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– Bóg zapłać wszystkim 
za wszystko – dziękował przed 
zakończeniem uroczystości 
koronacyjnej bp Zygmunt 
Zimowski. 

Ks. Czesławowi Wali, ku-
stoszowi sanktuarium, bp Zyg-
munt dziękował za jego maryj-
ne serce, a ks. Eugeniuszowi 
Makulskiemu, który przed 23 
laty dla Kałkowa-Godowa ofia-
rował obraz Matki Bożej, wyra-
żał wdzięczność za to, że oto 
w naszej diecezji mamy nasz 
mały Licheń. 

Akt zawierzenia 
Chwilę potem pasterz die-

cezji zawierzył obecnych na 
uroczystości koronacyjnej 
Matce Bożej Bolesnej. – Mat-
ko Boża Bolesna z Kałkowa- 
-Godowa, Pani Ziemi Święto-
krzyskiej. Wdzięczny Bogu za 
Twoją obecność w tym miej-

scu, u stóp Świętego Krzyża, 
Tobie zawierzam wszystkich 
ludzi tej ziemi oraz wszyst-
kich pielgrzymów, przycho-
dzących tutaj z całej naszej 
kochanej Ojczyzny. Weź ich w 
Twoje delikatne matczyne dło-
nie, przytul do Niepokalane-
go Serca, pociesz i przepro-
wadź szczęśliwie przez życie. 
W sposób szczególny zawie-
rzam dziś Twojej opiece lu-
dzi cierpiących, osieroconych, 
niepełnosprawnych, głucho-
niemych, którzy tutaj odnaj-
dują nadzieję i siły do życia. 
Twojej macierzyńskiej wiernej 
miłości zawierzam wszystkich 
chorych z naszych wspólnot 
parafialnych, szpitali, domów 
opieki i hospicjów. Ty znasz 
nasze cierpienia ciała i cierpie-
nia duszy. Ulecz rany naszych 
serc. Niech nie stracimy nigdy 
smaku życia. Daj nam odkryć 
sens i wartość krzyża. Naucz 
nas z miłosierdziem pochylać 
się nad ludzkim bólem. W tym 

miejscu, przy Golgocie Narodu 
Polskiego, zawierzamy Ci lo-
sy naszej Ojczyzny. Niech bia-
ły orzeł będzie zawsze w Two-
ich matczynych dłoniach, przy 
Twoim Niepokalanym Sercu. 

Matko Boża Bolesna, Pa-
ni Świętokrzyska, wstawiaj się 
zawsze za nami. Amen. Amen. 
Amen.

Procesja wyjścia
Szła długo i powoli aleją łą-

czącą polowy ołtarz i kościół. 
Strażacy nieśli obraz. Wierni 
wpatrywali się w ukoronowa-
ny papieskim diademem wize-
runek. Wielu klękało.

– Jestem bardzo szczęśliwy, 
że znów tu przyjechałem. By-
wałem tu wielokrotnie na noc-
nych czuwaniach. Jeszcze w 
okresie stanu wojennego. Tu 
szukaliśmy sił dla nas i dla Oj-
czyzny – wyznaje pan Ryszard. 
Przyjechał ze Śląska. Dziś jest 
emerytowanym górnikiem. 

Jej zawierzeni
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Po liturgii ukoronowany obraz Matki Bożej Bolesnej w procesji odniesiono do kościoła

Podobnie jak wie-
le znanych mi osób 

byłem w sanktuarium w 
Kałkowie-Godowie wielo-
krotnie. Ale nie o licz-
bę odwiedzin tu idzie. 
Byłem w tym miejscu ja-
ko uczestnik rekolekcji, 
a potem sam rekolekcje 
głosiłem. Przyjeżdżałem 
z okazji różnych uroczy-
stości religijnych, a także 
wtedy, gdy odbywały się 
tutaj spotkania o cha-
rakterze formacyjnym. 
I teraz, gdy obraz Pani 
Ziemi Świętokrzyskiej zo-
stał ozdobiony papieskim 
diademem, uświadamiam 
sobie, jak bardzo miał 
rację nuncjusz apostol-
ski abp Józef Kowalczyk, 
który – gdy tu przyjechał 
w czerwcu 1996 r. i zoba-
czył wielość dzieł istnie-
jących przy sanktuarium 
– powiedział: „Rozwój 
tego maryjnego miejsca 
jest cudem XX wieku”.
Ten cud trwa w nowym 
stuleciu. Wciąż przyby-
wa nowych inicjatyw. Do 
Kałkowa przyjeżdżają nie 
tylko pielgrzymi, ale też 
ludzie, których niczym 
magnes ściąga tu idea po-
mocy. Jedni to ci, którzy ją 
tu otrzymują, drudzy – ci, 
którzy chcą ją nieść. Oni 
wszyscy przybyli 15 wrześ-
nia na uroczystość korona-
cji (s. IV i V).
 

