielgrzymowali nowożeńcy 
– Kamila i Paweł Czarneccy. Ślub wzięli kil-
ka dni przed pielgrzymką. Radosną chwilą 
jest nocleg w Wielgomłynach. Od kilku lat 
przybywa tu proboszcz parafii Radoszyce 
ks. kan. Józef Tępiński. Dla wszystkich 
przywozi słodkie bułeczki. Radoszyce, 

Przedbórz i Gowarczów: 
pątnicy z tych parafii od 
lat pielgrzymują na Jasną 
Górę na uroczystość Matki 
Bożswej Częstochowskiej. 
W tym roku było ich nie-
mal 700. 

SŁODKIE BUŁECZKI DLA PĄTNIKÓW

Kamila i Paweł 
Czarneccy 
na Jasną 
Górę weszli 
w ślubnych 
strojach

RADOMSKIAVE
Wyprawki szkolne już trafiły do uczniów

Z uśmiechem do szkoły
Nic tak nie cieszy jak uśmiech 
dziecka. Dzięki Caritas Diecezji 
Radomskiej ten uśmiech zagościł 
na niejednej twarzy. A początek 
roku szkolnego okazał się
dużo prostszy.

Caritas Diecezji Radomskiej 
już po raz kolejny przygotowa-
ła wyprawki szkolne. Otrzymali je 
zarówno uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjów, jak i szkół 
średnich. W tym roku akcji przy-
świecało hasło: „Z uśmiechem do 
szkoły”. – Nic tak nie cieszy, jak 
uśmiech dziecka – mówi wicedy-
rektor radomskiej Caritas ks. Grze-
gorz Wójcik. – Chcieliśmy chociaż 
tej grupie dzieci i młodzieży, któ-
rej przekazaliśmy wyprawki, spra-
wić radość. By nie czuli się gorsi.

Ponad 250 uczniów z naszej 
diecezji otrzymało podstawowe 
rzeczy przydatne na lekcjach. Za-
wartość wyprawek była różna. W 
zależności od potrzeb. I tak naj-
młodsi, oprócz zeszytów, długo-
pisów, dostali plastelinę, papier 
kolorowy, bloki techniczne i ry-

sunkowe oraz mazaki. W 
przypadku starszych ucz-
niów główny nacisk po-
łożono na zeszyty. Wszy-
scy w wyprawkach zna-
leźli słodycze, które nie-
wątpliwie przydadzą się 
podczas przerw lekcyj-
nych. W tym roku duży 
procent obdarowanych stanowi-
li uczniowie spoza Radomia, m.in. 
z Przytyka, Skaryszewa, Wieniawy, 
Skarżyska Kamiennej, Potworowa, 
Iłży, Wolanowa i Orońska.

– Zainteresowanie 
wyprawkami każdego 
roku jest bardzo duże 
– mówi ks. Grzegorz. – 
Dlatego zawsze wpro-
wadzamy pewne kry-
teria, które upoważnia-
ją do ich otrzymania. W 
tym roku wyprawki do-

stali uczniowie, których rodziny 
dotknięte są bezrobociem bądź 
mają najmniejszy dochód. Nie za-
pomnieliśmy też o rodzinach wie-
lodzietnych. MD
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ZA TYDZIEŃ
  Parafia PW. NARODZENIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
I ŚW. MIKOŁAJA W BŁOGIEM

  Radomski AIR SHOW
  SIOSTRA USHA i eremy

pod Kałkowem

MARTA DEKA
redaktor wydania

Ks. Grzegorz 
Wójcik i Marek 
Cybulski wśród 
uczniowskich 
wyprawek 
zgromadzonych 
w magazynie 
Caritas 
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Letnie spotkania operetkowe
OPOCZNO. Na scenie letniej 
Miejskiego Domu Kultury od-
był się koncert pt. „Europejskie 
przeboje opery i operetki”. 
Gwiazdą koncertu była Wanda 
Bargiełowska-Bargiełło, od 1970 r. 
związana z Teatrem Wielkim – 
Operą Narodową w Warszawie. 
Ponadto wystąpili inni zna-
ni artyści scen operowych: Anna 
Kutkowska-Kass, Małgorzata Kneć-
-Ajdukiewicz i Mirosław Starz. Na 
fortepianie akompaniował Robert 
Morawski. Koncert cieszył się du-
żym zainteresowaniem opocz-
nian. Organizatorzy zapowiadają 
dalsze imprezy tego typu.

Spotkanie rolników
KAŁKÓW. Do sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej przybyli 
rolnicy na obchody 70. roczni-
cy strajku chłopskiego i Czynu 
Chłopskiego. Mszy św. przewod-
niczył bp Zygmunt Zimowski, któ-
ry w homilii podziękował rolni-
kom za trud, który podejmują każ-
dego dnia. – Dzięki waszym spra-
cowanym dłoniom nie brakuje 
nam chleba – mówił. Zaapelował 
również do polityków, by doce-
niali trud polskiego rolnika.
Strajki chłopskie były wyra-
zem protestu przeciwko nę-
dzy, jaka przed 70 laty zapano-
wała na polskiej wsi. Natomiast 
Święto Czynu Chłopskiego zosta-
ło ustanowione w 1936 r. przez 
Naczelny Komitet Wykonawczy 
Stronnictwa Ludowego dla upa-
miętnienia wkładu polskich chło-
pów i ich przywódcy – premie-

