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Ponad pół tysiąca lat 
temu tego dociekał 
św. Kazimierz. O tym 
w homilii mówił  
bp Zygmunt Zimowski.

S zukanie sprawiedliwości – ten 
rys osobowości naszego patrona 

wymaga szczególnie mocnego wyak-
centowania. To przecież w Radomiu 
Jan Paweł II tematem swej homilii 
uczynił to Chrystusowe błogosła-
wieństwo: „Błogosławieni, którzy 
łakną i pragną sprawiedliwości” 
– zaznaczył bp Zimowski. – Troska 
o sprawiedliwość społeczną musi być 
zobowiązaniem dla tych, którzy spra-
wują władzę w państwie, w samorzą-
dach, w różnych instytucjach. Trudno 
przecież nie przyznać, że największe 

koszty transformacji ponieśli ludzie 
z najsłabszych grup społecznych. 
Niepokoimy się też, że dziś te same 
grupy ludzi najboleśniej doświad-
czają skutków kryzysu finansowego 
i gospodarczego.

W bazylice św. Kazimierza spra-
wowana była odpustowa Eucharystia. 
Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, 
samorządowcy, poczty sztandarowe, 
kompania honorowa wojska i policji 
oraz mieszkańcy miasta. 

Na zakończenie bp Zimowski po-
święcił figurę Matki Bożej oraz kolej-
ny raz wręczył Ordery św. Kazimie-
rza. W tym roku otrzymało je sześć 
osób. Właściciele firmy instalatorskiej 
Elżbieta i Józef Brzescy pokazali posta-

wę praktycznego 
wcielania w życie 
katolickiej na-
uki społecznej. 

Wspomagali budowę radomskiego 
seminarium, a ostatnio ośrodka cha-
rytatywnego-edukacyjnego „Emaus” 
w Turnie koło Białobrzegów. Architekt 
Tadeusz Derlatka zaprojektował kilka-
naście świątyń w naszej diecezji i na-
dal wspiera radą szereg diecezjalnych 
inicjatyw. Jadwiga Panek-Lenartowicz 
z całym oddaniem zaangażowała się 
w dzieło pomocy najmłodszym, szcze-
gólnie poprzez organizację hospicjum 
św. Ojca Pio. Ks. inf. Adam Socha 
jest w diecezji zasłużonym budowni-
czym. To on utworzył parafię pw. św. 
Kazimierza na radomskim Zamłyniu, 
tu poprowadził budowę kościoła, który 
dziś jest bazyliką. Honorata Trzaskal-
ska założyła diecezjalną fundację „Dać 
Sercom Nadzieję”. Jest też zaangażowa-
na w szereg inicjatyw na rzecz potrze- 
bujących. 

 Ks. Zbigniew Niemirski

Uroczystości ku czci patrona miasta i diecezji

Czego wymaga 
sprawiedliwość?

krótko

Warto obejrzeć
Spektakl o św. Pawle. 
Zespół teatralny 
Wyższego Seminarium 
Duchownego zaprasza, 
szczególnie uczniów szkół 
średnich, na spektakl 
pt. „Paweł z Tarsu” 
na motywach powieści 
Jana Dobraczyńskiego 
„Święty miecz” 
w adaptacji i reżyserii 
ks. Piotra Turzyńskiego. 
Spektakl będzie 
wystawiany w gmachu 
WSD przy ul. Młyńskiej 
od 19 do 22 marca o godz.  
19.00. Zgłaszanie grup:  
tel. 048 3309100.

Dni skupienia
Diecezja. 21 marca 
w radomskiej katedrze, 
a 22 marca w skarżyskiej 
Ostrej Bramie odbędą się 
dni skupienia poświęcone 
dziełu intronizacji 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa Króla 
Królów i Pana Panów. 
Rozpoczęcie o godz. 9.00. 
Msza św. o godz. 12.00. 
Na zakończenie dyskusja 
o godz. 16.00. Konferencje 
wygłoszą o. Jan Mikrut 
CSsR oraz Ewa Nosiadek. 
Zapisy: tel. 048 3633809, 
0724289598 i 0601746225.

Dzień  
Świętości Życia
Pielgrzymka. W związku 
z Dniem Świętości Życia, 
który przypada  
25 marca, w uroczystość 
Zwiastowania NMP, 
Duszpasterstwo Rodzin 
organizuje 21 marca  
pielgrzymkę 
do Częstochowy w obronie 
świętości życia. Wyjazd 
o godz. 5.30, powrót około 
19.00. Zapisy w Ośrodku 
Duszpasterstwa Rodzin 
(Radom,  
ul. Malczewskiego 1;  
tel. 0483406235).

