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W teorii Amedeo Cenciniego 
wychowanek zdaje się być 
rozmontowany na czynniki 
pierwsze. Ks. dr Paweł Gogacz 
zdołał z tego zrobić efektowny 
jednolity obraz.

Środowisko Wyższego Se-
minarium Duchownego czeka-
ło na ten wykład inauguracyj-
ny od wielu dni. Alumni powi-
tali prelegenta burzą oklasków. 
Tak było też po wykładzie. – 
Wizja włoskiego pedagoga po-
ciąga, ale jest bardzo wymaga-
jąca i dla wychowanków, i dla 
formatorów – powiedział je-
den z członków zarządu semi-
narium.

Zanim klerycki chór w Au-
lii Jana Pawła II zaśpiewał czci-
godny hymn „Gaude Mater Po-
lonia”, w kaplicy seminaryjnej 
bp Zygmunt Zimowski prze-
wodniczył Mszy św. Przyby-
li na nią alumni i  pracowni-
cy seminarium oraz zaprosze-
ni goście. Wśród nich bisku-
pi, rektorzy radomskich uczel-

ni i seminariów z są-
siednich diecezji oraz 
przedstawiciele i re-
prezentanci miejsco-
wych władz.

Przed końcowym błogosła-
wieństwem alumni pierwsze-
go roku, a potem też studen-
ci świeccy otrzymali różańce, 
które jako prezent od Bene-
dykta XVI wręczył im bp Zi-
mowski. Kilkanaście minut 
później trzymali w ręku indek-
sy Uniwersytetu Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego. Z 
powagą złożyli studen-
cką przysięgę. Całość 
uroczystości animował 
rektor, ks. dr Jarosław 

Wojtkun.
Tradycją naszego semina-

rium jest to, że każdy rok for-
macji duchowej i intelektualnej 
ma swe hasło. Zawsze ogłasza 
je ordynariusz. W bieżącym ro-
ku akademickim brzmi ono: 
„Żyć Słowem Bożym”.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
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Wręczanie 
papieskich 
różańców

Inauguracja w radomskim seminarium

Papieskie różańce

ZA TYDZIEŃ
 Parafia PW. NIEPOKALANEGO 

POCZĘCIA NMP W SKARŻYSKU-
-KAMIENNEJ

 EGIPSKIE MUMIE z wizytą 
w Radomiu

Choć na naszych polach i działkach moż-
na jeszcze spotkać zbierających karto-

fle za pomocą motyk, to najczęściej jesien-
ne zbiory przeprowadza się, zaprzęgając do 
pracy ziemniaczane kombajny. Zresztą dla 
wielu mieszkańców miast, a głównie tych 
najmłodszych, sposób zbierania kartofli jest 
rzeczą nieznaną. Dobrze więc, że miłośni-
cy ziemniaczanych chipsów i frytek mieli po 
raz kolejny okazję wziąć udział w „Festiwalu 
ziemniaka”. Zorganizowało je Muzeum Wsi 
Radomskiej. Wielką atrakcją było podgląda-
nie kopaczek na skansenowym polu obok 

chałupy z Chomentowa. 
Na scenie przy wiatrakach 
wystąpiły kapele ludowe. 
Nie tylko grano i tańczo-
no, ale pokazano też sze-
reg obrzędów związanych 
z czasem ziemniaczanych 
wykopków.  

Wykopki na polu 
koło chałupy 
z Chomentowa 
wzbudziły 
zainteresowanie 
wśród 
najmłodszych
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Z MOTYKĄ NA ZIEMNIAKI

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

Nikt z nas nie lubi mieć 
długów. Ale jest jeden 

ich rodzaj, który w naucza-
niu św. Pawła jest pożądany. 
Apostoł Narodów napisał 
Rzymianom o nim w ten 
sposób: „Nikomu nie bądźcie 
nic dłużni poza wzajemną 
miłością”. Od początku dla 
Kościoła jednakowo ważne 
są ewangelizacja i czynna mi-
łość. Tę drugą w strukturze 
potężnej organizacji pomaga 
nam realizować Caritas. Jej 
łacińska nazwa to po pro-
stu: miłość. Caritas w naszej 
diecezji istnieje od 15 lat i w 
tych dniach obchodziła swój 
jubileusz. W ostatnich latach 
bardzo się rozrosła. O tym 
piszemy na s. IV–V.  



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
14

 p
aź

dz
ie

rn
ik

a 
20

07

II

RESURSA OBYWATELSKA. 
Dziesięć wydawnictw z Rado- 
mia i regionu zaprezentowa-
ło swe publikacje. Odbyły się 
też promocje dwóch książek: o 
męczenniku radomskiego pro-
testu z czerwca 1976 r. ks. 
Romanie Kotlarzu oraz o party-
zancie z okresu II wojny świa-
towej Janie Sońcie „Ośce”. – 
To znakomita inicjatywa – mó-
wi Łukasz Zaborowski ze sto-
warzyszenia „Kocham Radom”. 
Ukazuje się przecież bardzo 
dużo ciekawych książek o na-
szym regionie. Mam nadzie-
ję, że będzie się ukazywać ich 
jeszcze więcej. 

Kiermaszowi towarzyszyła pre-
zentacja multimedialna pt. 
„Radom w cytatach”. Przygoto-
wał ją Jerzy Kutkowski.

Bp Zygmunt Zimowski  
w Radzie Stałej KEP

Wystawa regionaliów

WARSZAWA. Bp Zygmunt 
Zimowski podczas zebrania ple-
narnego Episkopatu został wy-
brany do Rady Stałej Konferencji 
Episkopatu Polski. Radę two-
rzy jedenastu biskupów, w tym 
trzech z urzędu oraz ośmiu z wy-
boru. Zadaniem Rady Stałej KEP 

jest przygotowywanie obrad ple-
narnych, sprawdzanie wykona-
nia decyzji Konferencji oraz koor-
dynacja prac Komisji Episkopatu. 
Radę zwołuje przewodniczą-
cy Konferencji. Podejmuje ona 
uchwały więcej niż połową gło-
sów tworzących ją członków. 

