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W kontekście debaty o spadku 
powołań tegoroczne rekolek-

cje okazały się ogromnym sukcesem. 
Wzięło w nich udział niemal stu mło-
dych ludzi z całej diecezji.

– W rekolekcjach powołanio-
wych pomagam po raz trzeci – mówi 
alumn V roku Marcin Dąbrowski. 
– Wcześniej była to grupa około 50 
chłopców, teraz było ich niemal dwu-
krotnie więcej. Naszym zadaniem 
jest towarzyszenie i pomoc. Widzę, 
że ci młodzi ludzie bardzo poważnie 
myślą o swojej przyszłości. Jakie bę-
dzie ich jutro – to pytanie dla nich 
nieobojętne. Chcą dobrze przeżyć 
życie i nie zmarnować go.

Na program trzydniowych za-
mkniętych rekolekcji składały się 
konferencje i spotkania w grupach. 

Tematycznym zwornikiem 
była osoba św. Pawła. – 
Przede mną matura i wy-
bór drogi życia – mówi Syl-
wek z radomskiej parafii 
pw. św. Łukasza. – Chcia-
łem odnaleźć siebie. Mam 
nadzieję, że pomoże mi 
w tym refleksja nad życiem i dzie-
łem św. Pawła. 

Piotr do egzaminu dojrzałości 
przystąpi za rok. – Chciałem zoba-
czyć seminarium. Jestem członkiem 
Ruchu Światło–Życie. Może wstąpię 
do seminarium. Dla mnie ważne jest 
to, by tutaj spotkać Pana Boga. 

Podobnie myśli gimnazjalista, 
także Piotr. Przyjechał z Libiszowa. 
Do udziału w rekolekcjach namówił 
go kolega, który zapewniał, że tutaj 

spotka wspaniałych ludzi. 
I tak się stało.

Rekolekcyjny program 
w drugim dniu obejmował 
wieczorną grę terenową, 
w czasie której uczestnicy 
mieli stać się wojownikami 
światła. Najpierw szukali 

zaszyfrowanego hasła, które – bę-
dąc wezwaniem św. Pawła – zachę-
cało ich, by wzięli udział w trudach 
i przeciwnościach jako dobrzy 
żołnierze Jezusa Chrystusa. Potem 
uczyli się na pamięć wybranych tek-
stów Apostoła Narodów. Na koniec 
zabrali do domów myśli, które ten 
niestrudzony misjonarz napisał dwa 
tysiące lat temu, a które nadal tchną 
świeżością i aktualnością.

Ks. Zbigniew Niemirski

Rekolekcje powołaniowe

Podchody 
ze św. Pawłem

Ks
. Z

bi
g

n
ie

w
 n

ie
m

ir
sK

i

krótko

Biskup z naszej 
diecezji
Zuzowy (parafia 
Przedbórz). Pochodzący 
stąd paulin o. stanisław 
Dziuba został biskupem 
południowoafrykańskiej 
diecezji Umzimkulu. 
biskup nominat urodził 
się 27 kwietnia 1960 r.  
w radomsku. Śluby 
wieczyste złożył w 1985 r.,  
a rok później przyjął 
święcenia kapłańskie. 
w 1991 r. wyjechał  
do diecezji Umzimkulu 
w rPA. służył tam jako 
proboszcz, przełożony 
paulinów i diecezjalny 
koordynator katechezy. 
Ostatnio piastował 
stanowisko wikariusza 
generalnego tej diecezji. 

Kuźnia zaprasza
Radom. 16 stycznia 
o godz. 19.00 w kościele 
mb miłosierdzia (wjazd 
od ul. miłej) odbędzie 
kolejna „Kuźnia ze św. 
Pawłem”. Organizatorzy 
zapraszają w podróż 
misyjną z Apostołem. 
młodzież z Technikum 
gastronomicznego 
wystawi współczesne 
jasełka.

Finał festiwalu 
Radom. 17 i 18 stycznia 
w Ośrodku Kultury 
i sztuki „resursa 
Obywatelska”  
odbędzie się finał Vii 
międzydiecezjalnego 
Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek. Pierwszego 
dnia od godz. 10.00 
prowadzone będą 
przesłuchania. 
Z koncertem wystąpi 
też stanisław sojka. 
Drugiego dnia o godz. 
16.00 – wręczenie nagród, 
koncert laureatów 
i występ włodzimierza 
nahornego. 

Niektórych ze znalezionych tekstów trzeba było nauczyć się na pamięć.  
Inne można było zabrać ze sobą do domu. Będą drogowskazem w życiu.