Laureaci Orderu św. Kazimierza (w dolnym rzędzie od lewej): Józef i Elżbieta Brzescy,  
Jadwiga Panek-Lenartowicz, Honorata Trzaskalska, Tadeusz Derlatka. W górnym rzędzie od lewej:  
ks. prał. Grzegorz Senderski (proboszcz bazyliki), biskupi Edward Materski, Zygmunt Zimowski,  
Stefan Siczek, Adam Odzimek i ks. inf. Adam Socha.
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Starachowice. Mistrzostwom 
Szachowym Ministrantów naszej 
diecezji patronowała staracho-
wicka Rada Rycerzy Kolumba. 
Organizatorem byli parafia pw. 
MB Nieustającej Pomocy, Klub Sza-
chowy Gambit i Szkoła Podstawo-
wa nr 6. Trzydziestu ministrantów 
wystartowało w dwóch grupach: 
uczniów szkół ponadpodstawych 
i podstawowych. W pierwszej 
grupie wygrał Michał Barszcz z 
Makowca, w drugiej Paweł Kaput 
z parafii MB Nieustającej Pomocy 
w Starachowicach.  kj

Ks. Jarosław  
Wojtkun 

Dojrzewanie 
do kapłaństwa to droga, 

którą przebywa się 
etapami. Alumnom 

trzeciego roku zostaje 
powierzona misja 

strażników Bożego Słowa, 
które jest Słowem Życia. 
Klerycy czwartego roku 

przez posługę  
akolitatu otrzymują 

do rąk Najświętsze Ciało 
Jezusa Chrystusa.  

Mają odtąd być 
strażnikami największej 

świętości, jaką Kościół 
otrzymał od Jezusa. 

Będą mogli  
rozdawać Chleb 
eucharystyczny  

wiernym. Odczytywanie 
słów Pisma Świętego 

w czasie liturgii, 
rozdzielanie Komunii św. 

to nie tylko przywilej, 
ale zobowiązanie 

do jeszcze głębszej  
więzi z Chrystusem 

obecnym  
w Słowie  

i w Eucharystii. 
Rektor WSD  

o posługach lektoratu i akolitatu
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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

Posługi
Seminarium. Bp Stefan Siczek 
udzielił posługi lektoratu i akoli-
tatu alumnom trzeciego i czwar-
tego roku radomskiego WSD. 
Przyjęło je 41 alumnów. Uroczy-
stości poprzedziły czterodniowe 

rekolekcje wielkopostne, które 
poprowadził ks. Paweł Sobierajski 
z Sosnowca. W homilii bp Siczek 
mówił do alumnów, że stają się 
strażnikami księgi Słowa Bożego 
i kielicha eucharystycznego.   zn

Nowe organy
Radom. W parafii pw. bł. Annu-
arity ks. prał. Wojciech Szary 
poświęcił nowe organy, a podczas 
wygłoszonych kazań dokonał ich 
prezentacji. Instrument dzięki 
ofiarności parafian udało się spro-
wadzić z Włoch. – Konieczne były 
organy w nowym kościele, aby 
większa była chwała Boża – mówi 
proboszcz ks. kan. Kazimierz Mar-
chewka. W dniu prezentacji utwo-
ry Jana Sebastiana Bacha, Cesara 
Franka i Stanisława Moniuszki 
wykonywał Robert Pluta, nauczy-
ciel Zespołu Szkół Muzycznych w 
Radomiu.  kw

Wyprawy św. Pawła
Radom. W parafii pw. MB Miło-
sierdzia po raz kolejny młodzież 
spotkała się na „Kuźni”, by tym 
razem posłuchać o wyprawach 
misyjnych św. Pawła. Ks. Jacek 
Kucharski, wykładowca WSD w 
Radomiu, za pomocą prezentacji 
multimedialnej zabrał uczestni-
ków w drogę śladami Apostoła 
Narodów. Kiedy Paweł przybył do 
jakiegoś miejsca, nie nauczał jedno-
razowo. Nie wyjeżdżał, dopóki nie 
miał pewności, że jego uczniowie 
wytrwają w wierze. Na spotkaniu 
nie mogło zabraknąć wspólnego 
śpiewu oraz scholi pod przewod-
nictwem dk. Bartka, a także kolejnej 

części konkursu sprawdzającego, 
co zapamiętaliśmy z konferencji. 
Następna kuźnia już 20 marca. 
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Akolici mogą już udzielać wiernym Komunii św.
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Do wspólnego śpiewu 
zachęca schola
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Na organach w dniu ich poświęcenia grał Robert Pluta

Szach, mat

Pokazową partię turnieju 
rozegrali ks. inf. Stanisław 
Pindera (z lewej) i ks. Tomasz 
Janicki
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Protest
Warszawa. W ogólnopolskim 
proteście pracowników zakładów 
zbrojeniowych wzięło udział 80 
proc. pracowników Radomskiej 
Fabryki Broni. Protestujący zło-
żyli petycje ze swoimi żądaniami 
w Sejmie i w kancelarii premiera, 
domagając się zamówień na ich pro-
dukcję, co może uratować zagrożo-
ne miejsca pracy.  pt