ZA TYDZIEŃ
  Parafia PW. WNIEBOWZIĘCIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W KRYNKACH

  O sytuacji W RADOMSKIEJ
SŁUŻBIE ZDROWIA

  Order dla KSIĘDZA INF. JÓZEFA 
WÓJCIKA

  Zapraszamy DO DUSZPASTERSTWA
AKADEMICKIEGO

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania
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Gminne dożynki
WIERZBICA. Uroczystości 
dożynkowe rozpoczęła Msza 
św., której przewodniczył bp 
Edward Materski. W homilii za-
chęcał do modlitwy „za wszyst-
kich, którzy włożyli swój trud, 
by zgodnie z planem Bożym 
czynić sobie ziemię poddaną 
i zabezpieczyć utrzymanie ro-
dzinie i całemu społeczeństwu. 
Serdecznie wszystkim rolnikom 
dziękujemy!”. Po Eucharystii 

uczestnicy z wieńcami dożyn-
kowymi przemaszerowali na 
stadion LKS „Orzeł”, gdzie od-
był się obrzęd przekazania chle-
ba. W godzinach popołudnio-
wych rozpoczęły się wystę-
py artystyczne, podczas któ-
rych zaprezentowały się zespo-
ły z terenu gminy Wierzbica. 
Uczestnicy gminnych dożynek 
długo bawili się przy muzyce 
„Bahamas” i „Bayer Full”.
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Wchodzący na stadion z wieńcami dożynkowymi otrzymali od bp. Edwarda 
Materskiego pamiątkowe obrazki

Oby do tego nie doszło
RADOM. Do końca września z 
pracy w radomskich szpitalach 
ma odejść ponad dwustu lekarzy. 
Jeśli do tego dojdzie, trzeba bę-
dzie likwidować placówki i prze-

nieść chorych do innych szpitali. 
Pacjenci są przerażeni. Z powo-
du strajku już od kilku miesięcy 
mają poważne problemy z dosta-
niem się do lekarzy specjalistów. 

Spotkanie z historią
IŁŻA. Iłżecki zamek jest miej-
scem wielu rekonstrukcji histo-
rycznych. Przybywają tu rycerze 
z różnych epok, przedstawia-
ne są m.in. rekonstrukcje bitew 
z okresu II wojny światowej. 
Tym razem Miejsko-Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Iłży i Regiment Króla Jegomości 
z Warszawy zaprosili miłośni-
ków historii na XVII-wieczne 
spotkania na zamku w Iłży. 
Główną atrakcją była insceni-
zacja potyczki ze Szwedami. 
Przybyli podziwiali też poka-

zy grup szlacheckich, musztrę 
oddziałów pieszych oraz tańce 
dworskie. Nie zabrakło zawo-
dów łuczniczych i turnieju bo-
jowego broni białej.

Ciąża bez alkoholu
RADOM. W gmachu semi-
narium odbyło się spotka-
nie Duszpasterstwa Rodzin. 
Najpierw sprawowana była Msza 
św., której przewodniczył diece-
zjalny duszpasterz rodzin ks. 
Sławomir Adamczyk. W trakcie 
obrad dr Teresa Skoczek wygło-
siła referat na temat „Płodowy 
zespół alkoholowy (FAS)”. Jak in-
formuje Helena Łęcka (na zdję-
ciu), zarówno Duszpasterstwo 
Rodzin, jak też diecezjalna 
Caritas włączyły się w ogólno-

polską akcję Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, której przyświe-
ca hasło „Ciąża bez alkoholu”. 

OROŃSKO. W parku 
Centrum Rzeźby Polskiej zor-
ganizowano cykliczną imprezę 
„Niespodziewany początek jesie-
ni”. Wśród wielu atrakcji były po-
kazy walk i życia codziennego 
wikingów. Przygotowała je gru-
pa rekonstrukcyjna z Poznania 
i Bydgoszczy. Są w niej histo-

rycy i archeologowie, ale też li-
stonosze, budowlańcy i kupcy. 
– Przede wszystkim interesuje 
nas życie starożytnych Słowian, 
ich kultura materialna i ducho-
wa – mówi Andrzej Mikołajczak, 
uczestnik pokazu. A skąd w 
Orońsku wikingowie? To byli 
najczęstsi przeciwnicy Słowian. 

Najazd wikingów
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Odpoczynek po walce
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Nowe imię szkoły
SZYDŁOWIEC. W tym ro-
ku Zespół Szkół w Szydłowcu 
otrzymał imię Korpusu Ochrony 
Pogranicza. Mszy św. przewod-
niczył biskup polowy Tadeusz 
Płoski, który również poświę-
cił sztandar szkoły. W homi-
lii wyraził on ufność, iż Zespół 
Szkół im. Korpusu Ochrony 
Pogranicza będzie formo-
wał serca, umysły i charakte-

ry młodzieży w duchu ewan-
gelicznej mądrości życia. Przed 
Eucharystią młodzież zapre-
zentowała wzruszający spek-
takl „Kresy – nostalgia i pa-
mięć”. W godzinach popołu-
dniowych na boisku szkolnym 
odbyły się pokazy sprawno-
ści działania straży granicznej 
(na zdjęciu) i pokazy grup ta-
necznych.

Obóz polskiej szlachty
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 R E K L A M A 

Na uroczystość koronacji przybyło  
prawie 200 tysięcy osób. Kardynał  
Karol Wojtyła przyozdobił wizerunek  
Pani Ziemi Radomskiej złotymi koronami.  
Rok później został papieżem.