Wojownikom 
światła 
mimo mrozu 
towarzyszyły 
świetne 
humory
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Skansen. Po trwających prawie 
dwa lata pracach konserwator-
skich w Muzeum Wsi Radomskiej 
udostępniono zwiedzającym 

ekspozycję w chałupie z Jastrzębi, 
która powstała w 1870 r. Na dachu 
położono nową strzechę. Ściany 
we wnętrzu zabytkowego domu 
we współpracy z muzealnymi kon-
serwatorami i etnologami pobieliły 
oraz ozdobiły zgodnie z wiejską 
tradycją panie z zespołu obrzędo-
wego „Zaborowianki” z Zaborowa. 
Założeniem ekspozycji w chałupie 
z Jastrzębi jest pokazanie sposobu 
życia stosunkowo zamożnej rodzi-
ny wiejskiej i funkcji, jaką w domu 
mieszkalnym pełniły poszczególne 
pomieszczenia.  md

Ks. dr  
Paweł Gogacz
Po raz kolejny 
organizujemy  
rekolekcje  
powołaniowe  
dla chłopców,  
uczniów szkół  
średnich,  
ale też studentów 
i gimnazjalistów.  
Chcemy tym młodym 
ludziom pomóc 
rozpoznać drogę 
powołania, czy to  
do kapłaństwa,  
czy do życia w rodzinie. 
Jest to też propozycja 
przeżycia  
trzech dni we wspólnocie, 
gdzie ważną sprawą  
są wspólne ideały 
łączące tych młodych 
ludzi. Organizowane 
w poprzednich latach 
rekolekcje pokazują,  
że w ich czasie  
nawiązują się 
znajomości,  
które trwają, 
oraz dokonuje się  
swoista wymiana 
doświadczeń.  
Niektórzy  
z uczestników  
wstępują potem  
do naszego  
seminarium,  
by rozpocząć studia 
i formację  
do kapłaństwa.

Wypowiedź organizatora  
rekolekcji powołaniowych  

dla chłopców 
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Świątecznie w „Kazimierzówce”

Radom. Proboszcz parafii pw. 
św. Kazimierza, ks. prał. Grzegorz 
Senderski (z prawej), spotkał się z 
podopiecznymi Charytatywnego 
Ośrod ka Duszpasterskiego 
„Kazimierzówka” oraz z pracujący-
mi w nim opiekunami. Spotkanie w 
tej parafialnej świetlicy miało świą-
teczny charakter. Obecni łamali 
się opłatkiem, wspólnie śpiewano 

kolędy. Wszyscy też otrzymali 
upominki. Dzieci własnoręcznie 
przygotowały dla dorosłych świą-
teczne stroiki. W zamian dostały 
aniołki i słodycze. Ośrodek skupia 
dzieci z kilku dzielnic Radomia, 
a zajęcia odbywają się przez pięć 
dni w tygodniu. Funkcję dyrek-
tora środka sprawuje Andrzej 
Kowalczyk.  kp

Już można zwiedzać
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Kiedyś mieszkała tu 
zamożna chłopska rodzina

Bliżej Biblii 
Głowaczów. Młodzież z para-
fii pw. św. Wawrzyńca uczestni-
czyła w „Warsztatach z Biblią”. 
Poprowadził je moderator die-
cezjalnego Dzieła Biblijnego 
im. Jana Pawła II ks. dr Jacek 
Kucharski. Podczas ich trwania 
przybliżył języki oryginalne, w 
jakich powstała Biblia. Mówił też 
o najnowszych przekładach Pisma 
Świętego na język polski. Młodzież 
czytała i uczyła się zasad wyszu-
kiwania poszczególnych tekstów 
biblijnych. Owocem warsztatów 
będzie grupa biblijna działająca 
w ramach Dzieła Biblijnego, którą 
poprowadzi wikariusz tutejszej 
parafii ks. Dariusz Jasiński.   mk

Najpiękniejsza 
szopka
Lipsko. Po raz kolejny odbył 
się konkurs na najładniejszą 
bożonarodzeniową szopkę. Był 
zaadresowany do dzieci ze szko-
ły podstawowej. Bardzo trudno 
było wybrać tę najpiękniejszą, 
ponieważ wszystkie były cie-
kawe i oryginalnie wykonane. 
Pierwszą nagrodę przyznano 
Dominikowi Komanowi z klasy 
IV. Jego szopka posłuży jako 
projekt do wybudowania żłób-
ka w przyszłym roku w koście-
le parafialnym. Drugą nagrodę 
otrzymała Małgorzata Tobis z II 
klasy, a trzecią Michał Ulikowski, 
również z II klasy. Wyróżnienia 
otrzymali: Katarzyna Kowalczyk, 
Angelika Szwagierek, Marta 
Koman, Karolina Niedziela oraz 
Kinga i Kuba Lasotowie.  sz

