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XXX Piesza Pielgrzymka 
Diecezji Radomskiej

Najpierw – i to od niepamiętnych czasów – pątnicy z terenu naszej diecezji chodzili na Jasną Górę 
z kompanią warszawską. Trzydzieści lat temu pierwszy raz stworzyli własną grupę. Dziś idą 
promieniście w pięciu kolumnach: dwóch radomskich, opoczyńskiej, skarżyskiej i starachowickiej.

Jasna Góra 2008
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Adres redakcji: 26-610 Radom,
ul. Prusa 6
Telefon 048 36 32 479
Redagują: ks. Zbigniew Niemirski 
– dyrektor oddziału, 
Marta Deka, Krystyna Piotrowska

radom@goscniedzielny.pl

Radom. Wciąż utrzymuje 
się ogromne zapotrzebowa-
niem na krew i jej składniki. 
Dyrektor Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Radomiu informuje, że w okre-
sie od 1 sierpnia do 31 grudnia jed-
nostka przy ul. Limanowskiego 42 
będzie dodatkowo czynna w wolne 
soboty, tj. 30 sierpnia, 27 września, 

25 października, 29 listopada i 20 
grudnia. Rejestracja dawców 
odbywać się będzie w godzinach 
od 8.00 do 12.00. Szczególne zapro-
szenie w te dni skierowane jest do 
krwiodawców i kandydatów na 
krwiodawców, którzy nie mogą 
oddawać krwi w dni robocze, 
a często pracują również poza 
miejscem zamieszkania.  md

biskup 
Zygmunt Zimowski

Kochani Pielgrzymi! 
Wychodzicie na 

szlak pieszego 
pielgrzymowania do 
Jasnogórskiej Matki, 

Królowej Polski. 
Tegoroczna pielgrzymka 

stawia przed Wami 
szczególne diecezjalne 

zadanie: byście 
byli pielgrzymami 

jasnogórskimi 
w modlitewnej służbie 
Kościoła radomskiego. 

Wasza droga, trud 
i modlitwy wpisują się 
w prace synodu naszej 
diecezji. Potrzebna jest 

nam Wasza modlitwa 
przez wstawiennictwo 

Matki Bożej w tej 
intencji – byśmy stawali 

się coraz bardziej 
uczniami Chrystusa – 

w Kościele, w rodzinie, 
w pracy zawodowej, 

w posłudze miłosierdzia, 
w życiu społecznym. Być 
uczniem Chrystusa jest 
logiczną konsekwencją 
tematu realizowanego 
na szlaku pielgrzymim 

w roku poprzednim, 
„Przyjrzyjcie się, 

bracia, powołaniu 
waszemu”. Człowiek, 

który ma świadomość 
umiłowania, wybrania 

i powołania przez Boga, 
powinien iść krok dalej 

– stawać się uczniem 
Chrystusa.

Umacniajcie się w wierze, 
nadziei i miłości (...). 

Pielgrzymom, ich 
rodzinom i wszystkim, 

którzy towarzyszą 
im duchowo poprzez 

modlitwę i ofiarowane 
cierpienie, z serca 

błogosławię.
Pasterskie słowo do pielgrzymów
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Opoczno. VIII Maraton 
Opoczyński na 50 km rozpoczął 
się w Skansenie Rzeki Pilicy 
w Tomaszowie Mazowieckim. 
Wzięło w nim udział 157 osób. 
Najmłodszym uczestnikiem 
był 11-letni Sebastian Skoczek 
z Sułkowic, a najstarszym 70-letni 
Leszek Zarzycki ze Skarżyska-
Kamiennej. Trasa wiodła przez 
rezerwat Niebieskie Źródła, rezer-
wat żubrów w Smardzewicach, 
Tomaszówek, Wincentynów, 
Modrzewek, Modrzew, Bukowiec 
Opoczyński, Opoczno, Ostrów, 
Wąglany. Meta była w stanicy har-
cerskiej w Miedznej Murowanej. 
Jako pierwszy po 5 godzinach i 25 
minutach dotarł do niej Tomasz 
Jach ze Skarżyska-Kamiennej. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
medale,  dyplomy, okolicznościowe 
koszulki oraz upominki. W przy-
szłym roku impreza włączona 
zostanie do cyklu maratonów 
pieszych o tytuł superpiechura, 
organizowanych przez wojewódz-
two świętokrzyskie.  mm