Lekarze wracają

RADOM. Porozumieniem za-
kończyły się rozmowy strajkują-
cych lekarzy z dyrekcjami szpi-
tali. W negocjacjach pomógł mi-
nister zdrowia Zbigniew Religa 
oraz wojewoda mazowiecki 
Jacek Sasin. Przedstawiciele ko-
mitetów strajkowych zgodzili 
się na propozycje dyrekcji: pen-
sje zasadnicze w wysokości od 
2,8 tys. zł do 3,92 tys. zł, a dy-

żury płatne jak godziny nadlicz-
bowe. Ponadto dyrekcje miały 
przyjąć na poprzednie stanowi-
ska wszystkich tych, którzy zło-
żyli wymówienia i chcą wrócić 
do pracy. Minister Religa poin-
formował, że podwyżka pen-
sji jest możliwa, gdyż w 2008 r. 
NFZ przeznaczy na służbę zdro-
wia 11 mld zł więcej niż w roku 
bieżącym. 
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Minister Zbigniew Religa na rozmowach ze strajkującymi lekarzami  
w Radomiu

Rocznicowe uroczystości
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WYTYCZNO. Delegacja z 
Szydłowca: uczniowie Zespołu 
Szkół im. Korpusu Ochrony 
Pogranicza, dyrektor Maria 
Michajłow, nauczyciele Beata 
Sokołowska, Żiwko Michajłow 
i przewodniczący Rady Powiatu 
Marek Sokołowski wzięli 
udział w obchodach 68. rocz-
nicy bitwy pod Wytycznem w 
powiecie włodawskim. Mszę 
św. celebrowali ks. kan. płk 
Kazimierz Tuszyński – dzie-
kan Straży Granicznej oraz ks. 
mjr Mirosław Kurianiuk – kape-
lan Nadbużańskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Chełmie. 
Po Eucharystii uczniowie miej-
scowej Szkoły Podstawowej im. 
Korpusu Ochrony Pogranicza 
zaprezentowali montaż słow-

no-muzyczny. Po czym uczest-
nicy uroczystości przemasze-
rowali pod kopiec Poległych. 
Tam delegacje złożyły wieńce.

Poczet sztandarowy z Szydłowca

Na kiermaszu obecny był ks. prał. 
Edward Poniewierski, inicjator serii 
wydawniczej „Katedra radomska”

Przyczynek do synodu
KURIA BISKUPIA. Biskup 
Zygmunt Zimowski przewodni-
czył spotkaniu będącemu przy-
gotowaniem do socjologicznych 
badań życia religijnego w na-
szej diecezji. Wyniki badań bę-
dą przyczynkiem do obrad syno-
du diecezjalnego, który rozpo-
cznie się późną jesienią. Badania 
przeprowadzi Instytut Statystyki 

Kościelnej pod kierunkiem ks. 
prof. Witolda Zdaniewicza z 
UKSW. – Badania ankietowe od-
będą się w styczniu – informu-
je ks. Sławomir Fundowicz, kan-
clerz kurii. Spotkanie dotyczyło 
przygotowania ankiety, a na ko-
lejnym spotkaniu, które odbę-
dzie się w listopadzie, uczestni-
cy zapoznają się z jej treścią.

Trwa referowanie projektu ankiety

Wystawa katyńska
OPOCZNO. W klubokawiar-
ni „Bartek” została przygoto-
wana wystawa „Katyń.  Prawda 
i pamięć”. Przygotowali ją 
uczniowie Zespołu Szkół w 
Ogonowicach pod kierunkiem 
Beaty Dacz. Dla autorki wysta-
wa miała też wymiar osobisty. 
Wśród ofiar sowieckiego mordu 
był jej dziadek Stanisław Bąk. 
W osobnych gablotach przed-
stawiono pamiątki po nim, fo-
tografie i fotokopie dokumen-
tów. W dniu otwarcia wystawy 
uczniowie z Ogonowic zapre-
zentowali montaż słowno-mu-
zyczny przygotowany w ra-

mach ogólnopolskiej kampanii 
Narodowego Centrum Kultury 
„Pamiętam. Katyń 1940”.

Fotokopie duplikatu książeczki 
wojskowej Stanisława Bąka
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 R E K L A M A 

Sympozjum w skarżyskiej Ostrej Bramie

Ceńmy sobie Eucharystię
– Jak ma się nasza tradycyjna 
pobożność eucharystyczna 
do niebezpiecznych praktyk 
przyjmowania Komunii św. 
na rękę i w postawie stojącej? 
– pytała uczestniczka sympozjum.

W odpowiedzi prowadzą-
cy obrady ks. prof. Zdzisław 
Janiec zapytał: – Czy nasz ję-
zyk jest mniej grzeszny niż rę-
ka? Kolejny rok z rzędu, wczes-
ną jesienią, w oczekiwaniu na 
Dni Miłosierdzia, w sanktua-
rium Matki Bożej Ostrobram-
skiej w Skarżysku-Kamiennej 
zorganizowano sympozjum na-
ukowe. 