Laureaci konkursu 
otrzymali pamiątkowe 
dyplomy
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Ks. Jacek Kucharski poprowadził warsztaty biblijne  
dla głowaczowskiej młodzieży
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Opłatek z rodzinami
Radom. W nowej siedzibie 
Radomskiego Towarzystwa 
Dobroczynności przy placu 
Jagiellońskim 15 odbyło się spo-
tkanie opłatkowe. W uroczysto-
ści wzięli udział bp Stefan Siczek, 
przedstawiciele Urzędu i Rady 
Miasta Radomia, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
partnerzy społeczni, przyjacie-
le, sponsorzy, a także rodziny 

znajdujące się pod opieką RTD 
oraz członkowie i pracowni-
cy stowarzyszenia. RTD od lat 
udziela wsparcia najuboższym 
rodzinom. Pomoc, jaką do nich 
kieruje, ma nie tylko charakter 
materialny, ale przede wszyst-
kim zmierza do budowy trwa-
łych wartości rodzinnych oraz 
aktywizacji społecznej i zawo-
dowej.  mm
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Bp Stefan Siczek łamał się z opłatkiem z członkami 
stowarzyszenia i ich podopiecznymi

Wyjątkowe jasełka
krychnowice. Pacjenci Szpitala 
Psychiatrycznego, Oddziału 
Terapii Uzależnień od Środ- 
ków Psychoaktywnych, wystą-
pili w przedstawieniu jaseł-
kow ym na terenie oddziału, 
na którym aktualnie prze-
by wają. Scenariusz podsu-
nęły im terapeutki. Pacjenci 
sami przygotowali dekoracje 
i w ybrali odpowiednią mu- 
zykę. Przygotowania do wystę-
pu trwał y 10 dni. Młodzi 
ludzie bardzo sugesty wnie 
i z dużym zaangażowaniem 

mówili o miłości, której niestety  
zabrakło w ich rodzinnych 
domach, ale mogą odnaleźć 
ją przy Chrystusie, który  
narodził się w Betlejem. Mło-
dzież oklaskiwali pracownicy 
oddziału i członkowie naszej 
redakcji. 
 kmg

Srebrna rocznica

Radom. Parafia pw. św. Łukasza 
na osiedlu Michałów obchodziła 
25. rocznicę istnienia. Jej począt-
ki wiązały się z dużym oporem 
ówczesnych władz. Jubileuszowej 
Mszy św. przewodniczył bp Ed- 
ward Materski, który utworzył 
parafię. – Obejmujemy naszą 
modlitwą wszystkich kapłanów, 
którzy w tej świątyni pracowali, 
zarówno żyjących, jak i tych, któ-
rych Pan powołał już do siebie 

– mówił w słowie wstępnym bp 
Materski. W homilii wspominał 
tamten trudny czas: – Ówczesne 
władze nie zgadzały się na tę 
budowę. 2 kwietnia 1984 roku 
nakazały nawet jej likwidację. 
Wspominam o tym, aby szcze-
gólnie podziękować Bogu za tych, 
którzy w niebezpiecznym okre-
sie dzień i noc dyżurowali przy 
budowie – mówił ks. biskup. 
  zn
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Kwiaty dla księdza biskupa były wyrazem wdzięczności  
za utworzenie parafii
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Młodzież bardzo  
sugestywnie odegrała  
swoje role w jasełkach
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Spotkanie w Domu Pomocy Społecznej

Zielonooka i Protoewangelia

Jubileusz Zakładu Karnego w Żytkowicach

Sztandar na 25-lecie

P ołożony na terenie gminy 
Garbatka-Letnisko Zakład 
Karny w Żytkowicach 

obchodził 25-lecie istnienia. 
Jest to jednostka typu półotwar-
tego, przeznaczona dla dorosłych 

recydywistów penitencjarnych. 
Utworzono go w lutym 1983 roku, 
po tym, jak przestał tu funkcjo-
nować Ośrodek Przystosowania 
Społecznego. W ostatnich latach 
modernizowano i rozbudowywano 

budynki. W miejsce zabudowy 
kontenerowej pojawił się nowo-
czesny budynek administracyjny. 
Swoim rozmachem zaskoczył on 
wszystkich. 

Jubileuszowe uroczystości 
rozpoczęła Msza św., której w ko-
ściele w Bogucinie przewodniczył 
bp Zygmunt Zimowski. Podczas 
Eucharystii ks. biskup poświęcił 

sztandar ufun-
dowany przez 
starostę powia-
tu kozienickie-
go Janusza Stę-
pora. Na ręce 
dyrektora ZK 
w Żytkowicach 

ppłk. Roberta Kowalczyka starosta 
przekazał sztandar jako symbol 
uznania dla społecznej misji reali-
zowanej w podległej mu jednostce. 
Ppłk Robert Kowalczyk złożył po-
dziękowania i wręczył pamiątko-
we grawertony bp. Zygmuntowi 
Zimowskiemu, zastępcy dyrektora 

generalnego Służby Więziennej 
płk. Arkadiuszowi Dmowskiemu 
i staroście powiatu kozienickiego 
Januszowi Stąporowi. 