Caritas Diecezji Radomskiej. 
Straty w wyniku powodzi na 
Ukrainie są ogromne. Po kilku-
dniowej ulewie woda podtopiła 
40 tys. budynków, zalała 34 tys. ha 
pól uprawnych. Zniszczonych jest 
400 mostów i około 680 km dróg. 
Około 15 tys. ludzi ewakuowano 
z zatopionych terenów. Zginęło 26 
osób. Caritas Diecezji Radomskiej 
zorganizowała zbiórkę odzieży, 
koców, śpiworów, wody, żywno-
ści, a także środków higieny oso-
bistej. Te dary, dzięki członkom 
klubu miłośników samochodów 
terenowych „4=4 Radom”, dotarły 
do najbardziej potrzebujących. – 
To, co było u nas w 1997 roku, to 
niewiele w porównaniu z tym, co 
wydarzyło się na Ukrainie. Jadąc, 
liczymy, że wskoczymy o jeden 

szczebel wyżej w drabinie do 
nieba – mówił prezes stowarzy-
szenia Tomasz Pawelec. Jak infor-
muje wicedyrektor radomskiej 
Caritas ks. Grzegorz Wójcik, już 
przekazano kwotę 5 tys. zł do 
Caritas Polska jako pomoc dla 

powodzian. 
mk

Pomoc dla Ukrainy

Potrzebna krew Pieszy maraton

Siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Radomiu
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– Składając dary, wyraziliśmy łączność z naszymi braćmi 
znajdującymi się w potrzebie – mówił wicedyrektor radomskiej 
Caritas ks. Grzegorz Wójcik
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Za tymi nazwami 
kryją się wysokie 
odznaczenia 
kościelne, którymi 
– na prośbę 
bp. Zygmunta 
Zimowskiego – 
Benedykt XVI 
obdarował grupę 
kapłanów naszej 
diecezji.

S wą prośbę skierowałem na 
Watykan w Wielki Czwartek, 

a więc w dzień dla kapłanów 
szczególny – mówił bp Zimowski. 
Natomiast odznaczanym kapła-
nom dopowiedział: – Prosząc 
Ojca Świętego o te wyróżnienia, 
wziąłem pod uwagę wasze za-
sługi, że w codzienności trudu 
duszpasterskiego przemieniacie 
siebie i tych, do których zostali-
ście posłani. 

Nagłość biskupiego wezwania 
do Radomia sprawiła, że z dwu-
dziestu jeden w wyznaczonym 
czasie w kaplicy radomskiego 
seminarium dało radę stawić się 
ośmiu.

Protonotariuszami apo-
stolskimi, których nazywamy 
w Polsce infułatami, zostali mia-
nowani: ks. Stanisław Pindera 
– proboszcz parafii MB Nieusta-
jącej Pomocy w Starachowicach 
i wikariusz biskupi, ks. Czesław 
Wala – kustosz sanktuarium 
w Kałkowie-Godowie, ks. Adam 
Socha – budowniczy, a obecnie 
rezydent radomskiej bazyliki św. 
Kazimierza.

Prałatami honorowymi Jego 
Świątobliwości zostali: ks. Henryk 
Ćwiek – proboszcz parafii w Je-
dlińsku i wykładowca w radom-
skim seminarium oraz ks. Marceli 
Prawica  – misjonarz w Zambii.

Z kolei nominacje na Kape-
lanów Honorowych Jego Świą-
tobliwości (ich także nazywa się 
prałatami) otrzymali: ks. Ma-
rek Dziewiecki – wykładowca 
w radomskim seminarium, ks. 
Marek Fituch – wicekanclerz 
radomskiej kurii, ks. Sławomir 
Fundowicz – kanclerz radom-
skiej kurii, ks. Henryk Gąszcz 
– proboszcz radomskiej parafii 
Opatrzności Bożej, ks. Wojciech 