Bp Zygmunt Zimowski, zapraszając na 
rocznicę koronacji wizerunku maryjne-
go do Błotnicy, przypomniał, że odbyła 
się ona rok po wydarzeniach Radomskie-
go Czerwca. – Miasto przeżywało ducho-
wy wzlot, podjęło walkę o Boga, wolność 
i chleb. Dlatego naszą Matkę w Błotnicy 
nazywamy Panią Pocieszenia i naszej we-
wnętrznej wolności – mówił ordynariusz.

30 lat temu mocą Stolicy Apostolskiej 
kardynał Karol Wojtyła, w imieniu księdza 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, nałożył 
na skronie Dzieciątka i Matki Bożej Błotni-
ckiej złote korony. 

 – A wy wtedy nałożyliście koronę wa-
szej miłości, wiary i nadziei. Gdy patrzymy 
na dzieje kultu tego miejsca, zauważamy, 
że pątnicy cenili i cenią nie tylko zewnętrz-
ne piękno starożytnego obrazu, ale prze-
żywają spotkanie z Maryją jako żywą oso-
bą. Dlatego pogrążeni w modlitwie, mi-
mo obarczenia ciężarem drobnych prob-
lemów życiowych, doświadczają od Mat-
ki w Błotnicy Jej czułej i mądrej opieki, bo 
są przeświadczeni, że Matka Boża w tym 
sanktuarium jest rzeczywiście obecna, że 
wszystko rozumie i wszystko wie, bo Jej 
nic nie trzeba mówić. Jej wzrok przenika 
aż do dna duszy – mówił do zebranych na 
rocznicowej Mszy św. bp Zimowski. Przy-
pomniał również, jak z okazji 25-lecia ko-
ronacji obrazu w Błotnicy Jan Paweł II na-
pisał: „Matko Pocieszenia, wejdź w życie 
naszych rodzin, bo od nich zależy przy-
szłość Ojczyzny, przyszłość Kościoła”. Te 
słowa Ojca Świętego sprzed pięciu lat sta-
ły się hasłem, pod którym przeżywaliśmy 
nawiedzenie Matki Bożej w znaku jasno-
górskiej Ikony: „Maryjo, bądź Matką na-
szych rodzin”.

Pielgrzymi

Świątynia w Błotnicy 9 wrześ-
nia wypełniła się po brzegi. Wie-
le osób stało też przed kościołem. 
Obok zaproszonych gości i para-
fian liczną grupę stanowili piel-
grzymi, którzy już dzień wcześniej wyru-
szyli pieszo spod katedry. Szli w strugach 
ulewnego deszczu, aby przedstawić Matce 
Pocieszenia swoje intencje. Dla wielu osób 
ta uroczystość była wywołaniem z pamięci 
tego, co działo się tu 30 lat temu. Na przy-
kościelnym placu zebrało się wtedy około 
200 tysięcy osób, aby uczestniczyć w ko-
ronacji. Nigdy w dziejach ówczesnej die-
cezji sandomierskiej nie zgromadziło się 
w jednym miejscu na uroczystościach reli-
gijnych tyle osób. – Pamiętam, że przyszło 
tak dużo ludzi, że nie było jak przejechać. 
Obraz koronował nasz późniejszy Papież. 

Ja miałem wtedy 40 lat – wspomina Stani-
sław Kucharczyk.

Od 2000 roku błotnickim sanktuarium 
opiekują się ojcowie paulini z Jasnej Gó-
ry. Sanktuarium gromadzi co roku licz-
ne rzesze pielgrzymów z ziemi radom-
skiej oraz z różnych stron Polski. Z roku 
na rok rozszerza się kult Matki Bożej Błot-
nickiej. Przybywa pielgrzymów, zwłaszcza 
młodych.

Dziękujemy i prosimy
Witając wszystkich zgromadzonych w 

świątyni, kustosz błotnickiego sanktua-
rium o. Jan Poteralski powiedział: – Chce-
my poprzez tę uroczystość dziękować mi-
łosiernemu Bogu za dar sługi Bożego Jana 
Pawła II. On tu był jako kardynał. To jest ta 
niewidzialna nić łącząca nas, tę Błotnicę, 
to sanktuarium, z Janem Pawłem II. 

W czasie Eucharystii modlono się 
także w intencji naszej Ojczyzny i diece-
zji, która przeżywa swój jubileusz pięt-
nastolecia. Dziękowano za dar nawie-

dzenia. 
Uroczystościom przewodni-

czył sekretarz Episkopatu Polski 
bp Stanisław Budzik. W homilii 
przypomniał, na jaki czas prze-
mian, które miały miejsce w Pol-
sce i w Radomiu, przypadła koro-
nacja. – Dziś radujemy się darem 

wolności, która stała się naszym udzia-
łem. Wolność to nie tylko dar, ale i trud-
ne zadanie, które trzeba podjąć w duchu 
wiary i odpowiedzialności. Niech spotka-
nie z Matką Bożą pocieszenia i doznanie 
przez Jej wstawiennictwo Bożego Miło-
sierdzia mobilizuje nas do uczynków mi-
łosierdzia, do służby Bogu i człowiekowi 
na wzór Najświętszej Maryi Panny – mó-
wił bp Budzik. 