Po zakończonym nabożeń-
stwie załoga Zakładu Karnego 
w Żytkowicach przemaszerowała 
ze sztandarem przed swoją siedzi-
bę. Tu odbywała się dalsza część za-
planowanej uroczystości. Wyróż-
niający się funkcjonariusze zostali 
uhonorowani awansami na wyższe 
stanowiska i stopnie służbowe oraz 
otrzymali odznaczenia. Po poświę-
ceniu została odsłonięta tablica 
upamiętniająca moment nadania 
sztandaru jednostce penitencjarnej 
w 25. rocznicę jej powstania. Zwień-
czeniem ceremonii było uroczyste 
przecięcie wstęgi i oficjalne otwar-
cie nowej siedziby administracji Za-
kładu Karnego. Zwiedzający nowo 
otwarty budynek mogli obejrzeć 
wystawę fotograficzną i wernisaż 
prac artystycznych wykonanych 
przez osadzonych.  mk

Pamiątką jubileuszu będą sztandar  
i nowoczesny budynek administracyjny.

Podczas 
uroczystości 
otwarto 
nowoczesny 
budynek 
administracyjny

D PS to ich dom. Są w różnym 
wieku. Łączy ich niepeł-

nosprawność, głównie intelek-
tualna, i to różnego stopnia.  
– Nazywam się Mariusz Żuromski 
– opowiada członek Domina. – 
W zespole śpiewam od dwóch lat. 
Ostatnio byliśmy w Iłży, gdzie śpie-
waliśmy piosenki cygańskie.

– Nasi chłopcy wyjeżdżają 
na przeglądy zespołów DPS-ów. 
Bardzo się starają – opowiada 
Mieczysława Szyszka, pracująca 
w wierzbickim ośrodku od 23 lat.  
– Zdobywają pierwsze miejsca. 
Przed Iłżą byli w Łęcznej. Ze-
spół prowadzi instruktor Bog-
dan Lis. Jest pasjonatem, który 
w tę pracę wkłada całego siebie. 

A nie jest to praca łatwa i czasem 
w proste, wydawałoby się, rzeczy 
trzeba wkładać wiele trudu i oka-
zać wiele cierpliwości.

Nasze spotkanie to także ko-
lędy. Tutaj, oprócz członków ze-
społu, śpiewają wszyscy. A potem 
jest czas na rozmowę. Dyskusję 
zagaja proboszcz ks. kan. Jan 
Chodelski. – Jest z nami redaktor 
„Gościa Niedzielnego” – mówi. Gdy 
padają te słowa, rozlegają się okla-
ski i pojawiają uśmiechy. – Ale chcę 
wam powiedzieć – kontynuuje ks. 
Jan – że jest to także biblista, który 
w seminarium uczy Pisma Święte-
go. Może macie jakieś pytania? 

Tutaj bezkonkurencyjny oka-
zuje się Krzysztof Tobiasz, który 
w wierzbickim ośrodku mieszka 
od ponad dwudziestu lat. – Dla-
czego w Nowym Testamencie 
nie ma Ewangelii Judasza? – to jego 
pierwsze pytanie. A drugie: – 
Co to jest Protoewangelia? – Zanim 

rozpocząłem odpowiedzi, ukrad-
kiem spojrzałem na wikariuszy, 
którzy byli z nami na spotkaniu. 
Nie kryli podziwu i zaskoczenia. 

– Musisz o tym koniecz-
nie opowiedzieć na w ykła-
dzie alumnom. Niech wiedzą, 
że trzeba solidnie studiować 

– mówił mi w drodze powrotnej 
proboszcz. – Jasne, że to zrobię 
– odpowiedziałem. Myślałem 
już o tym wtedy, gdy Krzyszto-
fowi opowiadałem o zapowie-
dzianej w raju Niewieście, która 
zmiażdży głowę węża.

Ks. Zbigniew Niemirski

– A ty, Cyganko, zielone oczy 
masz! – śpiewają z ogromnym 
zaangażowaniem członkowie ze-
społu Domino z Domu Pomocy 
Społecznej w Wierzbicy. 

Członkowie zespołu Domino. Trzeci z lewej Krzysztof Tobiasz. 
Obok na wózku Mariusz Żuromski
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Koncerty w parafii Świętej Trójcy w Grabowie

Order dla proboszcza

O d listopada ubiegłego roku 
w kościele pw. Świętej 
Trójcy w Grabowie nad 

Pilicą odbywają się koncerty 
pieśni religijnych i patrio-
tycznych. Wykonują je znani 
nie tylko w naszym regionie 
artyści. Parafianie szczególnie 
zapamiętają w ystęp zespołu 
TRIM. – Wiele już koncertów 
odbywało się w naszej świąty-
ni, ale takiego jeszcze nie było. 
Kościół wypełniony był po brze-
gi. TRIM wykonuje znane utwo-
ry religijne i patriotyczne. Jego 
różnorodne rozwiązania, gdzie 
popowe brzmienie miesza się 
z operowymi głosami, tworzą 
niepowtarzalne efekty. Każdy 
z członków grupy na co dzień pra-
cuje w operze. Niepowtarzalne 
głosy solistów wywoływały wie-
le emocji. Każdemu występowi 
towarzyszyły burze oklasków 
i łzy w oczach słuchaczy – wspo-
mina Iwona Stefaniak.