■ R e k l A m A ■

Informacje z terenu  
całej diecezji radomskiej:  

www.diecezja.radom.pl.
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Sto lat to za mało

Groszowice. Zofia Deja obchodzi-
ła wyjątkowy jubileusz – stulecie 
urodzin. Z tej okazji w jej intencji 
sprawowana była Msza św. „Miarą 
naszego życia jest lat siedemdziesiąt, 
osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni” 
– te słowa psalmu przywołano w 
czasie uroczystości, podkreślając, 
że czasem, gdy Bóg pozwoli, i sto 
lat to zbyt mało. – Nasza parafianka 

jest wciąż uśmiechnięta i dzięki 
Bogu, jak na ten wiek, wykazuje 
dobrą formę i siły. Pani Zosi – dro-
giej jubilatce – wraz z parafianami i 
wikariuszem ks. Wiktorem Głusz-
kiem życzę wielu lat życia i dużo 
sił – powiedział proboszcz ks. Woj-
ciech Waniek. W trakcie celebracji 
pani Zofia otrzymała pamiątkowy 
dyplom i krzyż jubileuszowy. 

Internet dla parafian
Jarosławice. W parafii pw. NMP 
Wniebowziętej bp Adam Odzimek 
udzielił sakramentu bierzmowania 
21 młodym kandydatom. W homi-
lii podkreślił rolę miłości zarówno 
do Boga, jak i do człowieka, kładąc 
nacisk na obowiązki, jakie będą 
ciążyć na młodzieży przyjmującej 
sakrament dojrzałości chrześci-
jańskiej. Podczas Eucharystii bp 
Odzimek poświęcił nowy ołtarz. 
Po zakończonym nabożeństwie 
wszyscy udali się na plebanię, gdzie 
poświęcono nową pracownię inter-
netową, która będzie służyć całej 

wspólnocie parafialnej. Proboszcz 
ks. kan. Antoni Koza podziękował 
za wkład i zaangażowanie wier-
nych we wszelkie podejmowane 
prace.  km

To już 10 lat
Zakrzew. Proboszcz ks. kan. 
Roman Adamczyk oraz ks. Jerzy 
Adamczyk obchodzili jubileusz 
10-lecia pracy duszpasterskiej 
w parafii św. Jana Chrzciciela w 
Zakrzewie. W intencji kapłanów 
została odprawiona uroczysta Msza 
św. zamówiona przez wszystkie 
wspólnoty parafialne. Euchary-
stię sprawował i homilię wygłosił 
pochodzący z taj parafii ks. Woj-
ciech Wojtyła. Parafianie dziękowa-
li kapłanom za ich gorliwą posługę, 
życzliwość i ogrom prac wykona-
nych na terenie parafii – w kościele, 
wokół niego i na cmentarzu. Ta tro-
ska i zaangażowanie budzi wielki 
podziw całej wspólnoty parafialnej, 

która po Mszy św. zaprosiła swoich 
duszpasterzy na niebanalną akade-
mię.  bm

Nowa grupa biblijna

Radom. W parafii pw. Świętej 
Rodziny odbyło się pierwsze 

spotkanie rozpoczynającej for-
mację stałą nowej 35-osobowej 
grupy biblijnej, któremu patro-
nowało Dzieło Biblijne im. Jana  
Pawła II. Spotkanie miłośni-
ków Słowa Bożego poprowadził 
ks. kan. Jacek Kucharski, modera-
tor diecezjalny Dzieła Biblijnego. 
Zapoznał przybyłych z zadaniami 
oraz organizacją stowarzysze-
nia. Zebrani wysłuchali również 
prelekcji „Św. Paweł – Apostoł 
i świadek Chrystusowej praw-
dy”. Osoby, które systematycznie 
będą uczestniczyć w spotkaniach, 
jesienią otrzymają książeczki 
członkowskie, które uczynią 
ich członkami zwyczajnymi sto-
warzyszenia.  mg

mariówka. Nie ma ważniejszych 
pytań niż te, które dotyczą sensu 
życia, jak: „Kim jestem?” i „Jak 
żyć?”. Młodzieży z gimnazjum i 
liceum w Mariówce na powyższe 
pytania pomagał odpowiedzieć ks. 
Marek Dziewiecki. Spotkanie było 
bardzo poruszające, a chwilami 

kontrowersyjne. Na tematy doty-
czące osobistych przeżyć i przemy-
śleń młodzieży w tym kontekście, 
a także o samej szkole w Mariów-
ce będzie można porozmawiać 21 
marca od godziny 10.00 do 13.00 
podczas Dnia Otwartych Drzwi. 
 bh