Górlicki –  proboszcz w diecezji 
wileńskiej, ks. Józef Hernoga – 
proboszcz w niemieckiej diece-
zji Eichstädt, ks. Bogdan Lipiec 
– proboszcz parafii MB Królowej 
Polski w Starachowicach, ks. Sta-
nisław Łabendowicz – wykładow-
ca w radomskim seminarium, ks. 
Kazimierz Mąkosa – proboszcz 
parafii w Górze Puławskiej, ks. 
Henryk Michałek – rezydent 
w parafii Kierz Niedźwiedzi, ks. 
Jacek Mizak – sekretarz bp. Zyg-
munta Zimowskiego, ks. Adam 
Myszkowski – kustosz sanktu-
arium w Paradyżu-Wielkiej Woli, 
ks. Jan Stępień – rezydent w ra-
domskiej parafii Podwyższenia 

Krzyża Świętego, ks. Kazi-
mierz Szary – kapelan Sióstr 
Franciszkanek od Cierpiących 
w Kozienicach oraz ks. Jarosław 
Wojtkun – rektor radomskiego 
seminarium.

Szczególny wymiar miało 
biskupie uzasadnienie kanonic-
kiej nominacji dla ks. Janusza 
Mroczka, proboszcza parafii 
Kierz Niedźwiedzi. – To przykład 
współpracy proboszcza z ks. rezy-
dentem, który pokazuje, że można 
pięknie i zgodnie przekazywać 
sztafetę pokoleń. Oby więcej ta-
kich przykładów w naszej diecezji 
– dodał pasterz.

Ks. Zbigniew Niemirski

Papieskie i biskupie odznaczenia

Protonotariusze, prałaci i kapelani

Pamiątkowa fotografia w refektarzu seminaryjnym. Po prawej stronie bp. Zimowskiego stoją księża: 
Cz. Wala i J. Stępień; po lewej: H. Michałek, B. Lipiec, J. Mroczek, K. Szary, H. Gąszcz i H. Ćwiek
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Mazowiecki Festiwal Artystów w Radomiu

Zadziwiają i intrygują
Organizatorzy tego 
przedsięwzięcia 
podkreślają, że 
dzięki wolności 
można dziś 
organizować 
w Polsce takie 
imprezy jak 
„Powstanie Sztuki”. 
Publiczność już 
zwiedziła pierwsze 
z serii planowanych 
wystaw.

F estiwal w Mazowieckim 
Centrum Sztuki Współczesnej 

ma nawiązywać do powstania 
warszawskiego, dlatego rozpoczął 
się 1 sierpnia i gdyby nie usterki 
techniczne, byłoby to dokładnie 
o godzinie 17.00. Będzie trwał 
przez 63 dni – tyle, ile walczyli 
powstańcy, a jednym z jego ce-
lów jest uczczenie pamięci mło-
dych bojowników o wolność. 

„Powstanie sztuki” w sposób 
dosłowny ma pokazać proces po-
wstawania sztuki. Weźmie w nim 
udział ponad dwustu artystów 
z Polski i z zagranicy. 

Festiwal otworzył dyrektor 
muzeum Zbigniew Belowski, 
który zapowiedział, że spotkania 
w muzeum będą mieć charakter 
multimedialny i wielowątkowy, 
a złożą się na nie różnego rodzaju 
działania artystyczne: wystawy, 

instalacje, projekcje filmowe, 
performance, koncerty. Dzięki 
temu festiwal może zaintereso-
wać każdego odbiorcę, zarówno 
tego, który dobrze orientuje się 
w najnowszych trendach sztuki, 
jak i tego, który ze sztuką współ-
czesną obcuje okazjonalnie.

Wydaje się, że miejsce, gdzie 
odbywa się ta impreza kul-
turalna, czyli pomieszczenia 
starej elektrowni, jest dla tego 

przedsięwzięcia idealne. Zwie-
dzających, przemieszczających 
się po kolejnych salach zaskakują 
instalacje i prace „partyzantów 
sztuki”, a nawet szokują sposobem 
ich przekazu. Albo intrygują, 
jak leżaki ustawione na piasku 
niczym na plaży. W pierwszym 
festiwalowym dniu widzowie 
oklaskiwali performace Jerzego 
Kaliny „Powstanie sztuki – Sar-
kofag 2”. Kalina, przebrany za 
huzara, dzielił się z widzami ka-
wałkami styropianu. Głośnymi 
oklaskami nagrodzono również 
koncert Tomasza Stańki, który za-
prezentował jazz na najwyższym 
światowym poziomie.