ra Wincentego Witosa w zwycię-
stwo w Bitwie Warszawskiej.
Spotkanie rolników w Kałkowie 
było kolejnym, wpisanym w pro-
gram przygotowań do koronacji 
obrazu Pani Świętokrzyskiej.
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RUDNIK NAD SANEM. 
Ponad pięćdziesięcioro dzie-
ci z zakrzewskiej parafii odpo-
czywało w domu rekolekcyj-
nym Ruchu Domowego Kościoła. 
Kolonie zorganizowali pro-
boszcz Zakrzewa ks. kan. Roman 
Adamczyk i Stowarzyszenie 
„Zakrzew – Wspólna Droga”. 
Koloniści nie tylko aktywnie wy-

poczywali, uprawiając sport, ale 
także dużo zwiedzali. W nadleś-
nictwie Rudnik mogli obserwo-
wać pracę w szkółkach i wysłu-
chać ciekawych opowieści leś-
niczego. W ramach formacji re-
ligijnej codziennie uczestniczy-
li we Mszy św. i spotkaniach bi-
blijnych, które przygotował al. 
Sylwester Kosior.

Przed basenem w Leżajsku

Parafialne kolonie
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ZAKRZEW. Parafia pw. św. 
Jana Chrzciciela pod prze-
wodnictwem ks. bp. Stefana 
Siczka rozpoczęła 10-letni 
okres przygotowania do jubi-
leuszu 600-lecia swojego ist-
nienia. Podczas Mszy św. zo-
stały poświęcone egzempla-
rze Kompendium Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, w któ-
re wcześniej zaopatrzyły się ro-
dziny z całej parafii. Program 
duchowego przygotowania do 
jubileuszu obejmie skierowa-
ny do rodzin dziesięcioletni 
cykl katechez, oparty na treści 
Kompendium. Powołano rów-

nież komitet jubileuszowy, któ-
ry pracować będzie nad przygo-
towaniem całości jubileuszu.

Przed sześćsetleciem

Z żywym odbiorem widowni 
spotkały się partie śpiewane 
w duecie

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
w Kałkowie-Godowie

Bp Stefan Siczek poświęcił 
przyniesione egzemplarze 
Kompendium Katechizmu 
Kościoła Katolickiego
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Dwa strajki
RADOM. W radomskim szpitalu 
na Józefowie, oprócz trwającego 
od szeregu tygodni strajku leka-
rzy, zawiązał się strajk okupacyjny 
pacjentów. Mimo prób podjęcia 
rozmów przez obie protestujące 
grupy, nie doszło do nich. Na ni-
czym spełzły także wysiłki media-
cji podjęte przez Annę Kamińską-
-Dusińską, wicedyrektor szpita-
la do spraw lecznictwa. Na cze-
le strajkujących pacjentów stanę-
ła Anna Gawlik. Ten protest spot-
kał się z poparciem ogólnopol-

skiego Stowarzyszenia Pacjentów 
„Primum Non Nocere”.

Wejście do szpitala na radomskim 
Józefowie
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RADOM. Dość częstym prze-
stępstwem na ulicach są tak 
zwane wyrwy, czyli nagłe za-
branie komuś np. torebki czy 
telefonu komórkowego. – 
Apelujemy do ofiar takich kra-
dzieży o ich natychmiastowe 
zgłaszanie, mówi rzecznik po-
licji Rafał Jeżak. Wtedy o wiele 
łatwiej można zatrzymać zło-
dzieja, można z pokrzywdzoną 
osobą dokonać penetracji te-
renu w celu ujęcia sprawców. 
Bezpłatne numery telefonów 
na policję i do Straży Miejskiej: 
997 i 986.

Apel Policji
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Takie znaki stoją w wielu miejscach 
Radomia
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Niemal ćwierć wieku temu do liczącego tysiąc 
lat najstarszego polskiego sanktuarium  
na Świętym Krzyżu dołączyło położone  
w pobliżu miejsce kultu Matki Bożej Bolesnej 
Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie.

Czczony tu wizerunek namalowany został 
na wzór obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Ofia-
rował go ks. Eugeniusz Makulski, wówczas ku-
stosz sanktuarium licheńskiego.

„Niezliczone godziny modlitewnych czu-
wań wydały po latach zbawienne owoce w 
postaci licznych dzieł miłosierdzia chrześcijań-
skiego” – piszą w zaproszeniu na koronacyjną 
uroczystość bp Zygmunt Zimowski i ks. prał. 
Czesław Wala, kustosz i budowniczy tego 
miejsca. „Sanktuarium – czytamy dalej w liście 
– stało się ostoją dla ludzi głucho-
niemych, dzieci niepełnosprawnych i 
opuszczonych przez rodziców, a tak-
że ludzi chorych i w podeszłym wie-
ku. Wielu ludzi młodych i zagubio-
nych odnajduje tu sens życia i wia-
rę w Boga. Ufundowana przez przy-
bywających tu pielgrzymów złota ko-
rona, poświęcona przez Ojca Święte-
go Benedykta XVI, którą nałożymy na 
skronie Maryi, będzie przejawem nie 
tylko naszej miłości i czci do Matki Odkupicie-
la, lecz także symbolem naszej ofiarności i mi-
łości do Jej dzieci w postaci licznych dzieł cha-
rytatywnych, prowadzonych od lat w sanktua-
rium w Kałkowie-Godowie.

