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Święto Chleba niemal od 
początku stało się jedną ze 
sztandarowych imprez promu-
jących Radom. Nic też dziw-
nego, że – jak co roku – aby 
wspólnie świętować z produ-
centami pieczywa do Muzeum 
Wsi Radomskiej przybyły tłu-
my ludzi. Po raz pierwszy świę-
to trwało dwa dni. W sobotę, 
8 września, do konkursowych 
zmagań przystąpili reprezen-
tanci piekarzy z Bydgoszczy, 
Puław i Radomia. Laur zwy-
cięstwa, po dogrywce z dru-
żyną z Bydgoszczy, przypadł 
drużynie gospodarzy. Święto 
Chleba w niedzielę rozpoczę-
ło się Mszą św., sprawowaną 
w intencji piekarzy, rolników 
i gospodarzy, której przewod-

niczył bp Zygmunt Zi-
mowski. 

A że wrzesień to 
czas dożynek i rado-
ści, bo stodoły pełne są 
zbóż po zbiorach, więc 
nie zabrakło wieńców 
dożynkowych. Chęt-
ni mogli zobaczyć, jak 
kiedyś pracował kierat, młoc-
karnia, kaszarnia. Piekarnie ofe-
rowały swoje wyroby, a było, w 
czym wybierać. Swoją promo-
cję miał chleb radomski. – Je-
go recepturę opracowali radom-
scy piekarze i będzie można 

go kupić w całym kraju. 
Chleb jest na natural-
nym zakwasie, kilogra-
mowy, podłużny, ciem-
ny – powiedział przed-
stawiciel Cechu Pieka-
rzy Jarosław Gajdka. Dla 
zdrowia i do chleba po-
trzebny jest miód i je-

go też nie zabrakło. Ale najwięk-
szym powodzeniem cieszyła się 
przywieziona przez Słowaków 
„Medowina”, napój podobny do 
wina o wspaniałym bukiecie wi-
nogron, korzeni i miodu. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA
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Jarosław Gajda 
pokazuje 
upieczony 
według 
najnowszej 
receptury 
chleb radomski

IX Święto Chleba w Radomiu

Chleb nasz powszedni
Chętnie pobłogosławię 

koronę, którą zostanie 
ozdobiony obraz Matki Bożej 
Bolesnej w Kałkowie. Jej opie-
ce polecam wszystkich obec-
nych – te słowa Benedykta 
XVI wzruszyły pątników, 
uczestników diecezjalnej 
pielgrzymki, obecnych z bp. 
Zygmuntem Zimowskim na 
rzymskim Placu św. Piotra. 
O tej pielgrzymce piszemy 
na s. VII. A samo sanktua-
rium w Kałkowie-Godowie, 
jego historię i istniejące przy 
nim dzieła prezentujemy na 
s. IV–-V. Pod płaszczem Pani 
Świętokrzyskiej znaleźli swe 
miejsce niepełnosprawni i 
ludzie w podeszłym wieku. 
Można tam znaleźć niejedną 
chwilę na modlitwę, zadumę 
i wytchnienie. 

ZA TYDZIEŃ
  Parafia PW. ŚW. ROCHA 

W MNISZEWIE
  Relacja z koronacji

W KAŁKOWIE-GODOWIE

Szlakiem kajakowym rzeki Krutyni z 
wychowawcami, księżmi Maciejem 

Korczyńskim i Pawłem Gogaczem, po-
płynęła grupa alumnów z radomskie-
go seminarium. Sześciodniowej wypra-
wie przez dwadzieścia jezior przyświeca-
ło ewangeliczne motto: „Wypłyń na głę-
bię”. Rozważano też inne wybrane teksty 
Nowego Testamentu, w których na różne 
sposoby pojawiała się woda. – Wspólny 
wysiłek, trud pokonywania drogi, wspól-
ne posiłki, duchowe zamyślenia i piękno 
oglądanego krajobrazu uczyły nas pokory 
i głębszego zaufania Jezusowi – wspomi-

nają uczestnicy wypra-
wy. Już dziś, gdy zostały 
tylko dwa tygodnie wa-
kacji, a przed nimi rok 
teologicznych studiów, 
planują kolejne wypra-
wy w przyszłym roku. 

Ojciec duchowny 
ks. Maciej 
Korczyński 
(pierwszy z prawej) 
objawił talent 
kucharski
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KLERYCY W KRAINIE… DWUDZIESTU JEZIOR

Radomscy piekarze 
promowali nowy rodzaj chleba 
pieczonego według 
najnowszej receptury. 
W tym roku świętowali 
pod hasłem „Chleb jest życiem,
życie jest chlebem”. 
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Rocznica koronacji
CZARNA. Osiem lat temu kard. 
Józef Glemp nałożył na skronie 
Matki Bożej Wychowawczyni pa-
pieskie korony. W rocznicę te-
go wydarzenia do czarneckiego 
sanktuarium przybyło ok. trzech 
tysięcy pielgrzymów, by dzięko-
wać za dar koronacji. W pie-
szej pielgrzymce przyszło kilka 
grup z Końskich, Modliszewic, 
Kazanowa, Dziebałtowa, Gowar- 
czowa, Rogowa i Pomykowa. 
Mszy św. przewodniczył bp 
Zygmunt Zimowski (na zdjęciu). 
W homilii podkreślił wielką ro-
lę, jaką odgrywa Maryja w ży-
ciu człowieka, Kościoła i świata. 
Podczas Eucharystii śpiewał Chór 