Biskup ordynariusz życzył ojcom pau-
linom, aby kolejne lata przy Matce dawały 
im wiele radości.

KRYSTYNA PIOTROWSKA

30-lecie koronacji obrazu w Błotnicy

U Matki Bożej Pocieszenia
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Bp Stanisław 
Budzik 
przewodniczył 
Eucharystii  
w Błotnicy
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Te słowa dokumentu 
Kongregacji ds. Kultu 
Bożego tuż przed obrzę-
dem koronacji odczytał 

bp Adam Odzimek.
Trzydniowe uroczystości roz-

poczęły się 14 września, a ich 
najważniejszym momentem była 
Msza św. koronacyjna, sprawowa-
na 15 września o godzinie 11.00. 
Tego dnia już od godzin poran-
nych przybywali pielgrzymi. Dużą 
ich grupę stanowili piesi pątnicy. 

Szybko zapełniały się specjal-
nie przygotowane parkingi, a po-
tem też sektory przed polowym 
ołtarzem. Nad bezpieczeństwem 
czuwały służby porządkowe i 
medyczne. Podniosłego nastroju 
uroczystości nie zmącił przelot-
ny deszcz.

Dar pielgrzymów
Trzydzieści sześć lat temu, 

za zgodą sługi Bożego bp. Pio-
tra Gołębiowskiego, ks. Cze-
sław Wala poświęcił tymczaso-
wą kaplicę w Kałkowie i odpra-
wił pierwszą Mszę św. 1 maja 
1981 r. bp Edward Materski ery-
gował w Kałkowie parafię pw. 
Maksymiliana Kolbego. Dwa lata 
później rozpoczęła się budowa 
kościoła. Po roku bp Stanisław 
Sygnet poświęcił obraz Matki 
Bożej Bolesnej. 

29 sierpnia 2007 roku papież 
Benedykt XVI pobłogosławił dia-
dem – dar pielgrzymów i przy-

jaciół sanktuarium maryjnego w 
Kałkowie-Godowie. 

– Należy się Maryi korona ze 
złota naszej czci, dla Jej godno-
ści Matki Boga i ludzi jako Kró-
lowej Świata. Należy się Ma-
ryi korona ze złota naszej miło-
ści. Za to, że jest czułą Matką, 
która swoim duchowym macie-
rzyństwem obejmuje wszystkie 
członki Kościoła, a zwłaszcza 
dzieci naszego polskiego naro-

„Odpowiadając na pismo 
z 25 stycznia 2007 r., 

autorytetem Ojca Świętego 
Benedykta XVI, zezwalamy, 

aby pełen łaski obraz 
Świętej Maryi Dziewicy, 

który jest czczony  
w kościele  

św. Maksymiliana 
w Kałkowie, był 

ozdobiony 
papieskim 

diademem”.

tekst 
MARTA DEKA 

KRYSTYNA PIOTROWSKA 
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Koronacja obrazu Matki Bożej Bolesnej w Kałk owie-Godowie

Ze złota naszej czci

Wystrój ołtarza polowego 
przygotowali rodacy księdza 

kustosza z Rudnika nad Sanem

Poniżej: 
Obraz koronowało  

pięciu biskupów.  
Na zdjęciu od lewej:  

kard. Józef Glemp,  
bp Zygmunt Zimowski  

i bp Aleksander Kaszkiewicz
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du. Należy się Maryi ko-
rona ze złota naszych 
cnót, przez które naśla-
dujemy Ją, Niepokalaną 
Siostrę, Królową Pięk-
ności. Należy się Maryi 
korona ze złota naszej 
radości, z tego, że Jej 
wniebowzięcie jest za-
powiedzią naszej pas-
chy – przejścia z tej zie-
mi do nieba. Tak niech 
się staje w naszym życiu 
– mówił bp Zygmunt Zi-
mowski, rozpoczynając 
Mszę św. koronacyjną. 
– To, co można dziś zo-
baczyć w Kałkowie-Go-
dowie, daleko przekracza ideę 
maryjnego sanktuarium. Obok 
miejsc ściśle modlitewnych i 
patriotycznych Kałków stał się 
przystanią miłosierdzia. Promie-
niuje dobrocią i przyjaźnią dla 
ludzi cierpiących, starych i cho-
rych, także dla chorych dzieci. 
(…) Jestem przekonany, że Mat-
ka Boża, ukoronowana papie-
skimi koronami w kałkowskim 
sanktuarium, Pani Ziemi Święto-
krzyskiej, będzie jeszcze owoc-
niej wypra-
szać dary 
i łaski tym 
wszystkim, 
którzy tu-
taj przycho-
dzą.