Trzydniowe święto
Uroczystości koronacyjne potrwają trzy 

dni. Rozpoczną się poranną Mszą św. sprawo-
waną w piątek 14 września. Tego dnia będzie 
wieczorne czuwanie w intencji Kościoła i Oj-
czyzny oraz Apel Maryjny.

Sobota 15 września to sam dzień korona-
cji. Odbędzie się ona w czasie Mszy św. spra-
wowanej o godz. 11.00. Trzeciego dnia, w nie-
dzielę, będą miały miejsce uroczystości dzięk-
czynne za dar koronacji.

Szczegółowy program obcho-
dów podamy w przyszłym nume-
rze GN.

Przygotowania
Sanktuarium przygotowywało się 

do koronacji od wielu miesięcy. W 
soboty odbywały się czuwania. Od 
marca trwała wielka nowenna: sie-

dem dni i siedem nocy różne grupy modliły 
się, wypraszając łaski na dzień koronacji. 

Na przełomie kwietnia i maja bp Zimow-
ski powołał komitet przygotowujący uro-
czystość koronacyjną. Na jego czele stanęli 
księża: Piotr Turzyński – wicerektor radom-
skiego seminarium, Czesław Wala i Wie-
sław Przygoda – prof. KUL i zarazem rodak 
z Kałkowa.

W ostatnie trzecie soboty miesiąca do 
Kałkowa przybywały pielgrzymki. Modlili się 
tu głuchoniemi i niepełnosprawni. Na swoje 
pierwsze diecezjalne spotkanie w tym miej-
scu przyjechała młodzież. Pielgrzymowali 
członkinie i członkowie kół Żywego Różań-
ca. Z końcem sierpnia mieli tu swe dożynki i 
zarazem obchody 70. rocznicy strajku chłop-
skiego rolnicy. 

Zaproszenie na uroczystości koronacyjne w Kałkowie-Godowie

Korony dla Świętokrzyskiej Pani

ZAPRASZAM WSZYSTKICH
Pragnę wyrazić radość z 
faktu, że z woli Benedykta 
XVI Kongregacja do spraw 
Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, dekretem z 
5 lutego 2007 r., zezwoli-
ła na koronację papieską koroną wi-
zerunku Matki Bożej Bolesnej Pani 
Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. 
W tych dniach czujemy się szczególnie 
złączeni z tym sanktuarium, miejscem 
odzyskania tożsamości religijnej i na-
rodowej Polaków, które na modlitwie 
trwa w oczekiwaniu na uroczystość 
koronacji cudownego Obrazu. Będzie 
ona miała miejsce w sobotę 15 wrześ-
nia o godz. 11.00, a przewodniczyć jej 
będzie ks. kard. Józef Glemp, Prymas 
Polski. 
Na tę ważną uroczystość serdecznie za-
praszam wszystkich – kapłanów, diako-
nów, alumnów, osoby życia konsekro-
wanego, ruchy i stowarzyszenia katoli-
ckie oraz cały lud Boży.

BP ZYGMUNT ZIMOWSKI

Mszy św.  
w Kałkowie 
w czasie 
przygotowania 
do koronacji 
przewodniczy 
bp Zygmunt 
Zimowski
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Główne hasło nawiązuje 
do słów Benedykta XVI, 

który rok temu 
w rodzinnej Bawarii mówił: 

„Bądźcie uczniami 
Chrystusa”.

tekst 
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

J ak zawsze wakacje okazały 
się krótsze, niż się wydawa-
ło. Ale choć powrót do szko-
ły jest dla wielu rzeczą trud-

ną, to gdzieś tli się jakaś ra-
dość: znów spotkam tych, któ-
rych lubię. No a za dziesięć mie-
sięcy znów wakacje!

Eksperyment
U początku istniały dwie 

propozycje, a rzecz szła o 25 
spotkań przy parafiach. – Myśle-
liśmy o tym, czy organizować je 
raz w miesiącu przez dwa i pół 
roku, czy co tydzień przez rok 
– mówi ks. Sylwester Jaśkie-
wicz, dyrektor Wydziału Kate-
chetycznego radomskiej Kurii 
Biskupiej. – Przeważyła propo-
zycja cotygodniowych spotkań 
klas drugich uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. Ich tematy-
ka dotyczyłaby bliższego przy-
gotowania do małżeństwa. Trzy 
lata temu powstał program ta-
kich spotkań o charakterze for-
macyjno-liturgicznym, przygo-
towany przez Komisję i Radę do 
spraw Rodziny Episkopatu Pol-
ski. Już kilka diecezji wprowa-
dziło go w życie, m.in. krakow-
ska. Właśnie stamtąd zaprosili-
śmy księży, którzy opowiedzą 
o swych doświadczeniach na 
spotkaniach z katechizującymi 
w naszej diecezji.

Ta idea jest bliska bp. Zyg-
muntowi Zimowskiemu, który 
pisze o tych spotkaniach w li-
ście pasterskim na rozpoczę-
cie roku szkolnego: „Bardzo 
serdecznie już dziś zapraszam 
młodzież klas drugich szkół 
ponadgimnazjalnych do prze-
życia rocznego cyklu spotkań. 
Zgodnie z programem, podej-
mowane tematy dotyczyć bę-

dą odkrywania swojej 
drogi życiowego po-
wołania, przygotowa-
nia do sakramentu mał-
żeństwa oraz kształto-
wania umiejętności ży-
cia w szeroko rozumia-
nych wspólnotach, ta-
kich jak: rodzina, para-
fia, ojczyzna. Spotka-
nia, w których w ro-
li prowadzących bę-
dą brać udział również 
specjaliści świeccy, a 
także rodzice, powin-
ny stworzyć młodzie-
ży doskonałą okazję do 
zastanowienia się nad 
najważniejszymi prob-

lemami człowieka, ro-
dziny i narodu”.