KS
. W

iK
TO

R 
g

łu
SZ

EK

Dni otwartych drzwi

Do pracowni chętnie 
zagląda młodzież
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Ks. Roman Adamczyk  
(z lewej) i ks. Jerzy Adamczyk 
od 10 lat pracują  
w parafii w Zakrzewie 
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Przy radomskiej parafii 
Świętej Rodziny zawiązała 
się grupa biblijna Jubilatka z synem Janem oraz proboszczem ks. Wojciechem 

Wańkiem
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W Internecie pojawiła się zu-
pełnie nowa witryna Ruchu 

Światło–Życie naszej diecezji. Nie 
zmienił się tylko jej adres, który już 
od 2003 roku jest taki sam: www.
radom.oaza.pl. To już trzecia z kolei 
odsłona serwisu, dzięki któremu 
oazowicze naszej diecezji, surfując 
po globalnej Sieci, mają okazję za-
trzymać się w miejscu stworzonym 
z myślą o nich.

Stworzenie nowej wersji stro-
ny oazowej stało się koniecznością, 
wymuszoną przez technologiczny 
postęp. Oaza zebrała multimedial-
ne materiały, które nie mogły być 
publikowane wcześniej w przy-
stępny sposób. Dzisiaj relacje ze 
spotkań Ruchu Światło–Życie w 
naszej diecezji mogą być prezen-
towane nie tylko w formie tekstu 
i fotografii, lecz także atrakcyj-
nego materiału filmowego. W 
podobnym kształcie opracowane 

są również niektóre pomoce zre-
dagowane przez różne diakonie 
obecne w Ruchu.

Stronę internetową zarówno od 
strony technicznej, jak i meryto-
rycznej zawsze tworzyli członko-
wie oazy. Trud powołania do życia 
nowego wydania spoczął na Diako-
nii Komunikowania Społecznego, w 
której skład wchodzą animatorzy: 
Konrad Chodowicz, Mateusz Cza-
pla, Paweł Kudas, Przemek Mali-
nowski i Marcin Węgrzynowski. 
Kieruje nią moderator ks. Jarosław 
Zieliński.

Już chyba tradycją stała się sto-
nowana szata graficzna stron po-
święconych tematyce religijnej. W 
tym przypadku błękit i biel z pew-
nością nie będą odciągały uwagi in-
ternauty od tego, co najważniejsze, 
czyli od treści. Na stronie głównej 
znajdziemy aktualności, a biorąc 
pod uwagę aktywną działalność 
duszpasterską Ruchu Światło–Życie 
wśród młodzieży i rodzin, należy 
spodziewać się częstych newsów.

Serwis w w w.radom.oaza.
pl cały czas jest w rozbudowie, 

dlatego jego autorzy zwracają się z 
prośbą o nadsyłanie archiwalnych 
zdjęć związanych z działalnością 
Ruchu Światło-Życie w naszej die-
cezji. Ta strona z pewnością stanie 

się miejscem do przywoływania 
wspomnień i szukania informa-
cji dla wszystkich, którym dzieło 
oazy jest bliskie.

Mateusz Czapla

Nowa internetowa strona Ruchu Świało–Życie

Trzecia odsłona
Wystarczy wklikać www.radom.
oaza.pl, by dowiedzieć się wszyst-
kiego o Ruchu Światło–Życie  
w naszej diecezji.

Twórcy nowej strony internetowej Ruchu Światło–Życie,  
a w tle ich dzieło
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Polscy księża znów mistrzami Europy

Wrócił z pucharem
W meczu finałowym 
obronił cztery 
karne. Do Radomia 
przywiózł nie tylko 
złoty medal, ale też 
puchar.

Wikariusz radomskiej para-
fii pw. Matki Odkupiciela  

ks. Dariusz Gałek po raz drugi był 
bramkarzem polskiej reprezentacji 
na Mistrzostwach Europy Księży 
w Piłkę Nożną. Dwa lata temu w 
Sarajewie zwyciężyli. W tym roku 
znów okazali się najlepsi. I niema-
ła w tym zasługa naszego księdza.  
– Do drużyny dostałem się trochę 
przez przypadek.  Bramkarz, któ-
ry miał jechać do Sarajewa, złamał 
rękę. Zaczęto szukać jego zastęp-
cy. Na pierwszych Mistrzostwach 

Polski Księży w Piłce Nożnej, które 
odbyły się w Biłgoraju, 
drużyna radom-
skich księży zaję-
ła drugie miejsce, 
ja wtedy zdoby-
łem tytuł naj-
lepszego bram-
karza. Dotarli do 
mnie i zapytali, 
czy nie 

pojechałbym na mistrzostwa 
Europy. Zrobiłem wszystko, żeby 
pojechać, i tak zostałem bram-
karzem reprezentacji – mówi  
ks. Dariusz.