W trakcie trwania festiwalo-
wych dni powstanie artystyczny 
mural. Na ścianach ogrodzenia 
wokół elektrowni kilkudziesięciu 
artystów malować będzie swoje 
obrazy. 

Wstęp na festiwal „Powstanie 
sztuki” jest wolny. Szczegółowy 
program na plakatach i pod adre-
sem www.elektrownia.art.pl. 

kmg

Wakacje z Bogiem dzieci i młodzieży z Opoczna

Murzasichle i Kotlina Kłodzka
Młodzież i dzieci związane z dusz-
pasterstwem przy opoczyńskiej 
kolegiacie pw. św. Bartłomieja po 
raz kolejny wyjechały na letni wy-
poczynek.

C zerwcowym dekretem bp. 
Zygmunta Zimowskiego 

ks. Władysław Mąkosa został 
minowany wikariuszem parafii 
w Jedlni Letnisku. Zanim z opo-
czyńskiej kolegiaty przewiózł tam 

swoje rzeczy, zabrał w Tatry grupę 
młodzieży na kolonie parafialne. 
Zamieszkali w Murzasichlu koło 
Zakopanego. Z kolei ks. Robert 
Kowalczyk, jego kolega kursowy, 
z młodszymi opocznianami wy-
brał się w Kotlinę Kłodzką. Obu 
duszpasterzy – kolejny już raz 
– wspierali nauczyciele, wycho-
wawcy i katecheci oraz alumni. 

– Zdobyliśmy Granaty na-
leżące do masywu Orlej Perci 
i weszliśmy na Starorobociarski 
Wierch w Tatrach Zachodnich 
– mówi z dumą licealista Daniel 
Jędrasik. Prowadził nas ks. Wła-
dysław. Był świetnym przewodni-
kiem i okazało się, że ma bardzo 
dobrą sportową kondycję. W gru-
pie wędrowców były dziewczęta, 
które świetnie radziły sobie z tru-
dami górskiej wspinaczki. Mło-
dzi taternicy mieli i inne ambitne 
plany. Marzyło się im zdobycie 

całej Orlej Perci, najtrudniejszego 
szlaku polskich Tatr. Przeszkodzi-
ła zmienna górska aura. Dobrze, 
że w sukurs sportowej ambicji 
ruszył zdrowy rozsądek i realna 
ocena sytuacji.

W tym samym czasie młodsi 
opocznianie odpoczywali w Ko-
tlinie Kłodzkiej i poznawali jej 
bliższą i dalszą okolicę. – Nawiedzi-
liśmy bazylikę w Wambierzycach 
Byliśmy w rezerwacie Szczeliniec, 
a potem w kopalni węgla w Nowej 
Rudzie. Odwiedziliśmy rezerwat 
Błędne Skały, a w Polanicy Zdro-
ju podziwialiśmy uliczne szachy. 
Zwiedziliśmy także przepiękne 
Skalne Miasto w Czechach – opo-
wiada ks. Robert Kowalczyk, opie-
kun i przewodnik młodszej grupy. 
– Mam nadzieję, że ten wypoczy-
nek doda młodym sił do nauki i do 
zaangażowania w parafii.

Ks. Zbigniew Niemirski
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Żywe szachy w Polanicy Zdroju były doświadczeniem tego,  
na czym polega gra w zespole

Wszystkie spotkania w muzeum będą wyjątkowe
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Wieczory z muzyką
Stowarzyszenie Zakrzew – Wspólna Droga 

zaprasza na II Zakrzewskie Wieczory Młodzie-
żowych Talentów Muzycznych. Koncerty odby-
wają się na placu przy kościele. Organizatorzy 
zapraszają wszystkich miłośników muzyki 17 
sierpnia o 18.00 na koncert, podczas którego 
wśród uczestników będą losowane nagrody.

Wieczory Muzyczne
W Jed lni-Letnisk u 

w każdą niedzielę wakacji 
organizowane są wieczory 
muzyczne. Wszystkie odby-
wają się w kościele letnim przy 
parafii pw. Opieki św. Józefa o 
godz. 19.00. Wstęp wolny.

17 sierpnia – TESTIMONIUM (zespół ze 
Śląska; charakter muzyki – pop-rock)

24 sierpnia – DAMYRADE (zespół z Kro-
toszyna; charakter muzyki – łączy w sobie 
elementy rocka i reggae)

Szczegóły i informacje o zespołach wraz 
z próbkami utworów na www.wieczory.pl .