Konkursy
Katecheza powinna 

być dynamiczna – uczy 
ks. Stanisław Łabendo-
wicz, wykładowca ka-
techetyki w radomskim 
Instytucie Teologicz-
nym, a zarazem redak-
tor całego cyklu kate-
chizmów i szef kwartal-
nika „Forum Kateche-
tów”. Ta zachęta rodzi 
zaproszenie dla ucz-
niów do włączenia się 
w poszerzony program. 

Tu od lat z szeregiem propozy-
cji wychodzi Wydział Kateche-
tyczny. –  Jak co roku – mówi 
ks. Krzysztof Badeński, pracow-
nik wydziału – zapraszamy ucz-
niów szkół ponadgimnazjalnych 
do spróbowania swoich sił w 
olimpiadzie teologicznej. Jej fina-
liści biorą udział w zmaganiach 
na szczeblu ogólnopolskim, a na 
zwycięzców – oprócz indeksów 
– czekają atrakcyjne nagrody.

Uczniowie szkół podstawo-
wych wezmą udział w diecezjal-
nym konkursie plastycznym, któ-
ry będzie dotyczył Benedykta 
XVI. Gimnazjaliści mogą zmagać 
się w konkursie biblijnym. Ks. 
Krzysztof, biblista, już przygoto-
wał zestawy pytań. Ich głównym 
tematem są biblijne przykłady 
modlitwy. Dla uczestników wy-
dział przygotuje specjalne ksią-
żeczki, pozwalające na przygoto-
wanie się do konkursów.

Formacja formatorów
Katechizujący w naszej die-

cezji włączają się w stałą for-
mację intelektualno-duchową. 

Nowy rok szkolny i jego  program katechetyczny

Katechezę  czas zacząć

Finaliści 
katechetycznego 
konkursu 
plastycznego 
szukają swoich 
prac

U dołu: Izabela 
Miernikiewcz 
wygrała 
w minionym 
roku 
katechetyczny 
konkurs 
dla 
gimnazjalistów.
Obok jej 
katechetka 
Anna 
Żłobecka
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A ilu ich jest? S. Anna Recz-
ko, pracująca w Wydziale Ka-
techetycznym, pokazuje szcze-
gółowe zestawienie: 302 księ-
ży diecezjalnych, 21 księży za-
konnych, 65 sióstr zakonnych i 
największa grupa: 571 kateche-
tów świeckich. To spora grupa 
osób solidnie przygotowanych, 
ale też i jest kogo uczyć. Na te-
renie diecezji funkcjonują 123 
przedszkola, 455 szkół podsta-
wowych, 171 gimnazjów i 91 
szkół ponadgimnazjalnych.

Każdy z katechizujących zo-
bowiązany jest do wzięcia udzia-
łu w sześciu spotkaniach organi-
zowanych w ciągu roku. Dwa – 
pierwsze u początku roku szkol-
nego i drugie przed wakacja-
mi – posiadają charakter ogólno-
diecezjalny. Cztery pozostałe or-
ganizowane są w Końskich, Ko-
zienicach, Opocznie, Radomiu, 
Skarżysku-Kamiennej, Staracho-
wicach i Zwoleniu. Mają one cha-
rakter metodyczny i stawiają so-
bie za cel danie katechetom oka-
zji do doskonalenia swych umie-
jętności dydaktycznych. Częsty-
mi gośćmi są specjaliści zapra-
szani z całej Polski.

Formacja duchowa to reko-
lekcje i dni skupienia. Te pierw-
sze organizowane są w ośrod-
kach rekolekcyjnych w Czarnej, 
Studziannie, Wrzosowie i Kałko-
wie. Natomiast na dni skupienia 
wszystkich katechetów diecezji 
– adwentowe i wielkopostne – 
gościny użycza gmach Wyższego 
Seminarium Duchownego.

Od lat w czwart-
ki odbywają się spot-
kania katechetów Ra-
domia. Ich inicjato-
rem i gospodarzem 
jest opiekun Wydzia-
łu Katechetycznego bp 
Edward Materski. Ka-
techeci mogą też brać 
udział w warsztatach 
szkoleniowych orga-
nizowanych przez ra-
domski  Międzypowia-
towy Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli.

Uczniowie Chrystusa
Katecheci otrzymują właśnie 

od biskupa ordynariusza szcze-
gółowy „Program katechetycz-
no-duszpasterski” omawiający 
hasło roku i zawierający szereg 
praktycznych podpowiedzi dla 
lepszej jego realizacji na lekcjach 
religii. Na co mają w tym roku 

szczególniej uczulać sie-
bie i katechizowanych? 
Należy przypominać o 
obecności Chrystusa Na-
uczyciela w katechizacji. 
Katecheza musi być bo-
gata w modlitwę i sta-
nowić okazję do kształ-
towania umiejętności 
odczytania swego po-
wołania. Klasa to szko-
ła życia w społeczeń-
stwie dorosłych. Warto, 
by jako mała społecz-

ność klasa uczestniczyła razem 
we Mszy św. I coś bardzo waż-
nego: także katecheta jest ucz-
niem, a jedynym nauczycielem 
jest Chrystus.