Koronacja

Świadkami koronacji 
było kilkadziesiąt tysięcy 
pielgrzymów przybyłych 
z wielu zakątków naszej 
diecezji, a także z róż-
nych stron Polski i z za-
granicy. Wśród nich by-
li przedstawiciele władz 
państwowych i samo-
rządowych z premierem 
Przemysławem Gosiew-
skim na czele, przedsta-
wiciele duchowieństwa, 
osób życia konsekrowa-
nego, członkowie za-
konów Bożego Grobu, 

św. Stanisława i Rycerzy Kolum-
ba. Znaczną liczbę wiernych sta-
nowili niepełnosprawni, dla któ-

rych to sanktuarium jest miej-
scem szczególnie bliskim.

Uroczystościom przewodni-
czył Prymas Polski kard. Józef 
Glemp, który w homilii powie-
dział m.in.: – Gdy patrzymy na 
to sanktuarium tak dynamiczne 
rozwijające się od lat, widzimy, 
że wypełniają się tu słowa Ma-
ryi, które wypowiedziała w Ka-
nie Galilejskiej do sług: Uczyń-
cie wszystko, cokolwiek wam 
powie mój Syn. Ksiądz Prymas 
podkreślił, że w tym miejscu 
można się uczyć dzieł miłosier-
dzia i narodowych tradycji. Za-
chęcał też, by w te dzieła czyn-
nie się włączać. 

Galeria zdjęć z koronacji: 
www.radom.opoka.org.pl

NIE ZOSTAWIŁEŚ 
NAS SIEROTAMI

Serce moje 
przenika dzisiaj 
wielka radość 
i wdzięczność 
Bogu za to, że 
tak hojnie oka-
zał swoją łaskę i miło-
sierdzie na tej święto-
krzyskiej ziemi. Panie Je-
zu Chryste! Nie zostawi-
łeś nas sierotami, ale da-
łeś nam swoją Matkę Bo-
lesną, stojącą u stóp Twe-
go krzyża jako niezawod-
ną przewodniczkę w piel-
grzymce wiary. Dzisiejszą 
uroczystą koronację wize-
runku Twojej Matki, ofia-
rowanego dla tego sank-
tuarium 21 maja 1983 r. 
przez ks. Eugeniusza Ma-
kulskiego, przyjmujemy 
jako potwierdzenie dro-
gi obranej przed 24 laty. 
Wraz z Maryją pielgrzy-
mujemy nieustannie do 
świątyni Trójcy Przenaj-
świętszej. Dzisiaj może-
my podsumować to piel-
grzymowanie w następu-
jący sposób: niezliczo-
ne godziny czuwania na 
modlitwie przyczyniły się 
do nawrócenia i utwier-
dzenia w wierze tysię-
cy braci i sióstr. A po la-
tach wydały owoc licz-
nych dzieł miłosierdzia 
chrześcijańskiego. Sank-
tuarium w Kałkowie-Go-
dowie stało się ostoją 
dla głuchoniemych, dzie-
ci niepełnosprawnych i 
opuszczonych przez ro-
dziców, a także ludzi cho-
rych i w podeszłym wie-
ku. Za to wszystko Bogu, 
który jest, który był i któ-
ry przychodzi, niech będą 
stokrotne dzięki. 

W tym uroczystym 
dniu pragnę serdecznie 
podziękować wszyst-
kim ludziom za okaza-
ną życzliwość oraz po-
moc w przygotowaniu i 
przeprowadzeniu tej ko-
ronacji.

KS. PRAŁ. CZESŁAW WALA
(ze słów podziękowania 

kustosza)

Koronacja obrazu Matki Bożej Bolesnej w Kałk owie-Godowie

Ze złota naszej czciczciczci

Powyżej od lewej: 
Połączonymi 
chórami 
dyrygował 
ks. Wojciech 
Szary

Wolontariusze 
nie tylko 
troszczyli się 
o bezpieczeństwo 
pielgrzymów. 
Pomagali 
też przy 
rozprowadzaniu 
pamiątkowych 
obrazów

Koronę w procesji 
wejścia niosła 

przedstawicielka 
osób 

niepełnosprawnych
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Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej w Skarżysku- 

-Kamiennej (ul. Wileńska 33) 
oraz Instytut Teologiczny 
Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Radomiu 
są organizatorami sympo-
zjum na kanwie adhortacji 
Benedykta XVI „Sacramentum 
caritatis” („Sakrament miło-
ści”). Sympozjum odbędzie 
się 27 września w Skarżysku-
Kamiennej; obrady – w Szkole 
Muzycznej, Msza św. – w sank-
tuarium. 

Ksiądz proboszcz poprosił biskupa 
ordynariusza żeby „załatwił” 
dobrą pogodę. Prośba została 
wysłuchana i program spotkania 
młodzieży w Zwoleniu mógł być 
zrealizowany w stu procentach.