Zaprosze-
ni artyści śpie-
wają podczas 
niedzielnych 
M s z y  ś w. , 
a po nich dają 
półgodzinny 
koncert. Gdy w grabowskim ko-
ściele występował zespół TRIM, 
proboszcz parafii ks. kan. Stani-
sław Drąg otrzymał Order Krzy-
ża Grunwaldzkiego. Odznaczenie 
wręczył mu przewodniczący 
Kapituły Orderu, komandor 
dyplomowany Henryk Leopold 
Kalinowski. – Stowarzyszenie 
Kawalerów Orderu Wojennego 
Krzyża Grunwaldzkiego przy-
znało ks. Drągowi odznaczenie 
w podzięce za czynioną z pobu-
dek patriotycznych działalność 
społeczną w dziedzinie utrwala-
nia i upowszechniania wydarzeń 
historycznych oraz za działal-
ność na rzecz upowszechniania 
kultury. Po wręczeniu odznacze-
nia zespół TRIM zaśpiewał dla 
proboszcza jeden z najpiękniej-
szych utworów, jaki ma w swoim 
repertuarze, pieśń „Pozwól mi, 
Panie” – mówi pani Iwona.  
 md

Występują tu znani w całej Polsce 
artyści. Śpiewają pieśni religijne  
i patriotyczne.

Ks. Stanisław 
Drąg śpiewał 

pieśni  
z zespołem 

TRIM

Zaplanowane koncerty
18 stycznia – koncert europejskiej sławy śpiewaka mirosława 
Karaudy (kolędy)
25 stycznia – koncert chóru parafialnego z parafii  
pw. mb szkaplerznej w warce (kolędy)
22 lutego – Koncert warszawskiej śpiewaczki małgorzaty 
sałacińskiej (pieśni religijne)
15 marca – Koncert Chóru im. św. Kazimierza z radomia  
(pieśni wielkopostne)

J uż przed rozpoczęciem spotka-
nia uczestnicy mogli otrzymać 

pomoce: książki, czasopisma, 
ulotki, plakaty. Będą ważną 
pomocą w codziennej pracy. – 
Najczęściej przychodzą do nas 
narzeczeni – mówi Krystyna 
Piechurska, która od 1980 r. pra-
cuje w duszpasterstwie rodzin w 
Jedlni. Jest też katechetką. – Moja 
przygoda z poradnictwem rozpo-
częła się od kursu w Pionkach, 
gdzie byłam tylko uczestniczką 
i nie myślałam o pracy w porad-
ni. Ale po zakończeniu zapro-
ponowano mi taką aktywność. 
Zgodziłam się i tak już zostało. 

Marzena Murawska jest polo-
nistką. Należy z mężem do wspól-
noty Domowego Kościoła. – W 
poradnictwie pracuję od dwóch 
lat – mówi. Chciałam pogłębiać 
nie tylko wiarę, ale też wiedzę 
religijną. Mój mąż studiował 
teologię. Mamy więc wspólne 
zainteresowania. Wiedzę zwią-
zaną z poradnictwem rodzinnym 

staram się też wykorzystywać w 
pracy z młodzieżą. Aczkolwiek 
bez nachalności, rzec by można 
– dyskretnie.

– Nasze spotkanie w war-
stwie wykładu i dyskusji wiąże 
się z 40. rocznicą ogłoszenia en-
cykliki „Humanae vitae” – mówi 
ks. Sławomir Adamczyk, diece-
zjalny duszpasterz rodzin. – Nie 
zapominamy też o haśle roku: 
„Otoczyć troską życie”. Mszy św. 
przewodniczył bp Stefan Siczek. 
On także wręczył misje kano-
niczne do pracy w poradnictwie. 
Dziękowaliśmy pięciu osobom, 
które odchodzą z czynnej pracy 
na polu duszpasterstwa rodzin z 
racji wieku.

Niedziela Świętej Rodziny 
przyniosła list episkopatu, któ-
ry wzmocnił publiczną dysputę 
o zapłodnieniu in vitro. Czy 
pracownicy naszych poradni są 
przygotowani do rozmów w tym 
względzie? – Oczywiście – odpo-
wiada Małgorzata Górka, diece-
zjalny doradca życia rodzinne-
go. – Tej metodzie, jej moralnym 
aspektom i ocenom poświęciliśmy 
wrześniowe spotkanie duszpa-
sterstwa rodzin, a potem konfe-
rencje w poszczególnych rejonach 
diecezji. Szczególnie cenny był 
wykład rektora naszego semina-
rium, ks. Jarosława Wojtkuna.