Jak w latach poprzednich, 
sympozjum odbyło się przy 
współpracy z radomskim Insty-
tutem Teologicznym. Tym ra-
zem fundamentem rozważań 
stała się adhortacja apostolska 
Benedykta XVI o Eucharystii 
„Sakrament miłości”. Gościny, 
podobnie jak do tej pory, uży-

czyła Szkoła Muzycz-
na. Tutaj, w reprezen-
tacyjnej auli koncerto-
wej, uczestnicy wysłu-
chali siedmiu wykła-
dów. Ukazały one kil-
ka ważnych wymiarów 
Eucharystii: związany z 
Osobami Trójcy Świę-
tej, kościelny i maryj-
ny. Z dużym zaintere-
sowaniem spotkały się 
prelekcje traktujące o 
związkach Eucharystii 
i pobożności ludowej 
oraz pokazujące znaczenie te-
go sakramentu dla życia mał-
żeńskiego i rodzinnego.

Podsumowując obrady, ks. 
prof. Zdzisław Janiec zdra-
dził pewną tajemnicę: kustosz 
sanktuarium ks. prał. Jerzy Kar-
bownik stał się jego doktoran-
tem. Przygotowywana dyserta-
cja w katedrze liturgiki pasto-
ralnej KUL traktować będzie o 
wielorakich wymiarach życia li-
turgicznego skarżyskiego sank-
tuarium.

Ostatnim akordem 
sympozjum była wie-
czorna Msza św., któ-
rej przewodniczył bp 
Zygmunt Zimowski. 
Na początku przed 
tablicą upamiętniającą 
poległych za Ojczyznę 
w czasie II wojny świa-
towej żołnierzy Armii 
Krajowej reprezentan-
ci pocztów sztandaro-
wych biorących udział 
w liturgii złożyli wią-
zanki kwiatów.

Po Mszy św. wokół świątyni 
przeszła procesja eucharystycz-
na. Wcześniej w homilii biskup 
powiedział: – Zanim Chrystus 
Pan zawisł na drzewie krzyża, 
w czasie Ostatniej Wieczerzy w 
Wieczerniku przemienił chleb w 
swoje Ciało i wino w swoją Krew. 
Po tym wielkim wydarzeniu na-
stąpiła jedyna w swoim rodzaju 
procesja eucharystyczna. Aposto-
łowie, nakarmieni Ciałem i Krwią 
Chrystusa, szli za swym Panem 
na Górę Oliwną, a On żywy szedł 

z nimi. My też na końcu naszej 
celebracji pójdziemy w procesji. 
Wierzymy, że ten sam Chrystus 
Pan będzie szedł z nami.

Przed procesją, u końca Eu-
charystii, bp Zimowski udeko-
rował Stefanię Dulębę i jej mę-
ża Medalem św. Kazimierza. 
Oboje, jak w słowie powitania 
na początku celebracji mówił 
ks. Karbownik, poświęcili swe 
życie, by innym czynić dobro. 

W przygotowaniu skarży-
skiego sympozjum mieliśmy 
nasz skromny udział. Mówił o 
tym ks. prał. Jerzy Karbownik: – 
Serdecznie dziękuję radomskiej 
redakcji „Gościa Niedzielnego” 
za propagowanie idei naszego 
sympozjum. Na łamach tygodni-
ka zostało zamieszczone zapro-
szenie i szczegółowy program 
obrad. Ponadto każdy uczest-
nik sympozjum otrzymał tecz-
kę „Gościa Niedzielnego” i pa-
miątki. To było bardzo sympa-
tyczne i miłe. Liczymy na dalszą 
współpracę.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
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Powyżej: Obrady 
sympozjum 
prowadził 
ks. prof. 
Zdzisław Janiec 
z Warszawy 
(z lewej). Obok 
ks. prof. Roman 
Karwacki 
z Siedlec
Procesja wejścia 
kończąca 
sympozjum 
o Eucharystii
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W piętnasty rok po-
wstania diecezji ra-
domskiej wpisuje 
się 15-lecie istnie-

nia diecezjalnej Caritas. Po utwo-
rzeniu przez Jana Pawła II mocą 
bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” 
z 25 marca 1992 roku diecezji 
radomskiej pierwszy jej ordyna-
riusz bp Edward Materski jesz-
cze tego samego dnia wydał de-
kret ustanawiający Caritas Diecezji 
Radomskiej. Dyrektorem 
oddziału diecezjalne-
go został ks. Stanisław 
Makarewicz, który jeszcze 
przed podziałem diecezji 
pełnił funkcję dyrektora 
Oddziału Diecezjalnego 
Komisji Charytatywnej 
Episkopatu Polski w 
Radomiu. 

Początki

Biuro i magazyny Oddziału 
początkowo mieściły się w dwu 
salkach nowo budowanego do-
mu parafii Najświętszego Serca 
Jezusowego w Radomiu przy ul. 
Kościelnej 5. Trzeba było też sta-
le korzystać z dawnej nieczyn-
nej kaplicy, także przy ul. Kościel-
nej. Lata osiemdziesiąte wiązały 
się z rozdzielaniem darów, któ-
re napływały z zagranicy. Wśród 
nich między innymi były lekar-
stwa i sprzęt medyczny, które do-
starczano do szpitali w diecezji. 
– W okresie stanu wojennego bar-
dzo ofiarnie i odważnie praco-
wał Komitet Biskupi, utworzony 
przez bp. Materskiego – wspomi-
na ks. prał. Stanisław Makarewicz. 
– Komitet Biskupi czuwał nad 
niesieniem pomocy medycznej 
i żywnościowej aresztowanym i 

więźniom. Na począt-
ku stanu wojennego, tej 
nocy nad Polską, jedy-
nie samochody Komisji 
Charytatywnej Episko-
patu – po wyrobieniu 
przepustek – mogły słu-
żyć rodzinom uwięzio-
nych. Bp Edward oso-
biście odwiedzał inter-

nowanych w więzieniach. Komi-
sja charytatywna pomagała rów-
nież strajkującym studentom na 
radomskiej uczelni.