A za niecały rok znów waka-
cje... Myśli o tym bp Zygmunt 
i na koniec programu zaprasza 
młodych do ośrodka „Emaus” w 
Turnie koło Białobrzegów. Spot-
kanie odbędzie się 22 czerwca 
2008 r. 
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Nowy rok szkolny i jego  program katechetyczny

Katechezę  czas zacząć
Sonda 

BYĆ KATECHETĄ
MARTA WROCŁAWSKA – KATE- 
CHETKA W VI LO IM. JANA 
KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU
– Być kateche-
tą to przede 
wszystkim poka-
zywać młodzie-
ży Chrystusa i 
przybliżać Biblię 
i jej piękny, choć czasem 
trudny do zrozumienia dla 
współczesnego człowie-
ka świat. Nie traktuję kate-
chizowania tylko w katego-
rii zawodu. To powołanie. 
Mam świadomość tego, że 
katecheta bardzo głęboko 
może wpłynąć na życie mło-
dych ludzi. Spotykam się z 
opiniami moich uczniów, że 
chcieliby studiować to, co 
ja, by jeszcze bardziej zgłę-
biać wiedzę, którą im prze-
kazuję. Mam dobry kontakt 
z moimi uczniami.

KS. RAFAŁ JAWORSKI – KATECHETA 
W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH 
I HOTELARSKICH W RADOMIU
– Katechizuję 
11 lat, gdyż ja-
ko diakon, na 
rok przed świę-
ceniami kapłań-
skimi, już uczy-
łem w szkole. Potrafię się po-
rozumieć z młodzieżą. Lubię 
to zajęcie i daje mi ono wie-
le satysfakcji. Być katechetą 
oznacza dla mnie szczegól-
ny rodzaj świadectwa. Jako 
ksiądz w szkole reprezentu-
ję też Kościół. Swoją posta-
wą i zaangażowaniem świad-
czę nie tylko podczas lek-
cji katechezy, ale też w róż-
nych innych momentach ży-
cia szkoły.

Pracownicy 
Wydziału 
Katechetycznego 
ks. Sylwester 
Jaśkiewicz 
(po prawej) 
i ks. Sławomir 
Adamczyk 
omawiają 
wrześniowy 
numer „Biuletynu 
Katechetycznego”
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Nawiedzaliśmy groby świętych, sanktuaria  
i bazyliki. Podziwialiśmy piękno Alp  
i niespotykanych w Polsce roślin.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy ra-
domskiej katedrze, którego jestem prezesem, 
przy udziale oddziałów z Suchedniowa i Sol-
ca nad Wisłą zorganizował pielgrzymkę do 
włoskich sanktuariów. Dostarczyła nam ona 
wielu niezapomnianych przeżyć. Swoją wło-
ską przygodę rozpoczęliśmy w Wenecji, gdzie 
zwiedziliśmy Bazylikę św. Marka i modliliśmy 
się przy jego grobie. W Asyżu byliśmy w ba-
zylikach św. Franciszka i Klary. W drodze do 
Rzymu zwiedziliśmy sanktuarium, czczonej 
szczególnie we Włoszech, św. Rity, patron-
ki małżeństw i spraw trudnych. Rzym urzekł 
nas swoim pięknem. Wielkie wrażenie zrobiło 
na nas spotkanie z Benedyktem XVI. Pomimo 
ulewnego deszczu byliśmy szczęśliwi, że mo-
gliśmy go zobaczyć i wysłuchać. By zwiedzić 
Muzea Watykańskie, trzy godziny staliśmy w 
kolejce, ale było warto. Potem weszliśmy do 
Bazyliki św. Piotra i podziemi, gdzie znajdują 
się groby papieskie. Mieliśmy szczęście dłużej 
przebywać przy grobie sługi Bożego Jana Pa-
wła II. Wzruszeni, modliliśmy się o jego rychłą 
kanonizację. Kolejnego dnia pojechaliśmy na 
Monte Cassino. Tam nawiedziliśmy grób św. 

Benedykta i jego siostry, św. Schola-
styki, a potem udaliśmy się na cmen-
tarz polskich żołnierzy. Tu, podczas 
Mszy św., modliliśmy się za poległych 
Polaków, walczących o wolność i nie-
podległość naszej Ojczyzny. Złożyli-
śmy wieniec z czerwonych maków z 
napisem „Radom”, ułożonym z białych róż.

Dalsza trasa pielgrzymki biegła na połu-
dnie, do San Giovanni Rotondo, do grobu św. 
Ojca Pio. Tu, w kościele Matki Bożej Łaskawej, 
długo modliliśmy się przy grobie świętego, 
potem była Msza św., Droga Krzyżowa, a wie-
czorem uczestniczyliśmy w procesji maryjnej. 

W pobliżu, w Monte Sant ’Angelo, na-
wiedziliśmy grotę św. Michała Archa-
nioła, a potem znane z Cudu Eucha-
rystycznego Lanciano. W drodze po-
wrotnej odwiedziliśmy jeszcze Lore-
to z domkiem Świętej Rodziny i pol-
ską kaplicą z freskami odsieczy wie-

deńskiej i Cudu nad Wisłą. Ostatni dzień spę-
dziliśmy w Padwie. W bazylice św. Antoniego 
modliliśmy się przy jego grobie. 