Kameralny z Łańcuta. W godzi-
nach popołudniowych przybyli 
mogli wysłuchać jego koncertu.
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Zjazd kanonistów
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BORKOWICE. W warsztatach 
teatralnych udział wzięły dzie-
ci i młodzież z borkowickiej pa-

rafii. Poprowadzili je: aktor war-
szawskiego teatru na Woli Jan 
Krzysztof Szczygieł i neurolo-
gopeda Barbara Struzik. Każdy 
dzień rozpoczynał się Mszą św. 
W ramach zajęć uczestnicy mo-
gli zapoznać się z historią te-
atru, pracować nad emisją gło-
su. Pracowali nad scenicznym 
ruchem przestrzennym, rozwi-
jali wyobraźnię ruchową, pre-
zentowali przygotowane przez 
siebie etiudy teatralne oraz ćwi-
czyli przekaz prozy i wiersza. 
Warsztaty teatralne mogły od-
być się dzięki wsparciu dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Borkowicach Waldemara 
Cichawy i proboszcza ks. kan. 
Marka Lurzyńskiego.

RADOM. W seminarium od-
był się ogólnopolski zjazd 
kanonistów. Wzięło w nim 
udział niemal stu prawni-
ków. Organizatorem był kanc-
lerz kurii biskupiej ks. dr 
hab. Sławomir Fundowicz. 
Przewodniczący polskich ka-
nonistów ks. prof. Józef 
Krukowski, pytany o cel tych 
spotkań, wyjaśnia: – W cza-
sie zjazdów podejmujemy te-

matykę dotyczącą prawa ko-
ścielnego, polskiego i europej-
skiego. W tym roku zwraca-
my uwagę na prawne aspekty 
misji nauczycielskiej Kościoła. 
Nauczanie jest podstawowym 
zadaniem Kościoła. Między in-
nymi szukamy odpowiedzi na 
pytanie o to, jak nauczanie 
można realizować w konfron-
tacji z takimi zjawiskami, jak 
np. globalizacja czy liberalizm.

Warsztaty teatralne
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Dawcy krwi i badania
OPOCZNO. Przy kolegiacie 
św. Bartłomieja przeprowadzo-
no akcję honorowego odda-
wania krwi. Chętni, a tych nie 
brakowało, mogli przy okazji 
zmierzyć ciśnienie i poziom 
cukru oraz poddać się badaniu 
EKG. Dr Piotr Okoński z Kliniki 
Kardiochirurgii UM w Łodzi, je-
den z organizatorów akcji, wy-
jaśnia, że choroby nadciśnie-

niowa i wieńcowa oraz cukrzy-
ca w początkowym stadium to 
typowe schorzenia cywilizacyj-
ne. Nie powodują dolegliwo-
ści i dlatego są cichymi zabój-
cami. Agnieszka Żońca kolejny 
raz oddawała krew. – Mam sa-
tysfakcję, że mogę komuś po-
móc – powiedziała. – Przecież 
krew to lek, którego niczym 
nie można zastąpić.

Zajęcia z logopedą Barbarą Struzik

Inauguracja w rzemiośle
RADOM. W siedzibie Cechu 
Rzemiosł Różnych miała miejsce 
uroczysta inauguracja roku szkol-
nego. Pod czujnym okiem mi-
strzów zawodu wiedzę zdobywać 
będzie 650 uczniów. Dyplomy, 
które otrzymają po zakończeniu 
nauki, będą honorowane w całej 
Unii Europejskiej. Uczniowie klas 
pierwszych otrzymali umowy na 
wykonywanie praktyki w zakła-
dach rzemieślniczych. Trzy pierw-
sze umowy wręczył gość hono-
rowy uroczystości bp Zygmunt 
Zimowski. W słowie skierowa-
nym do uczniów biskup powie-
dział, że w czasie globalizacji jest 
pewne niebezpieczeństwo, że ce-

chy i rzemiosło mogą zniknąć 
w całej ojczyźnie, ale on wie-
rzy w ciągły rozwój rzemiosła w 
naszym mieście. W inauguracji 
uczestniczyli również dyrektorzy 
szkół, przedstawiciele władz mia-
sta, rzemieślnicy. Na zakończenie 
uroczystości biskup poświęcił wy-
remontowany dziedziniec budyn-
ku Cechu (na zdjęciu).

Nie pierwszy raz krew oddał wikariusz, ks. Władysław Mąkosa

W pierwszym rzędzie od lewej: ks. prof. Józef Krukowski, bp Andrzej 
Dzięga z Sandomierza i bp Zygmunt Zimowski
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Odblaskowa naszywka na kurtce czy plecaku 
sprawia, że dziecko jest lepiej widoczne na 
drodze. To od nas zależy, czy wszystkie dzieci 
w tym roku szczęśliwie będą pokonywać 
codzienną drogę do szkoły.

Mamy za sobą połowę września. Na uli-
cach po wakacyjnej przerwie pojawiły się 
dzieci. Starsze chodzą do szkoły same. Te 
młodsze najczęściej ktoś dorosły prowadzi 
za rękę. Bo, jak zawsze, największym zmar-
twieniem rodziców i opiekunów jest dro-
ga czy też ulica, przez którą dziecko mu-
si przejść, idąc do szkoły. Prawo do samo-
dzielnego poruszania się po drogach w cha-
rakterze pieszych dzieci uzyskują po ukoń-
czeniu siódmego roku życia. Ale jak wiado-

mo, tego samodzielnego poruszania się po 
drogach dzieci muszą się nauczyć. Bezpiecz-
na droga do szkoły, to nie tylko rozwaga sa-
mych dzieci w czasie przechodzenia przez 
jezdnię, to również przestrzeganie przepi-
sów ruchu drogowego przez kierujących po-
jazdami. Aby bezpiecznie rozpocząć nowy 
rok szkolny, policjanci Sekcji Ruchu Drogo-
wego KMP Radom przeprowadzili działania 
prewencyjno-kontrolne właśnie pod hasłem 
„Bezpieczna droga do szkoły”.