Wraz z rozwijającą się nową 
diecezją radomską powstają co-
raz to nowe parafialne zespoły Ca-
ritas, w których tworzenie szcze-
gólnie angażował się ówczesny 
wicedyrektor ks. Adam Płucien-
nik. Następcą ks. Makarewicza 
został ks. Sławomir Gregorczyk.  
Nowy ordynariusz bp Jan Chra-
pek mianuje kolejnego dyrekto-
ra Caritas Diecezji Radomskiej. 
Jest nim ks. Piotr Jaśkiewicz. Po-
jawiają się wciąż nowe zadania i 
obowiązki. Bp Jan Chrapek, który 
zapisał się w naszej pamięci jako 
człowiek wielkiego serca, pochy-
lający się nad niedolą człowieka, 
przyczynił się m.in. do powstania 
Radomskiego Banku Żywności, 
zainicjował program profilaktyki 
raka piersi czy powstanie Katoli-
ckiego Ośrodka Adopcyjno-Opie-
kuńczego. Kolejny ordynariusz 
bp Zygmunt Zimowski powołu-
je ks. Radosława Walerowicza na 
wicedyrektora diecezjalnej Cari-
tas, który dwa lata później zosta-
je jej dyrektorem. W tym samym 
roku nowym wicedyrektorem zo-
staje ks. Grzegorz Wójcik. 

– Praca w Caritas przypomi-
na nam wszystkim o wielkiej god-
ności każdego człowieka – mówi 
ks. Walerowicz. – Ludzie ubodzy i 
potrzebujący wsparcia nie mogą 
być i nie powinni być traktowa-
ni jako ciężar dla społeczeństwa. 
My, ludzie, którzy mają własne 
mieszkania, pracę, środki na co-
dzienne utrzymanie, musimy pa-
trzeć na ludzi ubogich, potrze-
bujących, że to oni tak naprawdę 
również są i nam potrzebni do te-
go, abyśmy mogli przekonać się, 
jak wiele w nas jest dobra, życz-
liwości, wrażliwości na potrzeby 
innych, że warto pomagać innym. 
Co więcej, pomagając innym, sa-
mi stajemy się lepsi i myślę, że to 
jest ważne.

Nowe wyzwania
Piętnastoletnia Caritas Diece-

zji Radomskiej może pochwalić 
się wieloma dziełami i placów-
kami pomocy, takimi jak Dzieło 
im. bł. ks. Bolesława Strzeleckie-
go, Katolicki Ośrodek Adopcyj-
no-Opiekuńczy, Hospicjum św. Jó-
zefa, Dom Matki i Dziecka, Ośro-
dek Profilaktyki i Pomocy Psycho-
logicznej dla Dzieci i Młodzieży, 
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie, Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Sta-
cja Opieki Caritas, Wypożyczalnia 
Sprzętu Medycznego im. św. Bra-
ta Alberta Chmielowskiego, Te-
lefon Zaufania „Linia Braterskich 
Serc”. To wymierny efekt troski 
księży dyrektorów o tworzenie 
struktur, które pozwalają na do-
cieranie ze skuteczną pomocą do 
ubogich i potrzebujących. 

Caritas prowadzi akcję „Chleb 
rozdawany z miłością”, w ramach 
której działa pięć darmowych jad-
łodajni w Radomiu i po jednej w 
Pionkach i Starachowicach. Roz-
dziela ponad 200 ton żywności 
rocznie. Caritas Diecezji Radom-
skiej wspiera powstawanie i roz-
wój parafialnych zespołów Cari-
tas, które animują działalność do-

Caritas można 
porównać 

do „Banku Dobra”. 
Bo z dobrem jest tak, 

że mnoży się ono, 
kiedy człowiek się 

nim dzieli z drugim 
człowiekiem.

tekst
MARTA DEKA, 

KRYSTYNA PIOTROWSKA

– Praca w Caritas przypomi-
na nam wszystkim o wielkiej god-
ności każdego człowieka – mówi 
ks. Walerowicz. – Ludzie ubodzy i 
potrzebujący wsparcia nie mogą 
być i nie powinni być traktowa-
ni jako ciężar dla społeczeństwa. 
My, ludzie, którzy mają własne 
mieszkania, pracę, środki na co-
dzienne utrzymanie, musimy pa-
trzeć na ludzi ubogich, potrze-
bujących, że to oni tak naprawdę 
również są i nam potrzebni do te-
go, abyśmy mogli przekonać się, 
jak wiele w nas jest dobra, życz-
liwości, wrażliwości na potrzeby 
innych, że warto pomagać innym. 
Co więcej, pomagając innym, sa-
mi stajemy się lepsi i myślę, że to 

Piętnastoletnia Caritas Diece-
zji Radomskiej może pochwalić 
się wieloma dziełami i placów-
kami pomocy, takimi jak Dzieło 
im. bł. ks. Bolesława Strzeleckie-
go, Katolicki Ośrodek Adopcyj-
no-Opiekuńczy, Hospicjum św. Jó-
zefa, Dom Matki i Dziecka, Ośro-
dek Profilaktyki i Pomocy Psycho-
logicznej dla Dzieci i Młodzieży, 
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie, Niepubliczny 
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XV-lecie Caritas Diecezji Radomskiej

Bank Dobra

Przy stoisku 
Caritas można 
było kupić losy 
okolicznościowej 
loterii, chociaż 
na deptaku 
sprzedawali 
je także 
wolontariusze
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broczynną w parafiach, dając 
świadectwo codziennej troski o 
ubogich i potrzebujących pomo-
cy. Zespoły parafialne otaczają 
swą opieką ubogie rodziny, bez-
robotnych i bezdomnych, osoby 
niepełnosprawne. Troszczą się o 
wypoczynek letni i zimowy dzie-
ci, organizują pracę świetlic śro-
dowiskowych. Prowadzą punkty 
wydawania odzieży i żywności. 
Ich posługa jest cennym wkładem 
w działalność charytatywną Koś-
cioła radomskiego. 