Umocnieni w wierze, bogaci w przeżycia 
duchowe i zachwyceni pięknem Włoch po-
wróciliśmy do swoich domów. Pielgrzymowa-
nie dobiegło końca.  DANUTA URBAŃCZYK

Śladem sanktuariów ziemi włoskiej

Niezapomniane przeżycia

Przed budynkiem Urzędu Gminy w Odrzy-
wole został odsłonięty pomnik z tablicą upa-
miętniającą mieszkańców gminy, którzy zginęli 
w czasie II wojny światowej.

„Dzieciną zawżdy nieumiejętną, a nigdy 
dojrzałą, zostaje, kto nie wie, co się przed nim 
działo” – tymi słowami ks. Piotra Skargi roz-
począł w 1941 r. pisanie kroniki parafialnej ks. 
Walerian Andrzejczak, proboszcz odrzywol-
ski. Opisał tam działania wojenne we wrześ-
niu 1939 r. na terenie swojej parafii. 

78 lat po tamtych wydarzeniach 
obecny proboszcz ks. kan. Adam Łu-
kiewicz przewodniczył modlitwom 
oraz poświęcił kamień z tablicą przy-
pominającą poległych ostatniej woj-
ny. Pomnik odsłoniła poseł Lucyna 
Wiśniewska. Obecni byli starosta 
przysuski Marian Niemirski, wójto-
wie gminy Odrzywół Marian Kmieciak i gmi-
ny Klwów Piotr Papis, dyrektorzy tutejszych 
szkół, radni oraz mieszkańcy gminy. Tablica 

upamiętnia obrońców Ojczyzny, po-
ległych i zamordowanych na terenie  
gminy. To żołnierze i partyzanci, ale 
również kilkunastu cywilów zabitych 
przez żandarmów oraz kilkunastu wy-
wiezionych i zamordowanych w obo-
zach koncentracyjnych. Przypomina 

również o poniewierce i upokorzeniach wy-
wiezionych do Niemiec na przymusowe robo-
ty w latach 1939–1945.

Najtragiczniejsze wydarzenie miało tu 
miejsce 8 września 1939 r. W pobliżu Odrzy-
wołu została zaatakowana polska kolumna sa-
nitarna wycofującej się Armii „Prusy”, dowo-
dzona przez doktora Chodorkowskiego. Żoł-
nierze niemieccy – IX Dywizja Piechoty Zme-
chanizowanej Wehrmachtu – zaatakowali ta-
bor sanitarny. Zginęło ok. 100 polskich ran-
nych żołnierzy i ok. 50 osób cywilnych, ucie-
kinierów z Tomaszowa Mazowieckiego i Sma-
rdzewic. Wszyscy zabici zostali pochowani na 
cmentarzu w Odrzywole. 

Pomysłodawcą pomnika jest wójt gminy 
Odrzywół Marian Kmieciak. Zabiega on, by pa-
mięć o tragicznych losach wszystkich miesz-
kańców gminy była podtrzymywana. Nadal 
zbierane są informacje o losach mieszkańców 
gminy w czasie wojny. Tablica jest w języku 
polskim i angielskim, aby odwiedzający Od-
rzywół mieli świadomość, iż to mieszkający 
tu ludzie stali się ofiarami agresji i terroru nie-
mieckich okupantów. 

KS. ZBIGNIEW GACZYŃSKI

Odsłonięcie tablicy dla uczczenia ofiar ostatniej wojny

By pamiętać, kto był ofiarą, a kto agresorem

Przemawia 
Lucyna 
Wiśniewska,  
obok Marian 
Kmieciak
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Pamiątkowe 
zdjęcie grupy 
zrobione  
w San Giovanni 
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Zapowiedzi
  FESTIWAL

W ramach XX Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Organo-
wej i Kameralnej Radom–Orońsko 
w najbliższym czasie wystąpią:

7 WRZEŚNIA, godz.18.00 – Du-
et „Misterium Dźwięku” – Lipsko, 
kościół pw. Świętej Trójcy

9 WRZEŚNIA, godz.19.00 – Ma-
rek Ulański, gitara, Robert Gru-
dzień, organy – Radom, kościół 
pw. św. Jana.
 WIECZORY Z MUZYKĄ

Stowarzyszenie „Zakrzew – 
Wspólna Droga” zaprasza na I Za-
krzewskie Wieczory Młodzieżo-
wych Talentów Muzycznych. Kon-
certy rozpoczynają się o godz. 
18.00. Organizatorzy zapraszają 
wszystkich miłośników muzyki 
poważnej 9 i 30 września na plac 
przykościelny do Zakrzewa.
 FESTYN RODZINNY 

Parafia pw. św. Jó-
zefa w Skarżysku-Ka-
miennej zaprasza 9 
września na festyn 
rodzinny „Kolorowy 
zawrót głowy”.