Pod opieką policjantów
Akcja rozpoczęła się już na tydzień przed 

pierwszym dzwonkiem, a polegała na lustracji 
prawidłowego oznakowania w pobliżu szkół 
np. przejść dla pieszych. Policjanci nad bez-
pieczeństwem uczniów w sposób szczególny 
czuwali w pierwszych dniach ich zajęć. Zwra-
cali uwagę na prawidłowość przechodzenia 
przez jezdnię zarówno dzieci, jak i rodziców. 
Apelowali do kierujących pojazdami, aby ci, 
właśnie w tych miejscach, zachowali 
szczególną ostrożność. – Wspólnie z 
inspekcją transportu drogowego na 
terenie gmin i miasta będziemy rów-
nież kontrolować te autobusy, które 
codziennie dowożą dzieci do szkoły 
– poinformował nadkomisarz Piotr 
Kostkiewicz, naczelnik Sekcji Ruchu 
Drogowego KMP w Radomiu. 

Razem wiele można 
Ulica Gajowa w Radomiu należała do 

tych bezpiecznych. Jednak od niedaw-
na przejeżdżających po niej samocho-

dów jest coraz więcej. To 
zaniepokoiło rodziców, 
których dzieci, aby dojść 
do szkoły, muszą przejść 
przez tę ulicę. Dzięki za-
angażowaniu rodziców, 
przy współpracy ze szko-
łą, najpierw zostały za-
montowane na krawędzi 

chodnika metalowe barierki, a potem po-
jawił się na jezdni próg spowalniający. Jest 
to pewna odmiana progu spowalniające-
go, bo jest on na tyle szeroki, że jest na 
nim usytuowane przejście dla pieszych. 
Jeśli jest próg spowalniający, nie mogą po 
tej drodze jeździć autobusy komunika-
cji miejskiej, dlatego, niestety, nie można 
usytuować go przed każdą szkołą.

 – Tu z inicjatywą wystąpili rodzice, 
a my skierowaliśmy pisemny wniosek do 
władz miasta i został pozytywnie rozpa-
trzony. Dzięki temu spowalniacze zosta-
ły zamontowane i znacznie zwiększyło się 
bezpieczeństwo przed naszą szkołą. Wy-
stępowaliśmy też o zainstalowanie sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Połu-
dniowej z ul. Wiejską i to też była inicja-
tywa szkoły. Staramy się odpowiadać na te 
sygnały, które nam rodzice przekazują, bo 
my nie zawsze wszystko widzimy. Rodzi-
ce pierwsi zauważają, w którym miejscu 
na ich dzieci czyha niebezpieczeństwo na 

drodze – powiedziała Izabela Leś-
niewska, dyrektor Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 23 w Radomiu. 
Policja przypomina, że bezpieczeń-
stwo dzieci zwiększa się, jeśli są 
one dobrze widoczne na drodze. 
Ważną rolę odgrywają tu elemen-
ty odblaskowe naszyte na plecaki 
i ubrania, zwłaszcza w okresie je-
sienno-zimowym. Ale o to rodzice 
muszą zadbać już sami.  KMG

Prewencyjna akcja Sekcji Ruchu Drogowego

Bezpieczna droga do szkoły
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Te kolorowe 
znaki  
na Starym 
Mieście 
przypominają 
kierowcom,  
że niedaleko  
jest szkoła 

Z inicjatywy 
rodziców  
na przejściu  
dla pieszych 
przed PSP  
nr 23 
zamontowano 
próg 
spowalniający  
i barierkę

 R E K L A M A 
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Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie

Pod płaszczem Świętokrzyskiej Pani
Nie można tu przyjechać 

tylko na chwilę. 
By poznać klimat 

tego miejsca 
i wszystkie dzieła, 

jakie powstały 
wokół sanktuarium, 
trzeba zarezerwować sobie 

przynajmniej cały dzień.

Przybywający do sanktua-
rium pielgrzymi są zdzi-
wieni, gdy dowiadują się, 
że jeszcze w latach sie-

demdziesiątych były tu tylko po-
la. Bo przecież obok sanktuarium 
powstała Golgota Martyrologium 
Narodu Polskiego, Wioska Dzieci 
Niepełnosprawnych i Dom Ludzi 
Starszych im. Sue Ryder. A ca-
ły kompleks położony jest w nie-
zwykle malowniczym miejscu 
opodal Świętego Krzyża.

Ksiądz, który ukochał 
tę ziemię
W 1967 roku do parafii w 

Krynkach przyjeżdża ks. Czesław 
Wala. Zostaje mianowany jej wi-
kariuszem. – Gdy  ksiądz odpra-
wiał Msze św. i prowadził nabo-
żeństwa, zorientował się, że z od-
ległych wiosek należących do pa-
rafii mało ludzi na nie przycho-
dzi i że wielu rodziców nie posy-
ła swoich dzieci na katechezę – 
mówi Małgorzata Kowalska, prze-
wodnik sanktuarium. Mama pa-
ni Małgorzaty pochodzi z tych 
terenów. Ona sama urodziła się 

na Kaszubach. Gdy miała dziesięć 
lat, jej rodzina przeniosła się do 
Godowa. 