Wiosną 2005 roku zawią-
zało się pierwsze w diece-

zji akademickie koło Cari-
tas. Tu studenci wycho-

dzą naprzeciw współ-
czesnym problemom 
młodzieży. Przy ra-
domskiej Caritas zo-
stały powołane do 
życia szkolne ko-

ła Caritas – organi-
zacje dziecięce i mło-

dzieżowe, działające na te-
renie szkół pod nadzorem 
dyrekcji i wychowawców, 
włączające się na zasadzie 
wolontariatu w działal-
ność charytatywną.

Wiele można by pisać 
o dziełach dobra w naszej 

diecezji. Wszystkich za-
interesowanych tą te-
matyką zapraszamy do 

lektury okolicznościowe-
go albumu „15 lat Caritas Diecezji 
Radomskiej”, który dość szczegó-
łowo opisuje to, co w ciągu tych 
nie tylko 15 lat się wydarzyło. Al-
bum można kupić w księgarniach  
św. Kazimierza i Maryjackiej.

Emaus
W piętnastym roku istnienia 

radomska Caritas przyjęła opie-
kę nad dziełem bp. Zygmunta Zi-
mowskiego, jakim jest poświę-
cony w czerwcu Ośrodek Eduka-
cyjno-Charytatywny „Emaus” w 
Turnie koło Białobrzegów. Ośro-
dek położony nad malowniczym 
zakolem Pilicy jest doskonałym 
miejscem do organizowania reko-
lekcji, dni skupienia, konferencji, 
wczasoweekendów, szkoleń, og-
nisk, spotkań integracyjnych oraz 
wypoczynku zorganizowanego 
dla dzieci i młodzieży.

Święto
Uroczyste obchody 15-lecia 

działalności Caritas Diecezji Ra-
domskiej rozpoczęły się w so-
botę 6 października od sympo-
zjum w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Radomiu. W tym 
dniu około siedemdziesięciu wo-
lontariuszom z parafialnych ze-
społów Caritas oraz przyjaciołom 
– w tym także naszej redakcji – 
ks. bp Zygmunt Zimowski wrę-
czył pamiątkowe dyplomy. Rada 
Powiatu Radomskiego odznaczy-
ła medalem diecezjalną Caritas.

W niedzielę rocznicowe ob-
chody kontynuowane były na ra-
domskim deptaku przy pomni-
ku Jana Kochanowskiego. Zor-
ganizowano tu festyn rodzin-
ny. Zakończył go koncert cha-
rytatywny Krzysztofa Krawczy-
ka na rzecz chorych dzieci. Kon-
cert poprzedziła uroczysta gala z 
wręczeniem nagród Viventi Cari-
tate 2007. 

KS. RADOSŁAW WALEROWICZ,
DYREKTOR CARITAS DIECEZJI 
RADOMSKIEJ

– Przeżywany jubile-
usz jest okazją do te-
go, żeby wyrazić na-
szą wielką wdzięcz-
ność najpierw Panu 
Bogu za dar Jego mi-

łości, Jego miłosierdzia. To też 
okazja do wyrażenia jej całej 
rzeszy ludzi, którzy pomagają 
nam pomagać i jest to współpra-
ca bardo owocna. Życzę wszyst-
kim, którzy na co dzień są wraż-
liwi na potrzeby drugiego czło-
wieka, aby doświadczyli uczu-

cia, że warto pomagać innym i 
poświęcać im czas. Przekonu-
ją się o tym bardzo liczni wo-
lontariusze. W sposób szczegól-
ny chciałbym podkreślić działal-
ność wolontariuszy Hospicjum 
św. Józefa, którzy wiele godzin 
tygodniowo spędzają przy łóż-
kach śmiertelnie chorych.
Kiedy pada pytanie, czym jest 
Caritas, czym się zajmuje, skąd 
czerpie środki na swoją działal-
ność, często posługuję się takim 
porównaniem: – Caritas moż-
na porównać do „Banku Do-
bra”. Bo z dobrem jest tak, że 
mnoży się ono, kiedy człowiek 

się nim dzieli z drugim czło-
wiekiem. Doświadczamy tam, 
że z jednej strony wiele instytu-
cji, organizacji, ludzi dobrej woli 
przez swoją ofiarność, hojność 
wspiera naszą działalność. My z 
kolei dzięki temu możemy tym 
potencjałem dobra, które nam 
ktoś przekazuje, dzielić się z 
drugim człowiekiem. Nie chcę, 
aby Caritas była kojarzona tyl-
ko i wyłącznie z jadłodajniami 
czy też z pomocą doraźną w 
postaci żywności czy rozdawa-
nia ubrań, choć ta pomoc jest 
też bardzo ważna i konieczna. 
Jednak Caritas to coś więcej. To 

przede wszystkim bezwarunko-
wa, bezinteresowna pomoc lu-
dzi, którzy tutaj pracują. Pomoc 
wolontariuszy, którzy poświę-
cają swój czas, trud, aby wspo-
magać naszą działalność. 
Liczne dzieła i inicjatywy po-
dejmowane przez nas na tere-
nie całej diecezji spotykają się 
z życzliwością lokalnych śro-
dowisk, ofiarodawców i dar-
czyńców, władz samorządo-
wych, gminnych, miejskich i 
wojewódzkich oraz mediów. 
Przy tej okazji za tę życzliwość 
i zaufanie serdecznie wszyst-
kim dziękuję.

JESTEŚMY WDZIĘCZNI BOGU I LUDZIOM
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Rzeźba „Chrystusa u słupa” przy kościele farnym 

Powrót po latach
Spadając, rzeźba rozpadła się 
na kilkadziesiąt kawałków. Ponad 
dziesięć lat trzeba było czekać, 
aby powróciła na swoje miejsce.