Program:
13.00 – Otwarcie festynu
13.30 – Koncert „Papa Dance”
15.00 – Licytacja płyty i koszulki z 
autografami zespołu
15.30 – Występ wychowanków 
Zespołu Placówek Specjalnych
15.45 – MAGIC SHOW – „Andro” 
– Baśniowy czarodziej
16.30 – Występ uczniów SP nr 3 – 
„brazylijska samba”
16.45 – Konkurs PKO SA 
17.00 – Koncert „Boanerges – Sy-
nowie Gromu” – klerycy WSD Ra-
dom
18.15 – Teatrzyk „Kaczorek” – 
MCK
18.30 – Rodzinne sadzenie 
drzew
18.45 – Zespół tańca dyskoteko-
wego „Craft I” – MCK
19.00 – Karaoke
20.00 – Koncert „Rh+”
21.30 – Pokaz sztucznych ogni

Dodatkowo: 
Występ cheerleaderek z ze-

społu „Stars”; loteria fantowa, 
konkursy i zabawy, plac zabaw 
dla dzieci (dmuchany zamek, 
trampolina, samochodziki), jaz-
da harleyem „Road Runners”; 
pyszna kuchnia: brazylijska, grill, 
szaszłyki, kurczak z rożna, gro-
chówka harcerska, lody, ciastka i 
ciasteczka. 

Festyn rodzinny w Gowarczowie

Jesteśmy razem!
Wszędzie gwarno. I obok filialnego 
kościółka św. Rocha,  
i przed sceną,  
gdzie na przybyłych  
czeka wiele atrakcji.

„Jesteśmy razem!” – to hasło 
tegorocznego, trzeciego już fe-
stynu. – Odnosi się ono zarówno 
do wspólnoty parafialnej, jak też 
wszystkich, którzy tutaj przyjeż-
dżają. Wielu naszych parafian wy-
jechało stąd, a na odpust wraca-
ją do miejsca, za którym tęsknią 
– mówi ks. Damian Spiżewski, wi-
kariusz tutejszej parafii. By wspól-
nie świętować, przybyli tu nie 
tylko mieszkańcy Gowarczowa i 
okolicznych miejscowości, ale też 
Końskich i Opoczna. 

Inicjatywa festynu zrodziła się 
przed dwoma laty. Odpust św. Ro-
cha w Gowarczowie jest bardzo 
uroczyście obchodzony. Do połu-
dnia jest Suma i procesja eucha-
rystyczna. – Dwa lata temu po-
myśleliśmy, by całe rodziny mo-
gły spędzić wspólnie czas też po 
południu. Dlatego postanowili-
śmy zorganizować fe-
styn i wspólnie się bawić 
przez cały wieczór – wy-
jaśnia ks. Damian.

Organizatorzy przy-
gotowali wiele atrakcji. 
Były konkursy, kobiety 

zbijały ramki, mężczyź-
ni ubijali pianę, a dzieci 
odgadywały przedmio-
ty, które wylosowały. Na 
wszystkich czekały na-
grody. Zorganizowano 
loterię fantową. Kolejka do niej 
zdawała się nie mieć końca. Moż-
na było wygrać wiele cennych na-
gród, a główną była pralka. Du-
żym zainteresowaniem cieszył 
się spektakl „Z życia cukierków” 

wystawiony przez ka-
towicki teatr „From Po-
land”. Artyści prowadzi-
li też warsztaty teatral-
ne i malowali dzieciom 
twarze. Były występy 
taneczne, grały zespo-

ły muzyczne: „Diminu-
endo” z Centrum Kultu-
ry w Gowarczowie, ze-
spół cygański i „Kape-
la Przyjaciela”. Najmłod-
szym wiele radości spra-

wiała zabawa w wesołym mia-
steczku.

W zabytkowym kościółku pw. 
św. Rocha można było obejrzeć 
wystawę rzeźby oraz rękodzie-
ła ludowego i artystycznego. Koś-
ciół ten w XIX w. podupadł i spło-
nął od pioruna. 99 lat temu ów-
czesny proboszcz podjął się od-
budowy. W przyszłym roku przy-
padnie więc jubileusz i kolejna 
okazja do bycia razem.

 MARTA DEKA

Loteria fantowa 
cieszyła się 
wielkim 
wzięciem

Przedstawienie 
„Z życia 
cukierków”  
z dziećmi 
bacznie oglądali 
dorośli

Z
D

JĘ
C

IA
 M

AR
TA

 D
EK

A



Adres redakcji: ul. Prusa 6, 
26-610 Radom, tel. 048 36 32 479
Redagują: ks. Zbigniew Niemirski – dyrektor oddziału, 
Marta Deka, Krystyna Piotrowska

A V E  G O Ś Ć  R A D O M S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
2 

w
rz

eś
ni

a 
20

07

VIII

radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Kościół widać z daleka. 
Stoi na wzniesieniu. 
Ale pierwotnie miał stanąć 
w innym miejscu.

Pierwszą lokacją był 
park, w którym stał dwór 
rodu Małachowskich. Oka-
zało się jednak, że podło-
że to kurzawka i świąty-
nia w krótkim czasie mo-
że ulec ruinie.

Fundatorzy 
i ich dzieło
Wszystko rozpoczę-

ło się 28 marca 1806 r. 
Wtedy to Katarzyna Mała-
chowska, dziedziczka Bor-
kowic i Niekłania, wysto-
sowała pismo do kurii w 
Krakowie z prośbą o po-
zwolenie na budowę koś-
cioła. Prosiła też, by pa-
tronem świątyni był św. 
Wawrzyniec, diakon i mę-
czennik. Hrabina zobowią-
zała się kościół wybudo-
wać, wyposażyć i utrzymy-
wać. Ten zamysł w 1835 r. 
zrealizował jej syn, Onu-
fry. Ówczesna świątynia 
była mniejsza od obec-
nej. Rozbudowano ją po 
pięćdziesięciu latach sta-
raniem ks. Ignacego Bija-
siewicza. Stanęła wówczas 
wieża i dwie kaplice. Ale – 
ze względu na opór władz 
carskich – nie było szans 
na poświęcenie. Ta uro-
czystość miała miejsce do-
piero po odzyskaniu nie-
podległości. Świątynię w 
1919 r. konsekrował bp 
Paweł Kubicki.