Paweł Tarski

Opłatkowe spotkanie duszpasterstwa rodzin

O in vitro już 
debatowali

Na co dzień pracują 
w parafialnych 
poradniach 
rodzinnych. Spotkali 
się w Radomiu, 
by razem śpiewać 
kolędy i obradować.

Uczestnicy spotkania mogli się zaopatrzyć w fachowe pomoce.  
W środku ks. Sławomir Adamczyk
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G dy w czasie pobytu na 
Watykanie bp Zygmunt 
Zimowski poinformo-
wał Ojca Świętego, że w 

Radomiu powstaje Centrum Myśli 
Benedykta XVI, Papież uśmiech-
nął się i wyraźnie ucieszył.

PakA
Ten skrót urobiono tro-

chę po to, by 
powagę 

i surowość, jaka kryje się w tej na-
zwie, nieco oswoić i udobruchać. 
Państwowa Komisja Akredytacyj-
na to narzędzie Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Do jego zadań na-
leży między innymi wizytowanie 
placówek szkolnictwa wyższego. 
Taką wizytację przeprowadzono 
w radomskim Instytucie Teolo-
gicznym w grudniu 2008 r. – Ra-
dom dojrzał – mówił prof. Karol 
Klauza, wizytujący placówkę. – 
Pięć lat temu mówiliśmy o zbliża-
jących się obronach 

prac magisterskich w instytucie. 
Dziś szukamy tożsamości nauko-
wej placówki. Wizytowałem dobrze 
zorganizowaną bibliotekę. Cieszą 
mnie naukowe awanse pracowni-
ków. Dobrą rzeczą, która przydaje 
radomskiemu instytutowi własne-
go indywidualnego charakteru, 
jest Centrum Myśli Benedyka XVI. 

Pierwsi pasjonaci
Zajęcia ruszyły jesienią ubie-

głego roku. Na pierwszy rok 
studiów doktoranckich zapisało 

się niemal trzydzieści 
osób, w tym dwie osoby 
świeckie. Jedną z nich 
jest Elżbieta Martun. – 
Mieszkam w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, a więc 
na terenie diecezji san-
domierskiej – mówi. – 
Dl a c z e g o 

wybrałam Radom? Interesuje mnie 
intelektualna spuścizna kard. Jose-
pha Ratzingera, dziś Ojca Świętego. 
Chcę zgłębiać tę wiedzę. Zajęcia 
w Centrum Myśli są frapujące. 
Ze szczególną uwagą uczestniczę 
w wykładzie bp. Zygmunta Zi-
mowskiego, który wprowadza nas 
w teologię Benedykta XVI. Wiele 
wynoszę z zajęć dotyczących seku-
laryzacji, prowadzonych przez ks. 
Jacka Mizaka.

– Kończymy studia semina-
ryjne i idziemy na parafie – mówi 
ks. Ireneusz Szustak. – Centrum 
Myśli to okazja do dalszej formacji 
intelektualnej. Wiele dają mi zaję-
cia ks. Ignacego Bokwy z teologii 
kultury. To inspirujące wykłady. 
Pomagają odnaleźć się we współ-
czesnym świecie. Ważne jest także 
to, że oprócz dni wykładowych są 
także dni poświęcone formacji 
duchowej.

Studia doktoranckie mogą 
podjąć osoby posiadające tytuł 
magistra teologii. – Dokumenty 
naszych studentów znajdują się 
w Warszawie na UKSW – mówi 

Instytut 
Teologiczny. 
W jego ramach 
pierwszy semestr 
zajęć kończą 
doktoranci, 
studenci 
Centrum Myśli 
Benedykta XVI.

O tym myśli 
Centrum Myśli

tekst
ks. Zbigniew Niemirski

zniemirski@goscniedzielny.pl

Prof. Karol 
Klauza (drugi 

z prawej) 
z kadrą 

wykładowców 
Instytutu 

Teologicznego 
UKSW 

w Radomiu

Gmach 
radomskiego 
seminarium,  

w którym 
mieści się 
Centrum

Ks
. Z

bi
g

n
ie

w
 n

ie
m

ir
sK

i



VIIAve Gość rAdomski
G

o
ść N

iedzielN
y

11 stycznia 2009

Barbara Kowalczyk, pracująca 
w sekretariacie instytutu. – Wraz 
z pojawieniem się Centrum Myśli 
Benedykta XVI przybyło nam pra-
cy. Ale to wdzięczna praca. Razem 
z panią Renatą Pawlak możemy 
służyć pomocą i zapewnić admini-
stracyjną opiekę kolejnym grupom 
studentów. – Panie, które pracują 
w sekretariacie, są bardzo kompe-
tentne. Pomogą w każdej sytuacji. 
Doradzą, podpowiedzą – zgodnie 
potwierdzają studenci.