Tegoroczne czwarte już 
Mistrzostwa Europy Księży w 
Piłkę Nożną odbyły się w Bra-

dze w Portugalii. Uczestniczyło  
w nich 10 drużyn. Polscy księża 

mecz finałowy rozegrali z 
Portugalią. – W finale 

graliśmy z gospoda-
rzami. Nerwy nie-
samowite. Ale już w 
pierwszej minucie 
drużyna zdobyła gola.  
W pierwszej poło-
wie sędzia podyk-
tował jeden rzut 
karny, a w drugiej 

połowie były trzy 
karne – wspomina 

ks. Dariusz. Wszystkie 

obronił. Polscy księża wygrali mecz  
i tym samym obronili tytuł mistrza 
Europy. Radość była wielka. Oprócz 
złotych medali i pucharu mistrzów 
Europy do Polski przywieźli dwa 
inne puchary. Jeden za najlepszy 
atak, bo w sumie strzelili 23 bram-
ki, a drugi za najlepszą obronę, bo 
stracili tylko dwa gole. 

W przerwie między rozgryw-
kami organizatorzy turnieju przy-
gotowali pielgrzymkę do Fatimy. 
– W sanktuarium o godzinie 12.00 
odmawialiśmy  Różaniec. Było to 
przeżycie niesamowite, bo każdy 
delegat z danego kraju odmawiał 
pięć razy „Zdrowaś Maryjo”  
w swoim języku ojczystym. Ubra-
ni byliśmy na sportowo w stroje  
w barwach narodowych. Potem 
była Msza św. Mieliśmy też czas na 
modlitwę przy figurze Matki Bożej 
i zwiedzenie bazyliki – wspomina 
ks. Dariusz Gałek.  mdM
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Jubileusz działalności duetu Agratina–Grudzień

Organy i fletnia Pana
W wierzbickiej 
parafii był to 
pierwszy koncert 
muzyki organowej. 
Jego słuchacze 
powiedzieli,  
że otrzymali 
prawdziwą ucztę  
dla ucha i dla duszy.

A ustria, Czechy, Finlandia, 
Słowacja, Łotwa, Niemcy, 
Francja, Włochy, Hiszpa-

nia, Japonia, Szwajcaria, Rosja, 
Ukraina, Ameryka Północna,  
48 miast Polski oraz... Wierzbica! 
Czy jest możliwe takie zestawienie 
miejsc? Dziś można powiedzieć, że 
tak. Wszystko za sprawą wybitne-
go organisty – muzyka Roberta 
Grudnia, który pod koniec lutego, 
w niedzielne popołudnie, koncerto-
wał w naszej świątyni w Wierzbicy. 
Zebrani usłyszeli wspaniałe wy-
konanie utworów z repertuaru 
między innymi Schuberta, Bacha, 
Kilara czy też samego Roberta 

Grudnia – powiedział ks. Dariusz 
Frydrych.

Takich ciepłych słów pod adre-
sem radomianina Roberta Grudnia 
pada bardzo wiele. Nasz wirtuoz 
organów ukończył Akademię Mu-
zyczna w Łodzi oraz Hochschule 
für Musik w Düsseldorfie, kursy 
mistrzowskie w Szwajcarii i Cze-
chach. Znany jest jako koncertu-
jący organista, czynnie udziela się 

jako pianista i klawesynista. Jego 
nazwisko wielokrotnie pojawia 
się w programach koncertowych 
obok najwybitniejszych artystów 
różnych dziedzin i specjalności.  
W 2008 roku Polskie Radio zre-
alizowało album „Wołyń 1943”  
z wykorzystaniem jego kompozycji. 
Z kolei jego działalność artystycz-
na, organizacyjna i charytatyw-
na przyniosły mu szereg nagród  

i wyróżnień. Pan Robert jest dy-
rektorem Fundacji im. Mikołaja  
z Radomia i inicjatorem wielu Mię-
dzynarodowych Festiwali Muzyki, 
m.in. Radom-Orońsko. Jest także 
organizatorem licznych koncertów 
oraz akcji na rzecz zabytkowych or-
ganów w Polsce. Gościnnie wykłada 
w Szwajcarii i w Niemczech.

7 marca w Muzeum Ludowych 
Instrumentów w Szydłowcu Ro-
bert Grudzień obchodził jubileusz 
15-lecia działalności duetu Agrati-
na–Grudzień. Gieorgij Agratina 
to światowej sławy mołdawski 
multiinstrumentalista, kompozy-
tor, dyrygent. Również profesor 
Akademii Muzycznej w Kijowie, 
w katedrze narodowych instru-
mentów, a także solista Ukraiń-
skiej Narodowej Orkiestry; jeden 
z dwóch w Europie wirtuozów gry 
na fletni Pana i największy autory-
tet na świecie w grze na cymbałach. 
Jest laureatem nagród i odznaczeń 
państwowych.