Związani z Matką
Oprócz Patrona para-

fii wielką czcią otaczana 
jest Matka Boża Nieustają-

cej Pomocy. Nieco ponad 
sto lat temu obraz przy-
wiozła tu z Rzymu rodzina 
Platerów. Był dziękczyn-
nym wotum za cudowne 
ich zdaniem uzdrowienie 
córki. 

W parafii istnieje kilka-
naście kół Żywego Różań-
ca. Na Mszach św. śpie-
wa chór parafialny, zespół 
muzyczny i schola, a ołtarz 
otacza duże grono mini-
strantów. Wierni licznie 
uczestniczą w maryjnych 
uroczystościach i goszczą 
idących na Jasną Górę pąt-
ników. Sami też chętnie 
pielgrzymują. Idą pieszo 
do Częstochowy. Wyjeż-
dżają do różnych maryj-
nych sanktuariów w diece-
zji i w całym kraju.

Mnogość prac
Świątynia ciągle pięk-

nieje. W ostatnich la-
tach dwukrotnie kładzio-
no szlachetne tynki. We-
wnątrz odnowiono trzy 
ołtarze, chrzcielnicę i figu-
rę Matki Bożej Fatimskiej. 
Dopiero co przeprowa-
dzono całkowitą wymia-
nę dachu. Wybudowa-
no kaplicę przedpogrze-
bową. Wokół kościoła i 
cmentarza usunięto oko-
ło stu drzew, stwarzają-
cych realne niebezpie-
czeństwo dla ludzi, świą-
tyni i grobów. 

Piekiełko
Niekłań posiada jesz-

cze jeden skarb. Jest to 
położony w okolicznych 
lasach zespół skał zwany 
„Piekiełkiem”. Ciągną tu 
turyści nie tylko z kraju, 
ale też coraz liczniej z za-
granicy. Gospodarze snują 

plany, by to miejsce jesz-
cze lepiej zagospodaro-
wać i przydać mu solid-
nej infrastruktury. Osobli-
wością „Piekiełka” jest tak-
że znajdujące się u począt-
ku turystycznego szlaku 
źródło. Woda posiada wa-
lory, które od dawna doce-
niają okoliczni mieszkań-
cy i miłośnicy tego miej-
sca. Wracają stąd do do-
mów z napełnionymi na-
czyniami. Na czym – poza 
smakiem – polegają owe 
walory? Jeszcze do końca 
nie wiadomo, gdyż źród-
ło czeka na całościowe ba-
dania chemiczne. Czerpią-
cy już  nie mają wątpliwo-
ści. Ta woda jest po prostu 
bardzo zdrowa.
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. JÓZEF JERZY 
WODZINOWSKI

Święcenia kapłańskie – 12 
czerwca 1965 r. Wikariaty 
– Jedlnia Kościelna, Pionki 
parafia pw. św. Barbary, 
Opoczno parafia pw. św. 
Bartłomieja, Kozienice pa-
rafia pw. Świętego Krzyża, 
Radoszyce. Probostwa 
– Gierczyce i od 1992 r. 
Niekłań.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Właśnie rozpocząłem szesnasty rok pracy dusz-
pasterskiej w Niekłaniu. Mam zatem za sobą ma-
ły jubileusz. Korzystam więc z okazji, by złożyć 
serdeczne podziękowanie za wszystko, co razem 
udało się nam zrobić w tym okresie. Myślę tutaj 
o parafianach, jak też o pracujących tu w minio-
nych latach księżach wikariuszach. Znakiem te-
go są liczne prace materialne. Było tego dużo. A 
ciągle jest coś do zrobienia. Już teraz podziwiam 
ogromny zapał, z jakim wspólnota podeszła do 
kolejnego wielkiego dzieła: zamontowania no-
wego ogrzewania i malowania całej świątyni. Jest 
to znak ogromnego przywiązania do naszego 
kościoła. Działa już kilkunastoosobowy komitet 
parafialny, a rodziny dobrowolnie opodatkowa-
ły się na rzecz prac, płacąc miesięcznie 5 zł. I tak 
to, grosz do grosza, zebrana kwota rośnie, a pla-
nowany cel coraz bardziej ukazuje się jako moż-
liwy do zrealizowania.
Jako duszpasterza cieszy mnie to, że wspólnota 
opiera swą pobożność na mocnych korzeniach, 
wyniesionych z wiary minionych pokoleń.

Wikariusz: ks. Przemysław Ilnicki
Zapraszamy na Msze św.

  W niedziele i święta – 8.30, 10.00, 11.30, 16.00. 
W kaplicach: Wólka Zychowa 14.30, Wielka Wieś 16.00

  W dni powszednie – 17.00, 17.30

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. św. Wawrzyńca w Niekłaniu
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Troska o fundację M ałachowskich

W cieniu neogotyckiej wieży 
odpoczywają pielgrzymi