Centrum Myśli nie chce za-
wężać swej działalności jedynie 
do studiów doktoranckich. Waż-
ną przestrzenią działalności jest 
gromadzenie wszystkiego, co wią-
że się z osobą patrona Centrum.  
– Chcemy promować jego naucza-
nie – mówi ks. Dariusz Skrok, dy-
rektor Instytutu Teologicznego. 
– W tej chwili tworzymy w naszej 
bibliotece osobny dział, który bę-
dzie poświęcony wszystkiemu, 
co wiąże się z osobą i spuścizną 
Josepha Ratzingera, a obecnie Be-
nedykta XVI. Te zbiory są dostępne 
dla wszystkich. Mamy w planach 
organizowanie sympozjów, semi-
nariów i konferencji. Będą one 
otwarte i zapraszamy do udziału 
w nich każdego.

Odróżniam chemię  
od teologii

Do sympozjum, które odbyło 
się w grudniu ubiegłego roku, 
Centrum przygotowywało się ze 

szczególną starannością. Wszak 
było pierwszym w ramach jego 
działalności. Za przedmiot ana-
liz wzięto książkę Josepha Rat-
zingera – Benedykta XVI „Jezus 
z Nazaretu”. W trakcie obrad 
wygłoszono osiem wykładów, 
a zwieńczyła je dyskusja. Prele-
gentami byli wykładowcy Uni-
wersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego i kra-
kowskiej Papieskiej Akademii 
Teologicznej. Wiosną ukaże się 
książka zawierająca treść wszyst-
kich wykładów.

Dopełnieniem sympozjum 
była uroczystość wręczenia le-
gitymacji członkom Polskiego 
Towarzystwa Teologicznego. 
Otrzymali je nie tylko „zawodo-
wi” teolodzy. Wśród przyjmu-
jących te dokumenty byli: Mał-
gorzata Tatar, anglistka, i Jerzy 
Lewandowski, germanista. Swą 
legitymację odebrał też Leszek 
Wianowski, chemik z Politechni-
ki Radomskiej, a zarazem teolog. 
– Zawsze odróżniałem chemię od 
teologii – mówi. – Teologią za-
interesowałem się, gdyż chcia-
łem tu znaleźć realną pomoc 
w udoskonalaniu życia. Potem 
przyszło studiowanie, zgłębia-
nie, publikacje i wykłady. Ale 
nigdy nie straciłem tej zasadni-
czej perspektywy: teologia ma 
mi ułatwiać i poprawiać życie. 
� •

Nieustanne zaproszenie
Zygmunt Zimowski, biskup radomski
– myśl o powołaniu Centrum myśli benedykta XVi 
wiąże się z moim osobistym doświadczeniem. niemal 
dwadzieścia lat pracowałem u boku kard. Josepha 
ratzingera na watykanie. On także udzielił mi święceń 
biskupich w radomskiej katedrze. gdy został następcą 

Jana Pawła ii, jego dorobek i myśl niejako odżyła  
i pokazała swą wielkość, głębię i znaczenie. widziałem też,  
jak bardzo zależy kard. ratzingerowi na sprawie intelektualnej 
i duchowej formacji duchowieństwa. Ta sprawa jakoś mnie 
nurtowała i zaowocowała inicjatywą powołania takiej instytucji. 
Jeszcze przed wakacjami ubiegłego roku wystosowałem list 
do księży naszej diecezji zapraszający do rozpoczęcia studiów 
specjalistycznych. Cieszę się, że udało się stworzyć grupę 
studentów pierwszego roku i że do duchownych dołączyli 
także świeccy. moje zaproszenie jest nadal aktualne. Ufam, 
że w nowym roku akademickim pojawi się kolejny, jeszcze 
liczniejszy rocznik studentów.

Ks. dr Dariusz Skrok, dyrektor instytutu 
Teologicznego UKsw w radomiu 
– sprawę Centrum myśli benedykta XVi przedstawiłem 
w warszawie na radzie wydziału Teologicznego UKsw. 
Chodziło także o mianowanie moderatora, pracownika 
odpowiedzialnego za tę jednostkę dydaktyczną. rada 

zaaprobowała kandydaturę ks. prof. UKsw dr. hab. romana 
Kuligowskiego, pracownika naszego instytutu. 
Obecnie myślimy o stworzeniu nowej specjalności w ramach 
kierunku teologia. Chodzi o studia magisterskie. Krystalizuje 
się myśl o czymś, co będzie związane z kształceniem kadr dla 
pracy charytatywnej i wolontariatu. Posługa charytatywna 
i wolontariat wyrastają przecież z przesłania teologicznego. 
A trzeba tu dodać, że radom i region radomski wciąż potrzebują 
specjalistów w tym zakresie. będziemy informować o postępach 
prac przygotowawczych i już dziś zapraszamy do studiów na 
takiej specjalności.