Nikogo w mieście nie trze-
ba było pytać, gdzie odbywa 
się konkursowe spotkanie mło-
dzieżowych śpiewających ze-
społów pielgrzymkowych. Sły-
chać je było z daleka. Młodzi 
spotkali się w ogrodach Domu 
Kultury i MGBP. Przyjechali z 
całej diecezji, chociaż dołączy-
ły do nich dwa zespoły z die-
cezji lubelskiej. – Przyjeżdżają 
do nas zespoły wokalne, instru-
mentalne, instrumentalno-wo-
kalne. W tym roku jest ich dwa-
naście. Musimy wybrać tych naj-
lepszych, a to bardzo trudne za-
danie – powiedział członek ko-
misji konkursowej ks. Piotr So-
wiński. I choć jury miało nie la-
da „orzech do zgryzienia”, za 
najlepszy uznano zespół „En-

gedi” z parafii Świętych 
Apostołów Piotra i Pa-
wła z Radomia. Wśród 
publiczności większość 
stanowili młodzi lu-
dzie, ale byli i starsi. 
Halina Pastuszka jest tu 
co roku. Kiedyś chodzi-
ła na pielgrzymki i do-
brze zna większość tych pieśni. 
Teraz przychodzi posłuchać ich 
razem z wnuczką Weroniką. – 
Bardzo bym chciała jeszcze kie-
dyś iść na pielgrzymkę, ale no-
gi mi na to nie pozwalają – wy-
jaśnia pani Halina. Tegorocz-
ne spotkanie, choć już dziewią-
te, było wyjątkowe, bo dwu-
dniowe. Zanim jego uczestnicy 
usłyszeli werdykt jury, przeszli 
ze świecami do kościoła. Tam 
podczas Apelu Jasnogórskie-
go spotkali się z bp. Zygmun-
tem Zimowskim. Potem wró-
cili do Domu Kultury na kon-
cert zespołu „Siewcy Lednicy”. 
– Młodzież świetnie się bawi-
ła – wspomina ks. Piotr. Nie za-
brakło ogniska i pieczenia kieł-
basek. Czasu na sen było nie-

wiele, bo nowością te-
gorocznych prezenta-
cji były także warsztaty 
muzyczne, które pro-
wadził pasjonujący się 
muzyką, zasiadający w 
jury ks. Konrad Wój-
cik. – To, co usłysza-
łem w czasie konkur-

sowych zmagań, posłużyło mi 
do przekazania tym młodym 
ludziom pewnych uwag doty-
czących ich warsztatu, zarów-
no muzycznego, jak i wokalne-
go – powiedział. – Były to też 
wskazówki co do ich udziału 
we Mszy św. – mówił ks. Kon-
rad. Spotkanie w Zwoleniu za-
kończyło się Mszą św. w nie-
dzielę o godz. 8 rano. 

Organizatorami tegorocz-
nych Prezentacji Pieśni Piel-
grzymkowej Zwoleń 2007 Na 
Pielgrzymim Szlaku byli: miej-
scowa parafia pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego, Dom Kul-
tury, Burmistrz i Urząd Miasta 
Zwolenia. Za rok jubileuszo-
we, dziesiąte zmagania kon-
kursowe.  KMG

PROGRAM 
SYMPOZJUM

9.30 – Rozpoczęcie, powitanie 
przez księdza kustosza  
i Prezydenta Miasta
9.45 – „Trynitarny wymiar 
Eucharystii”, ks. dr Teofil Siudy
10.15 – „Eklezjalny wymiar 
Eucharystii”, bp dr Zygmunt 
Zimowski 
10.45–11.15 – Przerwa
11.15 – „Maryjny wymiar 
Eucharystii”, o. prof. dr hab. 
Zachariasz Jabłoński OSPPE
11.45 – „Misterium Eucharystii  
w celebracji liturgicznej”, 
ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
12.30–15.00 – Przerwa obiadowa
15.00 – „Eucharystia a pobożność 
ludowa”, ks. dr Dariusz Skrok
15.30 – „Misterium Eucharystii  
a małżeństwo i rodzina”, 
ks. dr Czesław Murawski
16.00–16.15 – Przerwa
16.15 – „Eucharystia – tajemnica 
wiary, nadziei i miłości”, 
ks. prof. dr hab. Roman Karwacki
17.45 – Dyskusja i podsumowanie 
sympozjum; przejście do kościoła
18.00 – Msza św. połączona z pro-
cesją eucharystyczną .



Uczestnicy 
konkursu nie 
tylko śpiewali  
na scenie, ale 
bawili się też 
razem  
z publicznością
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IX Prezentacja Pieśni Pielgrzymkowej w Zwoleniu 

Szli i Bogu śpiewali
Sympozjum  

w skarżyskiej  
Ostrej Bramie

O miłości
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Mimo padającego deszczu wiele osób  
przyszło, by bawić się na koncertach, 
skosztować egzotycznej kuchni  
i wspomóc świetlicę dla dzieci.

Świetlica socjoterapeutyczna przy para-
fii św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej powsta-
ła siedem lat temu. Z roku na rok coraz bar-
dziej się rozwija. Początkowo przychodzi-
ła tu garstka dzieci. Dziś jest ich już siedem-
dziesięcioro. Od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 14.00 do 18.00 podopieczni 
odrabiają tu lekcje, bawią się, mogą rozwi-
jać swoje zainteresowania. Codziennie dosta-
ją kolację. Gdy jest święto czy nabożeństwa, 
wraz z opiekunami w nich uczestniczą. – Ma-
my grono sponsorów, dzięki którym świetli-
ca może działać. Jednak cały czas poszukuje-
my środków finansowych, by ją roz-
wijać – mówi ks. Jarosław Nowacki, 
wikariusz parafii św. Józefa. Dlatego 
rok temu odbył się pierwszy festyn 
rodzinny, a uzyskane z niego fundu-
sze przeznaczono na wakacyjny wy-
poczynek dla podopiecznych świet-
licy. Dzięki temu dzieci mogły wy-
poczywać nad morzem i były bar-
dzo szczęśliwe.