Znanemu i cenionemu dueto-
wi Agratina–Grudzień życzy- 
my wielu muzycznych sukcesów 
oraz kolejnych lat owocnej współ-
pracy.  kmg

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jasieńcu Iłżeckim

By wrócił błysk w oku
To dramat, ale ma 
swe światło  
w tunelu. Mówią  
o tym kobiety,  
które przeszły piekło 
przemocy, i ci,  
którzy im pomogli.

O d kwietnia 2006 r. przy 
Caritas Diecezji Radomskiej 

działa Ośrodek Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
W jego ramach zaś – Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej. Niesie 
pomoc kobietom i dzieciom, 

które zetknęły się z przemocą  
w rodzinie.

– Mnie się udało – mówi pani 
Dorota. – To nie było łatwe. To 
była walka. I nadal to jest walka. 
W moim przypadku, po powrocie 
z ośrodka, sprawca przemocy na-
dal jest blisko. Mieszka jakieś sto 
metrów od nas. Ciągle gdzieś go 
widzę. Ciągle widzą go dzieci. Ale 
budujemy nowe życie. Jeśli się bar-
dzo chce, chce się zmienić życie, 
chce opuścić tyrana, to można to 
uczynić. Chcę powiedzieć wszyst-
kim ofiarom przemocy: im dłużej 
trwa ten stan, tym będzie trudniej. 
Trzeba reagować tak szybko, jak 
to możliwe.

Ból i wysiłki kobiet – ofiar 
przemocy i ich dzieci – wspierają 
specjaliści. – Praca w ośrodku to 
niesamowite, ale i niełatwe wy-
zwanie – mówi Wioletta Okrasa, 
psycholog. – Spotykam się z kobie-
tami, ofiarami przemocy, które czę-
sto pytają: dlaczego tak się dzieje? 
Dlaczego tak się stało? Bo przecież 
miało być tak pięknie. Kobiety, za-
mknięte z dziećmi w czterech ścia-
nach domu ze sprawcą przemocy, 
nie skarżą się. Potem, gdy trafiają 
do nas, muszą wszystko odbudo-
wać. Najpierw muszą poczuć, że są 
bezpieczne. Potem trzeba, by zrozu-
miały, że komuś na nich zależy. Z 
naszymi podopiecznymi budujemy 

nowe siły. Wytyczamy nowe cele. 
Chcemy, by powrócił im uśmiech i 
błysk w oku. Przecież każda kobieta 
jest ważna i wartościowa – mówi 
pani Wioletta.

Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej pod opieką naszej diecezjalnej 
Caritas działa w Domu Matki i 
Dziecka w Jasieńcu Dolnym koło 
Iłży. Inicjatorem placówki był śp. bp 
Jan Chrapek. Poświęcił go 12 lipca 
2003 r. bp Zygmunt Zimowski. W 
trakcie pobytu w placówce kobieta 
może skorzystać z pomocy psycho-
loga, pedagoga, prawnika, lekarza 
i pracownika socjalnego. Kontakt 
telefoniczny 048 326 44 67.

 Ks. Zbigniew Niemirski

Robert Grudzień zagrał w kościele w Wierzbicy. Obok proboszcz 
ks. Jan Chodelski
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tekst i zdjęcia
Krystyna Piotrowska

kpiotrowska@goscniedzielny.pl

Radomskie kaziki 
2009. To święto 
św. Kazimierza 
Jagiellończyka, 
patrona Radomia 
i diecezji 
radomskiej, 
a jednocześnie 
święto miasta i jego 
mieszkańców. 
Organizatorzy 
Kazików 2009 
starali się nie tylko 
przypomnieć 
sylwetkę świętego, 
ale i czasy, w których 
przyszło mu żyć.

Świętowaliśmy

Obok straganów 
przechadzała się mieszczka

Justyna Potempska  
w kategorii klas IV–VI dostała 

I nagrodę

Robert Pawłowicz dystans  
10 km pokonał na kulach

Na górze:  
W Resursie i przy straganach 

koncertowali „Halniacy”
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G łównym punktem ob-
chodów tegorocznych 
Kazików była Msza 
św. odpustowa w ra-

domskiej bazylice. Następnie 
7 i 8 marca w gmachu Resursy 
Obywatelskiej odbyły się ciekawe 
spotkania oraz niepowtarzalny 
koncert. 

Uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów, którzy wzięli 
udział w rysunkowym konkursie 
„Radom w czasach Kazimierza Ja-
giellończyka”, poznali listę laure-
atów i mogli obejrzeć wszystkie 
nagrodzone i wyróżnione prace. 
Najchętniej rysowano radomski 
zamek, a że nie wiadomo, jak 
on przed wiekami w yglądał, 
młodzi artyści mogli do woli fan-
tazjować. Wśród rysunków zna-
lazły się też próby portretowania 
samego św. Kazimierza.