Prace przy konserwacji za-
równo podstawy kolumny, jak i 
jej samej rozpoczęły się pod ko-
niec czerwca. Polegały one na 
odpowiednim oczyszczeniu pia-
skowca – materiału, z którego zo-
stały wykonane – z patyny, która 
utworzyła się na jego powierzch-
ni pod wpływem działania warun-
ków atmosferycznych, soli, ku-
rzu, spalin. 

 – Praca trwała trzy miesiące. 
Nie szliśmy na skróty. Każdy mo-
ment technologiczny był kontro-
lowany i sprawdzany 
– powiedział 
konserwa-
tor zabyt-
ków Stefan 

Wesołowski. Najwięcej proble-
mów sprawił monolityczny trzon 
kolumny. Okazało się, że jest on 
bardzo spękany, ale postanowio-
no pozostawić zabytek.

Po konsultacji z naukowcami 
z Akademii Górniczo-Hutniczej 
w luźne miejsca pomiędzy ziar-
nami piaskowca został wtłoczony 
specjalny preparat, który wzmoc-
nił strukturę kamienia. Potem 
wzmocniono całą powierzchnię 
kolumny przy zastosowaniu ma-
sy naprawczej na bazie natural-
nego piaskowca. 

– Kolejny problem to głowi-
ca kolumny, która była roztrza-
skana w drobny mak. Konserwa-
tor z bólem serca podjął decyzję 
o wykonaniu nowej. Została ona 
odtworzona w pracowni rzeź-
biarskiej z kamienia szydłowie-
ckiego. Na nowej głowicy stanę-
ła odrestaurowana rzeźba „Chry-
stusa u słupa” – wyjaśniał Soko-
łowski. 

Ponad dziesięć lat mieszkańcy 
Radomia czekali, aby rzeźba po-
wróciła na swoje miejsce. Przed 
laty, podczas gwałtownej burzy, 
ważąca około 130 kg rzeźba 

spadła na ziemię. W trzydzie-
stu siedmiu kawałkach trafi-
ła do pracowni konserwa-
torskiej w Muzeum im. Ja-
cka Malczewskiego w Ra-
domiu, gdzie została po-

sklejana przez konserwato-
rów, państwa Rogulskich. 

– Na figurze są ślady 
świadczące o tym, że ten 
Chrystus powinien mieć 

koronę. Nie wiadomo, ja-
ka to korona. Ślady wska-
zują na to, że mogła to 
być korona cierniowa, ale 
konserwator Wojciech 
Wdowski podpowiada, że 
najprawdopodobniej by-
ła to aureola z krzyżem – 
powiedział wikariusz ks. 
Arkadiusz Bieniek.

Gotowa do umiesz-
czenia na swym dawnym 
miejscu rzeźba stała w 

zakrystii kościoła św. 
Jana. Potem przenie-
siono ją na zewnątrz 
obok odrestaurowa-

nej kolumny, w któ-

rej zamocowano ko-
twę – element, za po-
mocą którego połączo-
no w sposób trwały ko-
lumnę z rzeźbą. Rzeźbę 
zawieszono na pasach i 
dźwig powoli podnosił 
ją do góry. 

„Chrystus u słupa” 
powrócił na swoje miej-
sce. Prace wykończe-
niowe przy zabezpie-
czeniu figury potrwają 
jeszcze około tygodnia. 
Wybierając się do koś-

cioła farnego pod we-
zwaniem św. Jana w Ra-
domiu, warto przyjrzeć 
się też wykonanym z 
piaskowca i odrestauro-
wanym rzeźbom św. Ja-
na Nepomucena i krzy-
żowi misyjnemu. One 
też odzyskały dawny 
blask, a konserwatorzy 
zapewniają, że te perły 
wśród radomskich za-
bytków wyglądają teraz 
tak jak wtedy, kiedy je 
tu postawiono.  KMG

– powiedział 
konserwa-
tor zabyt-
ków Stefan 
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czenia na swym dawnym 
miejscu rzeźba stała w 

zakrystii kościoła św. 
Jana. Potem przenie-

obok odrestaurowa-
nej kolumny, w któ-

Posklejana 
rzeźba 
„Chrystusa 
u słupa” 
w zakrystii 
kościoła 
farnego

Konserwator 
Wojciech 
Wdowski 
(na górze) 
osobiście 
czuwał 
nad ustawianiem 
figury

Na dole:
Trzeba było 
zrobić nowe 
zwieńczenie 
kolumny, stare 
było za bardzo 
zniszczone
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Jubileusz 20-lecia święceń kapłańskich

Pielgrzymka  
do źródeł wiary

Grupa księży z diecezji radomskiej 
obchodzących w tym roku 20. rocznicę święceń 
kapłańskich pielgrzymowała do Rzymu. 

– Chcieliśmy nawiedzić prochy Apostołów 
i Męczenników znajdujące się w Wiecznym 
Mieście, aby umocnić naszą wiarę na dalsze 
lata posługiwania w kapłaństwie Chrystuso-
wym – mówi jeden z uczestników. – Po 20 la-
tach posługiwania w Winnicy Pańskiej mogą 
pojawiać się symptomy zmęczenia, a niekie-
dy nawet tzw. wewnętrznego wypalenia. Stąd 
tak ważne jest pielgrzymowanie do źródeł na-
szej wiary chrześcijańskiej w celu zaczerpnię-
cia nowych sił i motywacji do dalszej pracy. 