– Ksiądz postanowił spraw-
dzić, co jest przyczyną tak niskiej 
frekwencji – kontynuuje przewod-
niczka. Okazało się, że mieszkań-
cy najodleglejszych terenów pa-
rafii mają do kościoła ponad sie-
dem kilometrów. A droga wie-
dzie wyboistą drogą przez las. 
Nie było wtedy asfaltu. Ks. Wala 
postanowił pomóc tym ludziom. 
– Kilka razy w tygodniu przycho-
dził do nich. Najbardziej na spot-
kania otwarte były dzieci i mło-
dzież – wspomina pani Małgo-
rzata. Ksiądz utworzył spośród 
nich zespół ministrantów, scholę, 
która składała się z pięciu grup, i 
kółko teatralne. Przedstawialiśmy 
montaże słowno-muzyczne. 

Początkowo ks. Wala spoty-
kał się z mieszkańcami tych tere-
nów w prywatnych domach. Póź-
niej odkupił szopę, bez podłogi, 
sufitu, z dziurawym dachem, któ-
rą własnoręcznie wyremontował. 
Stała się ona punktem kateche-
tycznym. Katechezę w szopie roz-
począł we wrześniu 1967 roku. 

Po czterech latach, 
dzięki determinacji ks. 
Wali i jego wewnętrzne-
mu przekonaniu, zaczęła 
się budowa kaplicy pw. 
bł. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego. Mieszkań-
cy okolicznych wiosek 
przychodzili pomagać w 
budowie kaplicy. Jednak urzęd-
nicy stwarzali trudności. Przyjeż-
dżali i zakładali plomby. Ludzie 
zrywali plomby i dobudowywali 
kolejne centymetry muru. – Gdy-
by to była jedna osoba – wspomi-
na tamte czasy pani Małgorzata – 
łatwiej byłoby ją ukarać, ale całej 
wsi przecież nikt nie ukarze.

W 1982 r. rozpoczęto budowę 
kościoła. Pracowała cała parafia, 
nawet głuchoniemi, których dusz-
pasterzem jest ks. Wala.

Pielgrzymka 
do Lichenia
Stała się wielkim impulsem 

dla powstania sanktuarium i dzieł, 
które, jedno za drugim, wyrasta-
ły wokół niego. W Licheniu ks. 
Czesław spotkał się z tamtejszym 

kustoszem ks. Eugeniu-
szem Makulskim; jak się 
okazało, pochodzi on z 
Kotarszyna, wioski poło-
żonej niedaleko Kałko-
wa. Ks. Makulski poda-
rował Kałkowowi kopię 
obrazu Matki Bożej Li-
cheńskiej. A on sam tak 

wspomina ten  dzień: – W wiglię 
Zesłania Ducha Świętego, 21 maja 
1983 r., wiozłem z Lichenia w zło-
cistej ramie poświęconą już kopię 
cudownego obrazu, przybraną w 
zieleń i biało-czerwone goździki. 
Minęliśmy Starachowice. Zbliża-
my się do nowej parafii Styków. 
Wjeżdżamy w bogato udekoro-
waną dziesięciokilometrową tra-
sę. W lesie, niedaleko za skrzyżo-
waniem, widzimy wspaniałą bra-
mę triumfalną z napisem: „Wita-
my Cię, Maryjo, na Ziemi Święto-
krzyskiej”. Witam się z ks. Walą i 
wskazując na przywieziony obraz 
Matki Bożej, mówię: „Teraz on 
jest twój. Strzeż go i bądź razem 
z powierzonym ci ludem jesz-
cze większym czcicielem Tej, któ-
rą obraz przedstawia. Ona niech 
będzie Matką dla ciebie i tych 

tekst i zdjęcia 
MARTA DEKA

Gdy przyszedł tu 
ks. Czesław 
Wala, wokoło 
były tylko 
pola. Dziś 
sanktuarium 
tętni życiem
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Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie

Pod płaszczem Świętokrzyskiej Pani

wszystkich, którzy do Niej przyj-
dą z tym, co ich boli, cieszy czy 
niepokoi”.

Początkowo obraz trafił do 
kaplicy św. Maksymiliana, a gdy 
ukończono dolny kościół, został 
tam przeniesiony. Dziś, od nie-
mal dwudziestu lat, znajduje się 
w górnym kościele.

Powoli obszerny plac 
sanktuarium się zapeł-
niał. Stanęły domy piel-
grzyma i szereg innych 
obiektów. Teren poro-
sły skwapliwie pielęgno-
wane drzewa i krzewy. 

Wśród nich zbudowano kaplice, 
pomniki oraz drogę krzyżową i 
stacje różańcowe.

Golgota – miejsce 
pamięci
Liczy 33 m wysokości i ma 

pięć kondygnacji. Na szczycie uło-
żono skromną attykę, a nad nią 
ustawiono 15-metrowy krzyż, dar 
pielgrzymów z Gowarczowa. Bu-
dowę Golgoty rozpoczęto w 1986 
roku. W zamyśle ks. Wali miała 
być upamiętnieniem martyrolo-
gium narodu polskiego. Miały się 
w niej zlewać w jedno męka Chry-
stusa z męczeństwem polskiego 
narodu na przestrzeni dziejów. 
Stąd na ścianie frontowej umiesz-
czono 25 białych orłów, będących 
godłem Polski w różnych okre-
sach historycznych.