Spotkanie z aktorem
Z kolei projekcji filmu „Planeta 

krawiec” towarzyszyło spotkanie 
z odtwórcą głównej roli Kazimie-
rzem Kaczorem. Aktor opowiadał 
o swojej, wcale nie prostej, drodze 
do aktorstwa i wspominał czasy, 
gdy bywał w Radomiu jeszcze jako 
aktor lalkarz. 

Niebywałą gratką dla miło-
śników historii było z pewnością 
spotkanie z Dariuszem Kupiszem, 
który mówił o swojej najnowszej 
książce „Radom za czasów Jagiel-
lonów (1386–1572)”. Kto na miejscu 

kupił tę jeszcze ciepłą publikację, 
mógł, korzystając z obecności 
autora, poprosić go o dedykację. 
Książkę czyta się jednym tchem, 
a jej lektura skłania do odwie-
dzenia najstarszych radomskich 
zabytków, świadków wydarzeń 
opisywanej epoki.

Mimo nie najlepszej, marcowej 
pogody przy ulicy Struga na odcin-
ku przylegającym do Resursy roz-
łożyli swoje stragany handlarze 
starociami. Kupujących i ogląda-
jących nie brakowało. A że ciepło 
nie było, organizatorzy pomyśle-
li o rozgrzewających, ciepłych 
napojach. 

Na start!
Niedziela 8 marca obfitowała 

w sportowe emocje. 199 biegaczy 
i biegaczek z całej Polski uczest-
niczyło w biegu na 10 km. Byli 
też goście z Mołdawii i Ukrainy. 
Na najwyższym podium w katego-
rii mężczyzn stanął Artur Błasiń-
ski z Radomia. W kategorii kobiet 
najszybsza okazała się Aleksandra 
Jakubczak z Zamościa. Ale naj-
większe brawa dostał zawodnik, 
który – choć jako ostatni – dotarł 
na metę i wykazał się niebywałym 
hartem ducha. To Robert Pawło-
wicz z Suchowoli koło Radzynia 
Podlaskiego, biegacz długody-
stansowy, który biega o kulach, 
ale i podnosi ciężary. Jak sam 
o sobie mówi, przez sport realizuje 
swoje pasje. 

Bieg Kazików to również szan-
sa dla VIP-ów, dzieci i młodzieży. 
W sumie na różnych dystansach 
wystartowało w tym roku około 
400 osób. Wśród VIP-ów zwyciężył 
wielokrotny mistrz Polski w bie-
gach średnich Grzegorz Krzosek, 
a Ireneusz Dziedzic z kancelarii 
prezydenta zaskoczył wszystkich, 
zajmując trzecie miejsce. 

koncertowo
Kaziki 2009 zakończył w Re-

sursie Obywatelskiej koncert 
galowy, którego gwiazdą była 
piosenkarka Hanna Rek. Zanim 
jednak koncert się rozpoczął, ze-
brani poznali laureata Nagrody 
Świętego Kazimierza, przyzna-
nej w tym roku po raz pierwszy, 

a ustanowionej przez Prezyden-
ta Miasta Radomia. Nagroda ma 
trafiać do organizacji lub osoby, 
która przyczynia się do popu-
laryzowania wiedzy o historii 
i tradycji Radomia. Tym razem 
przyznano ją Społecznemu Ko-
mitetowi Ratowania Zabytków. 
Statuetkę, dyplom i 5 tysięcy zło-
tych odebrał z rąk prezydenta 
Andrzeja Kosztowniaka prezes 
komitetu i jego założyciel Alek-
sander Sawicki. Ale to nie koniec 
niespodzianek tego późnego po-
południa. Na koncert pod intry-
gującym tytułem „Gdy mi Ciebie 
zabraknie” złożyły się piosenki, 
których autorem jest Kazimierz 
Winkler. Były to przeboje sprzed 
lat – „O mnie się nie martw”, 
„Dozwolone od lat osiemnastu”, 
„Czerwony autobus”, „Uśmiech-
nij się, jutro będzie lepiej” – które 
wciąż żyją w pamięci starszego 
pokolenia, a młodzież dopiero 
je odkrywa i chętnie nuci. Dużą 
niespodzianką dla wszystkich, 
którzy przyszli na ten koncert, 
była obecność na nim samego Ka-
zimierz Winklera, radomianina 
z urodzenia, od lat mieszkające-
go w Warszawie. Pan Kazimierz 
został uhonorowany przez Pre-
zydenta Radomia Medalem Bene 
Merenti Civitas Radomiensis. Pu-
bliczność na stojąco odśpiewała 
mu „100 lat”. 