Rzym jest wielką stolicą chrześcijaństwa, 
a także ważnym źródłem cywilizacji europej-
skiej. Toteż zwiedzaliśmy bazyliki Aposto-
łów i Męczenników, Katakumby św. Seba-
stiana, ale również ślady potężnej cywiliza-
cji zbudowanej przed ponad dwoma tysią-
cami lat przez władców Imperium Rzymskie-
go. Istotnym punktem programu była środo-
wa audiencja u Benedykta XVI, podczas któ-
rej Papież przypomniał nam sylwetkę św. Ja-
na Chryzostoma, biskupa Konstantynopola 

(zm. 407), który za krytykę nagannego sty-
lu życia dworu cesarskiego w swoich kaza-
niach zapłacił cenę utraty urzędu i wygnania 
ze stolicy Cesarstwa Wschodniego.

Ważnym punktem naszego pielgrzymo-
wania było nawiedzenie grobu Papieża Ja-
na Pawła II i odprawienie wraz z kilkuset 
pielgrzymami z Polski Mszy św. Cała na-
sza formacja seminaryjna dokonywała się 
pod przemożnym wpływem tego pontyfika-
tu, a następnie wiele lat kapłańskiej posłu-
gi było realizowanych pod kierunkiem te-
go wielkiego pasterza dusz, jakim był Jan 
Paweł II. Również dzisiaj dla wielu kapła-
nów Papież Rodak pozostaje najważniej-
szym wzorem kapłana Chrystusowego. Piel-
grzymka trwała krótko – bo większość księ-
ży piastuje urząd proboszcza i nie wyobra-
żała sobie pozostawania w niedzielę poza 
swoją wspólnotą parafialną – ale była bar-
dzo udana i mamy nadzieję, że będzie przy-
nosić dobre owoce w przyszłości. Uczest-
nicy podjęli postanowienie, że za pięć 
lat, podczas srebrnego jubileuszu kapłań-
stwa, udadzą się z pielgrzymką do Zie-
mi Świętej.

KS. WIESŁAW PRZYGODA
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Zapowiedzi
  FESTIWAL

W ramach XX Międzynarodowego Fe-
stiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
Radom–Orońsko w najbliższym czasie wy-
stąpią:

14 PAŹDZIERNIKA, godz.16.00 – Spektakl 
„Śpieszmy się kochać ludzi…”: Anna Se-
niuk i jej goście – Jedlińsk, kościół św. Pio-
tra i św. Andrzeja.

  JESIEŃ W OSTROGACH
W poniedziałek 15 PAŹ-

DZIERNIKA o godz. 18.00 
Duszpasterstwo Akademi-
ckie zaprasza do swojego 
ośrodka przy ul. Prusa 6 w 
Radomiu na spotkanie z ks. 
prał. Józefem Majem. 

Ks. prał. Józef Maj, proboszcz para-
fii św. Katarzyny na warszawskim Służe-
wie, będzie dzielił się doświadczenia-
mi ze swojej działalności jako świecki 
student UW, z pełnienia posługi dusz-
pasterza akademickiego w kościele św. 
Anny w Warszawie, pierwszego kapela-
na Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 
uczestnika prac Konwentu św. Katarzy-
ny oraz przedstawi doświadczenia dzia-
łalności świeckich w środowisku war-
szawskim. 

  REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW
Duszpasterstwo Rodzin i Ruch „Spot-

kania Małżeńskie” zapraszają małżeństwa 
do udziału w rekolekcjach, które odbę-
dą się od 19 DO 21 PAŹDZIERNIKA br. w do-
mu rekolekcyjnym przy sanktuarium Mat-
ki Bożej Świętorodzinnej (Studzianna-Po-
świętne). Zgłoszenia i bliższe informacje 
w Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa 
Rodzin (Radom, ul. Malczewskiego 1, tel. 
048 340 62 35), czynnym w poniedziałki i 
czwartki od 10 do 16 oraz we wtorki i śro-
dy od 13.30 do 16.00. Zgłoszenia przyj-
muje też opiekun rekolekcji ks. Artur Lach 
pod numerami telefonów: 0602 879 662, 
048 381 01 37 oraz Alicja i Henryk Byzdro-
wie: 0605 090 303.

  TURNIEJ SZACHOWY
Kuria Diecezji Radom-

skiej i Uczniowski Klub 
Sportowy „Roszada” dla 
uczczenia 29. rocznicy wy-
boru Jana Pawła II na papie-
ża organizują IV Ogólnopol-
ski Turniej Szachowy „Odwaga – 
Miłość – Pokój”. Turniej odbędzie się 27 i 
28 PAŹDZIERNIKA w sali Jana Pawła II w sie-
dzibie Kurii w Radomiu przy ul. Malczew-
skiego 1 (wejście od ul. Tybla). Szczegó-
łowe informacje i zapisy pod numerem 
telefonu 0507 43 40 79 lub e-mail: uks.
roszada@gmail.com.

Marian Baranowski, Mirosław Bandos, Piotr 
Borciuch, Andrzej Czajkowski, Krzysztof 
Cielniak, Marek Fituch, Ryszard Góral, Kazimierz 
Granowicz, Tomasz Janicki, Jacek Kucharski, 
Ryszard Łuba, Mirosław Maj, Bolesław Mikrut, 

Donat Neska, Jerzy Niewczas, Stanisław Nowak, 
Grzegorz Opalski, Marek Polewczyk, Wiesław 
Przygoda, Marek Rosiński, Leszek Sokół, Janusz 
Stanek, Stanisław Stańczyk, Paweł Stefański, 
Janusz Wach, Andrzej Zarzycki.