Wieczór Organowy
Towarzystwo Muzycz-

ne w Radomiu zaprasza na 
koncert w ramach II Rado- 
mskich Wieczorów Organo-
wych. 20 sierpnia o godz. 
19.00 w bazylice mniejszej św. 
Kazimierza (Radom, ul. Głów-
na 6) wystąpi Jakub Garbacz – organy (Łódź). 
Informacje na: www.organy.radom.pl.

Rejonowe Dni Chorych
21 sierpnia o godz. 10.00 w sanktuarium 

Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy odbędzie 
się Rejonowy Dzień Chorych.

Festiwal
W ramach XXI Międzynarodowego Fe-

stiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
Radom – Orońsko 2008 22 sierpnia odbę-
dą się koncerty: 18.00 – kościół pw. Świętej 
Trójcy w Lipsku – Michel Colin z Francji 
(organy) i Mateusz Strzelecki (skrzypce); 
19.00 – kościół ewangelicko-augsburski 
w Radomiu (ul. Reja 6) – Bruno Oberhammer 
z Austrii (organy).

Koncerty organowe
24 sierpnia o 16.30 w kościele pw. św. Sta-

nisława Biskupa i św. Małgorzaty w Janowcu 
odbędzie się koncert organowy. Wystąpi Mi-
chel Colin z Francji. •

zaproszenia

pod
patronatem
„Gościa”

XVI Dzień Papryki w Potworowie

Największe zagłębie
Gmina Potworów  
to największe zagłębie 
paprykowe w Polsce – 
uprawia się ją tu od niemal 
trzydziestu lat.

P otworów znajduje się 34 km od Radomia. 
To gmina typowo rolnicza. Głównie upra-

wia się tu warzywa, ale najczęściej paprykę 
pod osłonami. Według szacunków Urzędu 
Gminy, ponad 500 gospodarstw zajmuje się 
jej uprawą, co daje około 40 tys. ton rocznie. 
– Paprykę w naszej gminie i okolicach rozpo-
częto uprawiać pod koniec lat 70. Z każdym 
rokiem wzrasta jej jakość i ilość odmian, 
natomiast nie wzrasta cena. Trzeba zwięk-
szać produkcję, koszty, poprawiać jakość, 
a opłacalność z każdym rokiem jest coraz 
niższa – informuje wójt gminy Potworów 
Marek Klimek.

Papryka z Potwora dociera nie tylko do 
odbiorców krajowych – głównie do Warsza-
wy, Radomia, Sandomierza, Łodzi, Gdańska, 
Poznania, Wrocławia i Katowic. Trafia też 
na rynki zagraniczne, szczególnie do Anglii, 
Niemiec, Szwecji, a ostatnio też na Wschód – 
do Rosji i Estonii.

Już po raz szesnasty w Potworowie zor-
ganizowano Dzień Papryki. Rozpoczęła go 
Msza św., której przewodniczył bp Zygmunt 
Zimowski. Przygotowano wykłady poświę-
cone problemom uprawy papryki i innych 
warzyw. Pracownicy Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Radomiu udzielali fachowych 
porad. Robert Sekrecki ze Skierniewic, odkąd 
pracuje w firmie Clause, zawsze tu przyjeż-
dża. Jak mówi, w Polsce najpopularniejsze 
są odmiany o kształcie sześciennym, przede 
wszystkim koloru czerwonego, ale w ostatnich 
latach wzrasta zapotrzebowanie na odmiany 
nietypowe. – Potworów pozostaje centrum 
uprawy papryki ze względu na tradycje pro-
ducentów, ale też na rozwiniętą sieć dystrybu-
cji i pośredników, którzy zajmują się skupem, 
konfekcjonowaniem oraz przygotowaniem 
do dalszej sprzedaży. To jest duża siła tego 
rejonu – dodaje pan Robert.

Podczas imprezy organizatorzy zadbali 
też o to, by wszyscy dobrze się bawili. Oprócz 
lokalnych artystów, w tym orkiestry dętej, 
wystąpiła Irena Jarocka i Kabaret pod Wy-
rwigroszem. Wiele atrakcji przygotowano 
też dla najmłodszych. Na zakończenie odbył 
się pokaz sztucznych ogni. – Dzień papryki 
jest dniem wypoczynku i relaksu – mówi 
wójt. Chcieliśmy, by nasi mieszkańcy mogli 
nie tylko porozmawiać na temat odmian pa-
pryki czy też jej zbytu, ale też pobawić się 
i odpocząć.