– Trzeba pamiętać, że Golgota 
powstała w czasie, gdy polską hi-
storię zakłamywano i o wielu wy-
darzeniach i osobach nie wolno 
było mówić – podkreśla Małgo-
rzata Kowalska. – Dziś w Golgocie 
znajduje się ponad czterdzieści 
kaplic, oratoriów i tablic poświę-
conych wydarzeniom, ludziom, 
zakonom, grupom zawodowym. 
I ciągle ich przybywa.

Sanktuarium 
potrzebujących

– Gdy jeszcze jako 
dziecko byłam w scho-
li – wspomina pani Mał-
gorzata – podczas każ-
dych świąt ksiądz wysy-

łał nas z drobnymi upominkami 
do wszystkich chorych i samot-
nych. Już wtedy marzył, by ci lu-
dzie znaleźli dom opieki. Gdy na-
wiązał kontakt z Sue Ryder, zro-
dziła się możliwość budowy ta-
kiego ośrodka. I powstał. Stoi w 
cieniu Golgoty. W 1996 r. odwie-
dziła Kałków sama Sue Ryder. Po-
wiedziała wtedy: – Pomoc potrze-
bującym nie tylko niesie im ulgę 
i wzbogaca świadomość, że nie 
są sami, ale także uszlachetnia i 
wzbogaca tych, którzy poświęca-
ją się dla nich. 

W Domu Ludzi Starszych im. 
Sue Ryder przebywa osiemdzie-
siąt osób. Ci, którym na to pozwa-
lają siły, włączają się jak mogą w 
życie sanktuarium.

Każdego dnia do sanktuarium 
przywożonych jest kilkadziesiąt 
dzieci niepełnosprawnych. To z 
myślą o nich powstała Wioska 
Dzieci Niepełnosprawnych. Pro-
wadzone są tu warsztaty terapii 
zajęciowej. Uczestnicy nie tylko 
uczą się czytać i pisać, ale też ma-
ją okazję do objawienia wielu ta-
lentów. Latem troszczą się o ogró-
dek. Ostatnio wyhodowali nawet 
arbuzy. Zimą opiekują się papu-

gami, rybkami i roślinami. W jed-
nym z domków mają salę do zajęć 
rehabilitacyjnych.

Coś dla najmłodszych
Do Kałkowa przyjeżdżają ca-

łe rodziny. Często spędzają tu ca-
ły dzień, modląc się i spacerując 
wśród zieleni. Wielką atrakcją i 
chwilą odpoczynku dla dzieci – 
choć nie tylko dla nich – jest mi-
nizoo. – Na początku były dwie 
lamy, trzy kozice górskie i ow-
ce. Miały pomagać w terapii cho-
rych dzieci – opowiada Małgo-
rzata Kowalska. Gdy do Kałkowa 
przyjechał dyrektor chorzowskie-
go ogrodu zoologicznego, obie-
cał, że gdyby znalazło się miejsce 
i zagrody, gotów jest przywieźć 
inne zwierzęta. I teraz mamy już 
między innymi pięć gatunków an-
tylop, osiołka, gazele i owce św. 
Jakuba z czterema rogami.

Gdy śniegowa pierzyna otu-
li sanktuarium i zbliżą się święta 
Bożego Narodzenia, mieszkańcy 
minizoo zagoszczą w żywej szop-
ce. A wtedy, jak zresztą każdego 
innego dnia roku, pojawią się tu 
pielgrzymi.  

ZAPRASZAM DO SANKTUARIUM
KS. PRAŁ. CZESŁAW WALA, KUSTOSZ SANKTUARIUM
– Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi 
Świętokrzyskiej jest miejscem, gdzie pielgrzy-
mi odnajdują wyciszenie, nabierają nowych sił. 
Dlatego, jako kustosz tego miejsca, serdecznie za-
praszam wszystkich. Mogą tu spędzić czas na za-
dumie, refleksji. Mogą odkryć na nowo bliskość 
kochającego Boga, zatroskanie Matki. Na Golgocie mogą od-
czytać znaki chluby i dumy naszego narodu. A równocześ-
nie poprzez dzieła charytatywne, które tu są realizowane, 
lepiej zrozumieją potrzebę pochylenia się nad każdym czło-
wiekiem: niepełnosprawnym, chorym, starszym, dzieckiem 
opuszczonym. Pielgrzymuje do nas wiele osób niepełno-
sprawnych, głuchoniemych, ludzi chorych. Bardzo chętnie tu 
wracają. W naszym sanktuarium chcą przeżywać rekolekcje, 
odpoczynek, rehabilitację. Wyjeżdżają stąd podbudowani, 
radośni, z czego ogromnie się cieszymy. Ciągle czujemy po-
trzebę odnajdywania troski i miłości ukierunkowanej w stro-
nę człowieka, w którym dostrzegamy Chrystusa.

Małgorzata Kowalska przed 
Golgotą. Zna tutaj każde miejsce

Pielgrzymi 
z Ostrowca 
Świętokrzyskiego 
przychodzą 
tu w pieszej 
pielgrzymce
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W rok po nawiedzeniu

Jesteś Matką naszych rodzin

I teraz, jak przed rokiem, 
mieszkańcy Kazanowa Koneckiego 
przynieśli przed oblicze Pani 
Jasnogórskiej wyhodowane 
w swoich ogródkach kwiaty. 