Idea tegorocznego festynu, któ-
ry odbył się pod hasłem „Koloro-
wy zawrót głowy”, była taka sa-
ma – pomoc dzieciom. – W tym roku chce-
my zrobić coś więcej, chcemy zmodernizo-
wać świetlicę – mówi ks. Jarosław. – Już nie 
mieścimy się w jednej sali. Najbardziej zale-
ży mi na stworzeniu pracowni komputero-
wej. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Ka-
miennej przekazało nam pięć komputerów. 
Taka sala to przyszłość dla dzieci. Dzięki 
niej nasi podopieczni będą mogli podnosić 
swoje kwalifikacje i kiedyś będzie im łatwiej 
znaleźć pracę.

Mimo braku pogody uczestni-
cy festynu dobrze się bawili. At-
mosferę rozgrzały koncerty zespo-
łów Papa Dance, Boanerges i Rh+. 
Członkowie zespołu Papa Dance po 
trwającym półtorej godziny koncer-
cie rozdawali autografy. Wystawi-
li na licytację płytę i koszulkę. Wy-
stępowali uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 3. Była loteria fantowa, w 
której można było wygrać wieżę hi-
fi. Nie zabrakło dobrej kuchni. Har-

cerze przygotowali grochówkę, były potrawy 
z grilla, domowe pierogi, bigos, coś na słod-
ko. Wielkim uznaniem cieszyła się kuchnia 
brazylijska. Na koniec niebo nad Skarżyskiem 
rozświetlił pokaz sztucznych ogni. 

– Bardzo dziękuję sponsorom, młodzieży 
z wolontariatu, harcerzom, którzy już od sa-
mego rana przygotowywali grochówkę, oraz 
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowa-
nie i przebieg festynu – dodaje ks. Jarosław. 
 MD

Festyn rodzinny u św. Józefa

Kolorowy zawrót głowy

Wolontariuszki 
w koszulkach 
„Gościa 
Niedzielnego”, 
patrona 
medialnego 
festynu, zbierały 
datki na świetlicę.
Gwiazdą festynu 
był Papa Dance

Zapraszamy
  WIECZORY TALENTÓW
Stowarzyszenie „Zakrzew – Wspólna 
Droga” zaprasza na I Zakrzewskie 
Wieczory Młodzieżowych Talentów 
Muzycznych. Koncerty rozpoczynają się 
o godz. 18.00. Organizatorzy zaprasza-
ją wszystkich miłośników muzyki poważ-
nej 30 września na plac przykościelny do 
Zakrzewa.

  KATEDRALNE 
WIECZORY 
MUZYCZNE

Parafia katedralna 
Opieki NMP w Radomiu 
i Stowarzyszenie Kameralny 
Chór Mieszany im. Biskupa Jana Chrapka 
zapraszają na Festiwal „Katedralne 
Wieczory Muzyczne 2007”. 
23 września o godz. 19.00 wystąpią 
Magdalena Rucińska, sopran (Warszawa) 
i Cyprian Jagiełło, organy (Kielce/Mainz). 
Wykonają utwory J.S. Bacha, Jana 
Maklakiewicza, W.A. Mozarta, Giulio 
Cacciniego oraz improwizacje organowe.
30 września o godz. 19.00 wystąpi 
Kameralny Chór Mieszany im. Biskupa 
Jana Chrapka (Radom)
Koncerty odbywają się w katedrze ra-
domskiej.

  „EWA” POMAGA
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Radomskiej 
„Ewa”, mieszczące się w Radomiu przy 
ul. Dzierzkowskiej 20, lok. nr 8, udzie-
la porad w zakresie pomocy społecznej, 
spraw obywatelskich, prawa pracy, prze-
ciwdziałania patologiom wśród dzieci i 
w rodzinie oraz spraw rodzinnych. Ci, 
którzy chcą uzyskać poradę, proszeni są 
o wcześniejszy kontakt pod numerem te-
lefonu 502511837.

  DIECEZJALNE  
STUDIUM  
ORGANISTOWSKIE

przyjmuje kandydatów na kolejny rok  
nauki 2007/2008. Warunki przyjęcia: 
podanie, życiorys, opinia ks. probosz-
cza, kserokopia świadectwa ukończo-
nej szkoły, kserokopia świadectwa szko-
ły muzycznej, dwa zdjęcia. Egzamin 
wstępny – informacyjny odbędzie się 24 
września o godz. 9.00 w siedzibie stu-
dium przy ul. Kościelnej 3 w Radomiu  
(tel. 048 365 62 28). 
Diecezjalne Studium Organistowskie 
jest zarejestrowaną szkołą niepublicz-
ną i zostało wpisane do Krajowego 
Rejestru Urzędowego Podmiotów 
Gospodarki Narodowej Głównego Urzędu 
Statystycznego wg Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) z nr. 8042B.
 