Md

pod
patronatem
„Gościa”
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Wójt gminy Potworów Marek Klimek przy jednym ze stoisk z papryką

Podczas imprezy można było nie tylko 
dużo dowiedzieć się o papryce, ale też 
dobrze się bawić
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P ięć kolumn, dzień po 
dniu, w promienistym 
marszu zbliżało się do 
Częstochowy. U końca 

drogi spotkali się na wspólnej 
Mszy św. w Mstowie i stamtąd 
razem wchodzili na Jasną Górę. 
Obok nich byli też ci, którzy na pąt-
niczy szlak poszli z Pielgrzymką 
Warszawską. Kilka tysięcy osób, 

w dużej mierze młodych, znów 
pokazało siłę ducha i dynamizm 
Kościoła naszej diecezji. W gru-
pach pątniczych szli też goście, 
na przykład z Węgier, Kanady 
i Korei Południowej. Zawiązały 
się nowe przyjaźnie, a stare odży-
ły. Przez Maryję odbudowała się 
też ta fundamentalna z Jej Synem. 
Pomogły w tym osobiste intencje, 
życzliwość przyjmujących na 
odpoczynkach i noclegach oraz 
konferencje, modlitwy i śpiew.  
  •

Ludzie  
nadziei

Radomskie seminarium. Tutaj 
tradycyjnie gromadzą się pielgrzymi, 
a także ci, którzy ich odprowadzają. 
Mszą św. chcą rozpocząć pielgrzymi 
trud. Eucharystię z bp. Edwardem 
Materskim i gronem kapłanów 
celebrował bp Zygmunt Zimowski. 
W homilii nazwał pątników  
ludźmi nadziei.

tekst
Ks. Zbigniew Niemirski

zniemirski@goscniedzielny.pl

Grupa pielgrzymów z dekanatu lipskiego wyruszyła już 
4 sierpnia. Na dole z lewej:  By łagodzić skwar, strażacy 
przywozili wodę. Poniżej: Piotruś ma dopiero 13 miesięcy, a już 
pielgrzymuje
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Być uczniem 
Chrystusa

Hasło tegorocznej 
pielgrzymki 
stanowi wezwanie 
„Być uczniem 
chrystusa”. 
Pod tym kątem 

zostały przygotowane 
wszystkie konferencje 
i cały program formacyjny. 
chodzi o to, by zastanowić 
się, jak w poszczególnych 
wymiarach życia 
chrześcijanin, katolik ma 
być uczniem chrystusa. 
W jaki sposób ma być 
uczniem chrystusa 
w Eucharystii, w modlitwie, 
w codziennym życiu, 
w cierpieniu, w pracy. 
Każdemu dziennemu 
programowi formacyjnemu 
towarzyszy konkretny znak, 
który to odzwierciedla. 
Wśród tych znaków jest 
znak adoracji krzyża, znak 
przyjęcia Matki Bożej 
jako zgody na współpracę 
z Bogiem, znak ciszy jako 
kontemplacyjnego życia 
chrześcijanina i dalej 
znak łamania chleba jako 
wyraz jedności w Kościele, 
jedności wiary, jedności 
międzyludzkiej.

Ks. Marek Tatar
dyrektor pielgrzymki

W czasie Mszy św. inaugurującej 
pielgrzymkę do spowiedzi 
ustawiały się długie kolejki

U góry po lewej: Na pielgrzymim 
szlaku nie może zabraknąć grup 
muzycznych

W Kowali michalitka s. Urszula Galek rozdawała pielgrzymom chleb. 
Poniżej: Pielgrzymka to wędrujące miasto
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Tak o Cerekwi sto lat 
temu pisał historyk 
ks. Jan Wiśniewski. 
Była parafią jedną 
z największych 
terytorialnie.  
Z jej terenu zostało 
wydzielonych 
niemal dziesięć 
wspólnot.