Rok temu, w dniu nawiedze-
nia parafii Zwiastowania Najświęt-
szej Maryi Panny w Kazanowie Ko-
neckim przez Matkę Bożą w zna-
ku jasnogórskiej Ikony do świąty-
ni przybyły tłumy parafian. Uro-
czystościom przewodniczył wów-
czas bp Stefan Siczek. Liturgia 
trwała dwie godziny. – Parafianie 
na tę uroczystość przynieśli wy-
hodowane przez siebie w przydo-
mowych ogródkach kwiaty – mó-
wi proboszcz parafii ks. Stanisław 
Rożej. Był to symbol ich pracy, tru-

du całego ży-
cia, jaki ofiaro-
wali Matce Bo-
żej. – Po skoń-
czonej uroczy-
stości, nikt nie 
wychodził ze 
świątyni. Wszy-
scy oddawa-
li Matce Bożej 
hołd i składa-
li kwiaty. Jeszcze po 21.00, gdy 
rozpoczynał się Apel Jasnogórski, 
wielu parafian podchodziło przed 
oblicze Czarnej Madonny – doda-
je ksiądz proboszcz.

Gdy zakończyły się uroczy-
stości i obraz przekazano następ-
nej parafii, jego kopia zaczęła na-
wiedzać rodziny Kazanowa Ko-
neckiego i ciągle wędruje po pa-
rafii. Tylko na tę szczególną chwi-

lę, by uczcić rocznicę peregryna-
cji, obraz Czarnej Madonny opuś-
cił rodziny i wrócił do kościo-
ła parafialnego. Hasłem nawie-
dzenia Matki Bożej Częstochow-
skiej w naszej diecezji były sło-
wa „Bądź Matką naszych rodzin”. 
Rocznicowym uroczystościom w 
Kazanowie Koneckim, którym 
przewodniczył ks. Zbigniew Nie-
mirski, przyświecało hasło: „Je-
steś Matką naszych rodzin”. W 

szczególny nastrój tego wieczo-
ru wprowadziła wiernych mło-
dzież zrzeszona w Katolickim 
Stowarzyszeniu Młodzieży, któ-
ra pod kierunkiem wikariusza ks. 
Pawła Lamparskiego przygoto-
wała  program słowno-muzycz-
ny. Na zakończenie proboszcz, 
ks. Stanisław Rożej, odsłonił akt 
zawierzenia, który będzie para-
fianom przypominał o tym wyjąt-
kowym wydarzeniu.  MD

Gorąco polecamy

Byłem z tymi ludźmi
To najobszerniejsza publikacja 
prezentująca życie i działalność 
męczennika radomskiego pro-
testu z czerwca 1976 r. – ks. 
Romana Kotlarza.

Tytuł książki, „Byłem z ty-
mi ludźmi”, doskonale harmo-
nizuje ze wspomnieniami tych, 
których ks. Kotlarz był duszpa-
sterzem. On był z nimi nie tyl-
ko w dniu czerwcowego prote-
stu. Można powiedzieć, że to, 
iż był z nimi wtedy, było konse-
kwencją ciągłego bycia z wier-
nymi. Pokazuje to choćby ob-

szerny zbiór fotografii publiko-
wanych w książce.

Autorzy, Szczepan Kowalik – 
który już pisał o ks. Kotlarzu, Ar-
kadiusz Kutkowski i Jerzy Kut-
kowski, z całą rzetelnością prze-
badali obszerny materiał źródło-
wy, dając jasną i czytelną 
syntezę prezentującą nie 
tylko życie ks. Kotlarza. 
Ostatnie rozdziały uka-
zują bowiem meandry 
ubeckich zabiegów ma-
jących na celu zatarcie 
prawdy o śmierci księ-
dza i odsłaniają stara-

nia osób, które z wielką odwagą i 
determinacją starały się, by praw-
da ta nie tylko nie zaginęła, ale też 
była głoszona z całą mocą. 

Czytelnik książki dysponuje 
czymś więcej niż tylko odautor-
skim opisem. Może zapoznać się 

z obszernym zestawem 
fotografii tekstów 
źródłowych i sam do-
konać próby ich oce-
ny. Z tej perspektywy 
publikacja jest cenną 
pomocą także dla hi-
storyków, którzy nieja-
ko mają przed oczyma 

zasoby przeróżnych archiwów, 
które spenetrowali autorzy.

Książka jest kolejną w se-
rii „Publikacji Katedry Radom-
skiej”, wydaną staraniem pro-
boszcza ks. prał. Edwarda Po-
niewierskiego przez Instytut 
Technologii Eksploatacji w Ra-
domiu. Tak to rodzi się cykl ksią-
żek, które chronią przed zapo-
mnieniem to, co czasem pokrył 
kurz minionych lat, ustrojowych 
przełomów i ułomność ludzkiej 
pamięci, złączonej z nieuchron-
nym odchodzeniem świadków. 

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI 

Powyżej: 
Ks. Stanisław 

Rożej odsłonił 
akt zawierzenia

Po prawej: 
Na uroczystości 

rocznicowe 
parafianie 
przynieśli 

ze sobą kwiaty Z
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Pochylając się nad grobem Papieża Polaka, 
ludzie mieli łzy w oczach. Był to moment 
wzruszenia i modlitwy.

150 mieszkańców naszej diecezji z 
Radomia, Smardzewic, Tomaszowa Maz., 
Opoczna, Starachowic, Kozienic i Kałkowa 
wzięło udział w pielgrzymce do Wieczne-
go Miasta. Dziękowali Bogu za 15 lat ist-
nienia diecezji. 