23 w
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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

KS. CZESŁAW 
NIEWCZAS

Święcenia kapłańskie – 
31 maja 1980 r. Wikariaty – 
Brzeźnica, Wysoka, Radom 
parafia pw. św. Teresy, 
Skrzyńsko. Probostwo w 
Mniszewie od r. 1994.

Kościół pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP

Na dole:
Kościół pw. św. Rocha

 

W dziejach Mniszewa 
było katastrof niemało 
i dotykały zarówno osadę, 
jak też jej kościoły.

Tak było z murowanym 
kościołem pw. św. Andrze-
ja, który zabrała Wisła pod-
czas powodzi w XVIII w.
Smutny los spotkał dwa 
drewniane kościoły, z któ-
rych pierwszy zniszczyły 
działania I wojny świato-
wej, a drugi zmagania o 
przyczółek warecko-mag-
nuszewski w czasie ostat-
niej wojny światowej.

Pracowici
Tutejsi ludzie kocha-

ją pracę. Cieszą się też 
jej owocami. Gdy ponad 
czterdzieści lat temu sta-
nął stalowy most na Pili-
cy, nawiązali kontakty z 
Warszawą. Tam do dziś 
znajdują zbyt produkowa-
ne przez nich warzywa i 
owoce. Już zimą przygo-
towują sadzonki z myślą o 
nowym roku pracy na po-
lach i w tunelach. W okre-
sie zbiorów zapewniają 
też pracę robotnikom se-
zonowym, którzy przyby-
wają tu także zza wschod-
niej granicy.

Praca łączy się z mod-
litwą – dziękczynną za 
zbiory i błagalną, by były 
obfite. Tak jest od niepa-
miętnych czasów. Świad-
kiem tego jest Bractwo 
Różańcowe, które istnieje 
tu nieprzerwanie od nie-
mal dwustu lat.

Dwa kościoły
W miejscowości, która 

jeszcze w XIV w. otrzyma-
ła prawa miejskie, a para-
fia zbliża się do jubileuszu 
600-lecia, istnieją dwa no-
we kościoły. Ich powsta-
nie łączy się z trudnymi 
dziejami XX w. W 1944 
r. hitlerowcy zniszczy-
li pociskami zapalającymi 

drewniany kościół, zaraz 
po wojnie w jego miejscu 
ustawiono barak. To był 
dawny wojskowy szpital, 
który zaadaptowano na 
potrzeby świątyni.

Przez szereg lat nie 
można było rozpocząć 
budowy murowanego 
kościoła. Ostatecznie 
prace ruszyły w 1980 r. 
na placu na skraju Mni-
szewa. Proboszczem i 
budowniczym był ks. Sta-
nisław Mnich. Świątynia 
pw. św. Józefa została po-
święcona w 1991 r. Jedno-
cześnie myślano o budo-
wie kościoła w pierwot-
nym miejscu. Wzniesio-
no go w latach 1995–96 
staraniem obecnego pro-
boszcza. Kościół noszą-
cy tytuł patrona parafii, 
św. Rocha, jest już wypo-
sażony. W jego planach 
konstrukcyjnych zadbano 
o to, by ołtarz stanął do-
kładnie w tym miejscu, 
gdzie znajdował się we 
wcześniejszych drewnia-
nych kościołach. Świąty-
nia została poświęcona w 
2001 r. Oba kościoły cze-
kają na uroczystą konse-
krację.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. św. Rocha w Mniszewie

     Wspomnienia         katastrof 
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Z podziwem patrzę na pracowitość parafian i 
staram się brać z nich wzór w tym względzie. 
Staram się więc o to, by nasze kościoły, wznie-
sione wielkim zapałem i ofiarnością wiernych, 
piękniały i by piękniało też ich otoczenie.
Mamy w jednej wspólnocie dwie świątynie, a 
miejsce zatopionej w powodzi nawet nie jest 
dokładnie znane. Mamy też dwa cmentarze. 
Ale mamy jednego ducha i jedną wiarę, któ-
re sprawiają, że jesteśmy wspólnotą. Tę chce-
my umacniać. Dziękuję wszystkim, którzy z ta-
kim oddaniem włączają się w sprawy dzieją-
ce się przy naszych kościołach. W ostatnich 
latach w kościele pw. św. Józefa parafianie  
ufundowali rzeźbione w drewnie stacje Drogi 
Krzyżowej, figurę Chrystusa na krzyżu nad oł-
tarzem oraz dużą płaskorzeźbę patrona świąty-
ni. Posiada ona solidne ogrzewanie halogeno-
wo-kwarcowe. Przed kościołem zbudowaliśmy 
szerokie frontowe schody prowadzące z prze-
stronnego parkingu. Całość jest oświetlona, a z 
wieży rozbrzmiewają elektroniczne dzwony. W 
kościele pw. św. Rocha udało się nam położyć 
drewniane wykończenie i granitową posadzkę 
podgrzewaną elektrycznie.

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – kościół pw. św. Józefa 8.00, 

11.30, kościół pw. św. Rocha 9.30
  W dni powszednie – kościół pw. św. Józefa 18.00, koś-

ciół pw. św. Rocha 19.00