Legitymację członka Polskiego Towarzystwa Teologicznego z rąk 
prezesa ks. prof. Kazimierza Panusia odbiera Barbara Kowalczyk
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M odrzewiowy kościół stał 
tu w XI w. Fałków był wów-

czas własnością biskupów kra-
kowskich. Około 1420 r. wzniesio-
no murowaną świątynię i wtedy 
też erygowano parafię. 

Wstawanie ze zgliszczy
W XVIII w. kościół spło-

nął. Odbudowano go, ale uległ 
zniszczeniu w czasie I wojny 
światowej. Modlono się wtedy 
w drewnianej kaplicy i znów bu-
dowano kościół. Stanął w 1935 r. 
Ten uległ zniszczeniu w czasie II 
wojny światowej. Prace nad od-
budową prowadzono w latach 
1947–1954. Ale i ta świątynia 
doznała bolesnego zniszczenia. 
W 1982 r. spłonął ołtarz główny 
i uszkodzone zostało wnętrze. 
Odbudowę prowadzono przez 
kolejne cztery lata.

Teraz trwają przygotowania 
do remontu kościelnych wież, 

a przed świątynią pojawią się 
schody z piaskowca oraz pod-
jazd dla niepełnosprawnych. 
Proboszcz nie ma wątpliwości, 
że parafianie zaangażują się 
w prace i pospieszą z pomocą.

Najlepsi
W ostatnim roku uczniowie 

z miejscowej parafii wygrali 
diecezjalne konkursy dla szkół 
podstawow ych i gimnazjów, 
organizowane przez Wydział 
Katechetyczny Kurii Radom-
skiej. Wielki wkład w przy-
gotowania włożyła katechet-
ka Aleksandra Leśniewicz.  
W parafii działa chór, który daje 
koncerty także poza parafią, 
a miejscowa schola wygrała kon-
kurs pieśni maryjnej w Kielcach. 

Oba zespoły prowadzi organista 
Piotr Gonerka. 

Zapleczem modlitewnym 
są koła Żywego Różańca. W pa-
rafii działa Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży. Młodzi 
pod kierunkiem nauczycieli 
i wychowawców przygotowują 
okolicznościowe uroczystości. 
Miejscowe gimnazjum nosi imię 
Jana Pawła II i troszczy się o pa-
mięć swego patrona. W okresie 
Bożego Narodzenia wystawiają 
jasełka. Tradycją jest to, że mło-
dym aktorom wójt funduje potem 
autokarową wycieczkę. Tak bę-
dzie także i w tym roku.

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. Świętej Trójcy w Fałkowie

Pięć kościołów

Zdaniem 
proboszcza

– Fałków to moje 
trzecie probostwo, 
a zarazem nowe 
duszpasterskie 
wyzwanie i nieco 
inne zadania. 

spotkałem tu ludzi bardzo 
życzliwych i chętnych 
do pomocy. w tak krótkim 
czasie udało się nam wiele 
zrobić i ufam, że sprostamy 
czekającym nas zadaniom. 
najważniejszym będzie 
remont wież świątyni, 
bo nadwątlił je czas 
i trzeba podjąć szybkie 
działania. Parafianie żyją 
sprawami parafii i chcą 
swe zaangażowanie 
pokazywać poza wspólnotą. 
Co roku udają się na Jasną 
górę, by brać udział 
w dorocznej pielgrzymce 
rolników. Tu, na miejscu 
goszczą pątników idących 
do Częstochowy w pięciu 
różnych pielgrzymkach. 
Jestem wdzięczny 
moim najbliższym 
współpracownikom 
za zaangażowanie. 
To podziękowanie składam 
na ręce wikariusza 
ks. roberta Falińskiego. 
Cieszy mnie troska 
nauczycieli i wychowawców 
szkół. bardzo dobrze 
układa się też współpraca 
z władzami naszej gminy. 

Ks. Andrzej Gawryś

Święcenia kapłańskie –  
11 czerwca 1972 r. wikariaty – 
Chobrzany, szewna, Przedbórz, 
Lipsko, parafia pw. św. Pawła 
w sandomierzu, parafia 
pw. św. barbary w Pionkach, 
skaryszew. Probostwa – 
grzmnucin-Kłonówek, 
Dąbrowa nad Czarną 
i od 2007 r. Fałków

Zapraszamy  
na Msze św.
w niedziele i święta:  
8.30, 10.00, 11.30, 16.00  
w kościele filialnym  
w Turowicach:  
14.00
w dni powszednie: 
7.00, 16.00

Patrzącym na 
historię tej parafii  
i jej świątyń nasuwa 
się myśl, że żadna 
przeciwność losu  
nie jest w stanie  
jej złamać.

Parafialną scholę prowadzi organista Piotr Gonerka  
(pierwszy z prawej)
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