Pamiątkowe zdjęcie na Placu św. Piotra

KSIĘŻA ŚWIĘCENI W 1987 ROKU
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Zanim się obejrzałem, proboszczem tej wspól-

noty jestem już od dziesięciu lat. Jest to jedna z 
najmniejszych parafii w diecezji, liczy około tysiąca 
wiernych. Ale nie jej wielkość ma tutaj znaczenie. 
Dzięki odwadze i ofiarności parafian został zbudo-
wany parafialny kościół. Zaistniała parafia i to, co 
potrzebne do jej istnienia. Parafia trwa i krzepnie 
z każdym rokiem. Parafianie z wielką pieczołowi-
tością troszczą się o to, co wspólnie zbudowali. Co 
więcej, dzieło, które zaistniało, staramy się z dnia 
na dzień upiększać. Nasi parafianie są bardzo ofiar-
ni. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Dbają nie tyl-
ko o kościół. Troszczą się też o budynek plebanii. 
Dzięki nim w ostatnim czasie został on ocieplony i 
pokryty szlachetnym tynkiem. 

Przez minione dziesięć lat jest ze mną rezydent 
ks. kan. Henryk Michałek, poprzedni proboszcz.  
Z wielkim zaangażowaniem pomaga w pracy dusz-
pasterskiej. Sprawuje Msze św. i służy wiernym 
w konfesjonale. Wyrażam mu za to moją wielką 
wdzięczność.

Buduje mnie też zaangażowanie parafian. Włą-
czają się we wszystkie prace i dopingują mnie do 
wysiłku, by nasza parafialna świątynia i jej otocze-
nie coraz bardziej piękniały.

Rezydent: ks. kan. Henryk Michałek

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 8.00, 10.00, 12.00
  W dni powszednie – 18.00 

KS. JANUSZ 
LESZEK MROCZEK
Święcenia kapłańskie  
– 6 czerwca 1981 roku w San- 
domierzu. Wikariaty – Wią-
zownica, Wieniawa, Sucha, 
Iwaniska, Starachowice parafia 
pw. Świętej Trójcy. Probostwo 
w Kierzu Niedźwiedzim od 
1997 r.Na liturgię wzywa 

wiernych dźwięk dzwonu

Na ludzi nakładano kary. 
By je zapłacić, składały się 
całe rodziny. Mimo tych 
szykan zbudowano kościół.

Wierni z wiosek 
Kierz Niedźwiedzi i Gą-
sawy Niwy mieli do koś-
cioła w Jastrzębiu ponad 
10 km. Marzyła im się 
świątynia, która stanęła-
by u nich. Nie bacząc na 
trudności, nieco ponad 
35 lat temu rozpoczęli 
dzieło budowy. Patrono-
wał im wyniesiony wów-
czas na ołtarze Maksy-
milian Maria Kolbe.

List Prymasa 
Tysiąclecia
Ks. Bogdan Lipiec, wi-

kariusz parafii Jastrząb, za 
zgodą swego proboszcza 
ks. Józefa Adamczyka zbu-
dował w Kierzu tymczaso-
wą kaplicę. Rozbudował ją 
w roku 1972. Spodziewa-
no się oporu władz. Dwie 
rodziny ofiarowały ziemię, 
a Janina Gołosz wystąpi-
ła z pismem o pozwole-
nie na budowę budynku 
gospodarczego, gdyż było 
czymś oczywistym, że nie-
możliwa jest zgoda na bu-
dowę kaplicy. I rzeczywi-
ście władze – przeczuwa-
jąc, że będzie to miejsce 
kultu – odmówiły pozwo-
lenia. Budowano nocami, 
a urzędnicy nakładali kary 
i straszyli więzieniem. Mi-
mo to budowę ukończono 
w 1972 r. 

Był to czas nawiedze-
nia diecezji przez Matkę 
Bożą w znaku jasnogór-
skiej ikony i wykradze-
nia jej wizerunku, uwię-
zionego na Jasnej Górze. 
Ks. Józef Adamczyk, w ob-

liczu przeciwności, prze-
słał do prymasa kard. Ste-
fana Wyszyńskiego pismo 
z informacją o tym, jak 
budowano kościół w Kie-
rzu. W odpowiedzi, 20 
października 1972 r., Pry-
mas Tysiąclecia wysłał na 
ręce ks. Adamczyka na-
stępujące pismo: „Dro-
gie Dzieci Boże! Kocha-
na Młodzieży Katolicka w 
Kierzu! Bardzo dziękuję 
za meldunek o wybudo-
waniu świątyni. Uczynili-
ście to z wielkim trudem 
i ofiarą, mając dwa wyro-
ki skazujące na areszt, ka-
ry pieniężne wyznaczone 
przez kolegia i pokrywa-
ne z rodzinnych oszczęd-
ności oraz inne szykany. 
Ślę wam błogosławień-
stwo prymasowskie, od-
dając pod opiekę Matki 
Bożej Częstochowskiej,  
i życzę obfitych łask Bo-
żych w służbie Bogu i bra-
ciom. W miłości i oddaniu 
pasterskim † Stefan Kar-
dynał Wyszyński”.

Mała wspólnota

Parafia w Kierzu 
Niedźwiedzim liczy za-
ledwie około tysiąca 
wiernych. Ale tchnie 
ogromnym dynami-
zmem. Parafianie gar-
ną się do swej świąty-
ni, która – tak po ludz-
ku – wiele ich kosz-
towała. Czynią wie-
le, by ją upiększać. Po-
kryto ją blachodachów-
ką, wzmocniono ścia-
ny. Zbudowano schody, 
a na placu kościelnym 
położono kostkę bru-
kową. Przy świątyni, w 
oddzielnym pomiesz-
czeniu, przygotowano 
kaplicę przedpogrzebo-
wą. W 2004 r. poświę-
cił ją bp Zygmunt Zi-
mowski. W oknach za-
łożono ozdobne szyby. 
W planach jest ułożenie 
brukowanej alejki wo-
kół świątyni.

KS. ZBIGNIEW  
NIEMIRSKI

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Kierzu Niedźwiedzim

Owoc zwycięskich zmagań
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