W dzień środowej audiencji naszym piel-
grzymom udało się znaleźć bardzo blisko Oj-
ca Świętego. Zaśpiewali mu „Życzymy, ży-
czymy”, a on powiedział do nich po polsku: 
– Pozdrawiam Polaków, a szczególnie piel-
grzymów z diecezji radomskiej, przybyłych 
z okazji piętnastolecia jej istnienia. Cieszę 
się, że przed pięciu laty mogłem odwiedzić 

wasze miasto i konsekro-
wać waszego biskupa Zyg-
munta. Chętnie błogosła-
wię koronę, którą zosta-
nie ozdobiony obraz Matki 
Bożej Bolesnej w Kałkowie. 
Jej opiece polecam was i 
wszystkich tu obecnych. 

Spotkanie z Benedyk-
tem XVI dostarczyło piel-
grzymom wielu wzruszeń, 
ale, jak sami wspomina-
ją, największym przeżyciem było zejście do 
podziemi Bazyliki św. Piotra i modlitwa przy 
grobie Jana Pawła II. Po Eucharystii, sprawo-
wanej dla naszych pątników w bazylice wa-
tykańskiej, bp Zygmunt Zimowski na grobie 
Papieża Polaka położył poświęconą przez 
Benedykta XVI koronę.

– Z każdym dniem uczestnicy piel-
grzymki rozumieli coraz lepiej, że wiąże 
się ona z trudem i wyrzeczeniami – wspo-
mina ks. Jarosław Nowacki. Każdy kolejny 
dzień przepełniony był też radością i mod-
litwą. Pątnicy we Włoszech chcieli zostać 
jeszcze jakiś czas. Marzą, by tam wrócić i 
zwiedzić to, czego się nie udało albo co 
oglądali zbyt szybko.

Oprócz Rzymu i Watykanu pielgrzymi 
byli w Loreto, Lanciano, Manoppello, San 
Giovanni Rotondo, Orvieto, Asyżu i Wenecji. 
Na Monte Cassino złożyli kwiaty, odśpiewali 
hymn narodowy i „Czerwone maki”. Wrócili 
pełni wrażeń i duchowo ubogaceni. 

MARTA DEKA

Zapraszamy
  PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW 

  I RODZIN
22 i 23 WRZEŚNIA odbędzie się dorocz-
na Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw 
i Rodzin na Jasną Górę. Rozpocznie 
się  o godz. 15.30 Mszą św. w inten-
cji Ojczyzny w kaplicy Cudownego 
Obrazu. Przewidziane są wykłady, Droga 
Krzyżowa, Apel Jasnogórski. Centralnym 
punktem pielgrzymki będzie uroczysta 
Msza św. na wałach jasnogórskich, 23 
września o godz. 11.00, z obrzędem od-
nowienia ślubów małżeńskich. Bliższe in-
formacje można uzyskać w Diecezjalnym 
Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin (Radom, 
ul. Malczewskiego 1, tel. 048 340 62 35). 

  FESTIWAL
W ramach XX Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej Radom- 
-Orońsko w najbliższym czasie wystąpią:
16 WRZEŚNIA, godz.16.00 – „Promocja mło-
dych pianistów” – Orońsko, pałac J. Brandta
23 WRZEŚNIA, godz.19.00 – Joanna Kaniewska, 
skrzypce, Duet akordeonowy Hubert 
Giziecki i Krzysztof Korban – Radom, koś-
ciół ewangelicki.

  RADOMSKIE WIECZORY 
ORGANOWE

19 WRZEŚNIA o godzinie 19.00 w bazylice 
mniejszej św. Kazimierza w Radomiu (ul. 
Główna 16, os. Zamłynie) w ramach festi-
walu Radomskie Wieczory Organowe wy-
stąpi Radosław Marzec z Bydgoszczy (or-
gany).
Na koncert zaprasza Towarzystwo 
Muzyczne w Radomiu, organizator festi-
walu.

  POSZUKUJEMY CZYNIĄCYCH 
  DOBRO

Ogłoszono trzecią edycję nagrody Viventi 
Caritate (Żyjącemu Miłością). Nagroda ho-
noruje ludzi, szczególnie z lokalnych śro-
dowisk, których działalność charytatywna, 
społeczna, kulturalna  czy wychowawcza 
zostawia rzeczywiście trwałe ślady – ta-
kie, które zostawić może tylko autentycz-
nie świadczone dobro.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać 
członkowie Kapituły  Funduszu im. bp. 
Jana Chrapka, Zarząd Funduszu, instytu-
cje, organizacje pozarządowe i osoby fi-
zyczne. Nagrodą może zostać wyróżnio-
na osoba lub instytucja. Kandydatury bę-
dą przyjmowane do 30 września br. pod 
adresem Funduszu: ul. Kościelna 5, 26-
-604 Radom. Wręczenie nagrody odbędzie 
się 7 października podczas gali uświet-
niającej obchody 15-lecia Caritas Diecezji 
Radomskiej. Szczegółowych informacji 
udziela sekretariat Caritas w Radomiu pod 
numerem telefonu: 048 365 29 29. 

Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu

Chętnie błogosławię 
koronę

Pątnicy zwiedzili 
wiele miast 

włoskich, wśród 
nich Wenecję

Poniżej:
Bp Zygmunt 

Zimowski kładzie 
koronę na grobie 

Jana Pawła II
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

 

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

ZDANIEM PROBOSZCZA
To moje pierwsze probostwo. Spotkałem się tutaj 
z bardzo serdecznym i radosnym klimatem oraz 
wielką życzliwością parafian. Ta atmosfera jest za-
sługą mojego poprzednika, ks. kan. Józefa Jarosza, 
który organizował parafię oraz był budowniczym 
kościoła. Z pomocą duszpasterską przyjeżdża 
do nas dyrektor radomskiej Caritas ks. Grzegorz 
Wójcik, który bardzo polubił tutejszą wspólnotę i 
świetnie się tutaj czuje. I nie on jeden. Księża z de-
kanatu, biorący udział w różnych uroczystościach, 
bardzo chwalą wypieki miejscowych pań, które 
zawsze dzielą się z plebanią swymi wyrobami.
A parafia rośnie. Osiedlają się tutaj ludzie z nieod-
ległych Puław. Jesteśmy wspólnotą, w której – co 
nie jest częste na wioskach –  liczba chrztów prze-
waża nad liczbą pogrzebów.
Wyrażam wdzięczność parafianom za ofiarność. 
Ta łączy się z chęcią niesienia pomocy potrzebują-
cym. Doświadczyłem tego niejednokrotnie wtedy, 
gdy organizowaliśmy zbiórki na rzecz ofiar róż-
nych nieszczęść w Polsce i różnych częściach świa-
ta. Mam tylko jeden mały smutek, a zarazem prag-
nienie: z naszej parafii nie mieliśmy jeszcze powo-
łania do stanu duchownego.
Jesteśmy w Internecie. Zapraszamy. Oto nasz 
adres: www.zarzecze.parafia.info.pl.

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 8.00, 10.00, 12.00
  W dni powszednie – 8.00 lub 17.00

KS. KRZYSZTOF 
ĆWIEK

Święcenia kapłańskie – 
19 maja 1984 r. Wikariaty 
– Radom, parafia pw. 
św. Rafała Kalinowskiego; 
Starachowice, parafia pw. 
Świętej Trójcy; Radom, pa-
rafia pw. Świętej Rodziny. 
Probostwo w Zarzeczu od 
2001 r.

Projekt kościoła powstał 
w Ameryce. Zaadaptowali 

go arch. Janusz Bielak 
i Janusz Pietrzak

To ich uprawa jest głównym 
źródłem dochodu 
dla znacznej części parafian.

Gdy w czerwcu koń-
czą się zbiory truska-
wek, wierni organizują 
zbiórkę na rzecz para-
fii. Z tego, co otrzymali, 
chcą dać coś, co pozwoli 
na upiększenie ich świą-
tyni. Tę w ostatnich mie-
siącach otoczyło nowe 
ogrodzenie. Na dzień na-
wiedzenia przez Mary-
ję w znaku jasnogórskiej 
ikony kościół został we-
wnątrz pomalowany.

Goście 
ze Wschodu
W sezonie zbio-

ru truskawek do prac 
angażują się robotnicy 
zza wschodniej granicy; 
przyjeżdżają tu głów-
nie z Ukrainy. Choć nie 
zawsze są katolikami, 
chętnie ze swymi polski-
mi gospodarzami przy-
chodzą do kościoła. 

Z drugiej strony nie-
którzy – choć jest ich 
niewielu – wyjeżdżają z 
Zarzecza. Pracują w An-
glii, we Włoszech i w 
Niemczech. 

Znamiennym rysem 
jest wielkie przywiąza-
nie do ziemi. Na prze-
łomie maja i czerwca, 
gdy zbliża się zbiór tru-
skawek, poszczególne 
wsie parafii organizują 
błogosławieństwa pól. 
Najpierw w kościele 
jest Msza św., a potem 
spotykają się przy wiej-
skiej figurze czy krzyżu, 
gdzie po wspólnej mod-
litwie proboszcz błogo-
sławi pola.

Młodzi duchem

Punkt duszpasterski 
w Zarzeczu powstał w 
roku solidarnościowego 
zrywu, a u końca stanu 
wojennego rozpoczę-
ła się budowa świąty-
ni. To musiał być wielki 
zapał i zaangażowanie 
wiernych z ówczesnym 
proboszczem, bo koś-
ciół powstał w rok. Po-
tem przyszedł czas or-
ganizowania zaplecza, 
porządkowanie otocze-
nia. Uwieńczeniem tych 
prac było postawienie 
dzwonnicy. Z czasem 
przy kościele wyrosły 
piękne drzewa i krzewy.

Wierni dbają o swój 
kościół i lubią do niego 
przychodzić. Parafia ma 
jedną z najwyższych fre-
kwencji niedzielnych w de-
kanacie. Innym znakiem te-
go przywiązania jest dwu-
dobowa adoracja od Wiel-
kiego Piątku do Wielka-
nocnego Poranka. Prze-
wodzą jej strażacy. Także 
młodzież nie rozstaje się 

z ministrancką komżą, gdy 
wchodzi w okres pełno-
letności. Wielu chodzi w 
pielgrzymce na Jasną Górę. 
Dopełnieniem tego obra-
zu są koła Żywego Różań-
ca, które w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca gromadzą 
się na specjalnych nabo-
żeństwach. Za każdym ra-
zem przygotowują je po-
szczególne koła.

Listopadowy 
odpust
Nie jest związany z 

żadnym świętym patro-
nem. Jest to żywa trady-
cja i świadomość tego, 
że w uroczystość Wszyst-
kich Świętych i w kolej-
ne dni można uzyskać od-
pust ofiarowany za zmar-
łych. Każdego dnia przez 
oktawę uroczystości przy-
chodzą wierni z poszcze-
gólnych wiosek. Najpierw 
uczestniczą we Mszy św., 
a potem wszyscy udają się 
na parafialny cmentarz, by 
modlić się za zmarłych. 
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