Choć nie jest to absolutnie 
pewne, parafia w Cerekwi 

mogła powstać już w XIII w. Bez 
wątpienia istniała w roku 1395. 
Szczególnie boleśnie została do-
świadczona w wieku XVII, kiedy 
pustoszyły ją wojska szwedzkie, 
saskie, moskiewskie, kozackie 
i polskie.

Trzeci kościół
Pierwszy drewniany kościół 

istniał do roku 1470. Potem zbudo-
wana została świątynia murowa-
na. Ufundował ją wojski radomski 
Mikołaj Dzik herbu Doliwa. Zosta-
ła rozebrana w 1928 r. Wówczas 
rozpoczęto budowę obecnego 
kościoła. Ukończono ją w 1936 r. 

Ostrzał artyleryjski w styczniu 
1945 r. zniszczył wieżę i boczną 
nawę. Kościół trzeba było odno-
wić. Właściwie cały czas przy 
kościele prowadzone są jakieś 
prace. – Jestem tu kościelnym od 
20 lat – mówi Mariusz Wasilew-
ski. – Każdy z proboszczów, a ks. 
Sylwester jest moim trzecim pro-
boszczem, robił coś koło kościoła 
i plebanii. Okna, nowe schody, 
nowe organy. To wszystko mnie 
bardzo cieszy, a sam czuję spokój 
płynący z bliskości ołtarza.

Pod Radomiem
Parafianie to ludzie zaradni 

i pracowici. Mimo wspomnianych 
podziałów, parafia jest nadal bar-
dzo rozległa i z najdalszych zakąt-
ków wierni mają znacznie bliżej 

do innych kościołów. Nie ułatwia 
to integracji. Jest tu sporo prywat-
nych firm, których właścicielami 
są nie tylko parafianie, ale także 
mieszkańcy Radomia. Na terenie 
parafii znajdują się trzy szkoły, 
które chętnie współpracują z pa-
rafią. Jednym z przykładów tego 
współdziałania jest coroczny fe-
styn parafialny. 

Modlitewnym zapleczem są 
koła różańcowe, istniejące w każ-
dej z dziewięciu wiosek parafii. 
W kościele mają swe spotkania 
raz w miesiącu. Prężnie działa 
oaza rodzin. Ołtarz w niedziele 
i święta otacza spora grupa mi-
nistrantów, a w liturgiczny śpiew 
włącza się  i animuje go schola 
parafialna.

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cerekwi

Urocza to wieś 

Parafialną scholę prowadzi organista Sylwester Łęcki

Zdaniem 
proboszcza

– Proboszczem 
tej wspólnoty 
jestem zaledwie 
od roku. Pierwszą 
okazją bliższego 
wzajemnego 

poznania była wizyta 
duszpasterska. Innymi 
są spotkania przy okazji 
prowadzonych prac 
remontowych i przy 
załatwianiu spraw 
kancelaryjnych. te kontakty 
napawają mnie wielką 
radością i nadzieją,  
bo widzę, że parafianie żywo 
interesują się tym, 
co dzieje się w parafii, 
i chcą wspierać nasze 
przedsięwzięcia. a jest 
ich sporo. Sprawą 
już prowadzoną 
jest odwodnienie 
kościoła. chcemy też 
sfinalizować remont 
osiemdziesięcioletniej 
plebanii. Kolejną kwestią 
jest cmentarz, który 
odwiedzają ludzie 
z wielu parafii, bo mają 
tu pochowanych swoich 
bliskich. Moim marzeniem 
jest powiększenie frekwencji  
na codziennych Mszach 
św. ale z drugiej strony 
jestem zbudowany ilością 
udzielanych Komunii św. 
Niemal wszyscy obecni na 
niedzielnych i świątecznych 
nabożeństwach przystępują 
do stołu Pańskiego. Wierni 
bardzo chętnie korzystają 
z sakramentu pojednania. 

Ks. Sylwester Laskowski

Święcenia kapłańskie  
– 20 maja 1989 r. Wikariaty – 
parafia pw. Matki odkupiciela 
w ostrowcu Świętokrzyskim. 
Studia specjalistyczne – 
filologia klasyczna (Kul). 
Wykładowca w WSD 
i Instytucie teologicznym 
w Radomiu. Probostwo 
w cerekwi od 2007 r.

Zapraszamy  
na Msze św. 
W niedziele i święta:  
7.30, 9.00, 11.30, 17.00.
W dni powszednie:  
7.00, 7.30
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