Kolejne radomskie Kaziki 
już za rok.   •

Kazimierza Winklera 
prezydent uhonorował 
medalem Bene Merenti 
Civitas Radomiensis

Z Dariuszem Kupiszem rozmawiała Renata Metzger, 
dyrektor Resursy Obywatelskiej

Aleksander Sawicki w imieniu 
Stołecznego Komitetu Ratowania 
Zabytków odebrał Nagrodę Świętego 
Kazimierza. Z prawej prezydent 
Andrzej Kosztowniak

Artur Błasiński stanął  
na najwyższym podium
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Każdy z nich wnosił 
jakiś dynamizm  
w życie parafii  
i zostawił tu swój ślad.

P rzez minione niemal 30 lat  
w bierwieckiej parafii z pomo-

cą duszpasterską spieszyło sied-
miu kapłanów, którzy pracowali 
bądź w kurii, bądź w sądzie bisku-
pim, bądź w seminarium. Byli to: 
ks. Stefan Siczek, dziś nasz biskup 
pomocniczy, ks. Stanisław Suwała, 
ks. Henryk Ćwiek, ks. Stanisław 
Drąg, ks. Kazimierz Mąkosa, ks. 
Roman Adamczyk, ks. Bernard 
Kasprzycki. Obecnie do Bierwiec 
przyjeżdża wicerektor WSD ks. 
Piotr Turzyński.

Wojenne początki
Wszystko zaczęło się w listo-

padzie 1940 r. Wtedy to w Jezior-
nie zamieszkał ks. Apolinary 
Cukrowski, proboszcz parafii 
Goryń. W prywatnym mieszka-
niu zaczął sprawować Msze św. Po 
nim, już w Bierwcach – wciąż w 
okresie II wojny światowej – pracę 
duszpasterską prowadzili księża 

ks. Ignacy Jaworski, proboszcz z 
sąsiedniego Lisowa, oraz Julian 
Rudnicki, kapelan wojskowy. W 
1950 r. zakupiono we Wsoli ponie-
miecki barak, który dostosowano 
do potrzeb duszpasterskich. Pięć 
lat później systematyczną pracę 
duszpasterską w Bierwcach 
rozpoczął ks. Bronisław Kacz-
marski. Gdy 18 marca 1957 roku 
bp Jan Kanty Lorek erygował 
tu parafię, on został pierwszym 
proboszczem. Przez kolejne lata 
wciąż pojawiały się plany budo-
wy murowanej świątyni. Mimo 
braku zgody ze strony władz gro-
madzono materiały. Zabiegał o to 
następca ks. Kaczmarskiego, ks. 
Józef Suligowski. Marzenia stały 
się rzeczywistością po roku 1980. 
Proboszczem i budowniczym ko-
ścioła był ks. Władysław Kosiec. 

Nową dwupoziomową muro-
waną świątynię 24 maja 1986 r. 
uroczyście poświęcił bp Adam 
Odzimek.

Blisko ołtarza
W parafii od lat prężnie dzia-

łają ministranci, schola, Straż 
Honorowa NSJ i wspólnota kół Ży-
wego Różańca. Pracę misjonarzy 
wspierają członkowie Papieskich 
Dzieł Misyjnych. Wierni chętnie 
wybierają się na pielgrzymki do 
sanktuariów. Są też otwarci na 
potrzeby diecezji. Proboszcz do 
dziś wspomina czas, gdy parafia-
nie chętnie wybierali się do Rado-
mia, by pracować przy budowie 
gmachu Wyższego Seminarium 
Duchownego.

Ks. Zbigniew  
Niemirski

Panorama parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Bierwcach

Zagłębie pomocników

Parafianie dziękują za pomoc w pracy duszpasterskiej ks. Piotrowi Turzyńskiemu (drugi z prawej)

Zdaniem 
proboszcza

– Wielkimi 
krokami zbliża 
się 30. rocznica 
mojego pobytu 
w parafii. Przez 
ten czas udało się 

nam wybudować kościół 
i zagospodarować jego 
otoczenie.  
To wszystko było możliwe 
dzięki zaangażowaniu  
i ofiarności parafian.  
W tej pracy budowaliśmy  
na fundamencie, jaki położyli 
duszpasterze,  
którzy współpracując  
w wiernymi, pracowali tu 
przede mną. Wielką pomoc 
w formację wiernych 
wnieśli księża, śpieszący 
nam i nadal przybywający 
z pomocą. Bardzo im 
za to dziękuję. Jestem 
wdzięczny nauczycielom 
i wychowawcom, którzy 
niestrudzenie formują młode 
pokolenia naszych parafian. 
Cieszy mnie pomoc władz 
gminnych, które są wciąż 
otwarte na nasze potrzeby. 
Dzięki nim w ostatnim czasie 
udało się nam zorganizować 
parking przed kościołem  
i to parking z prawdziwego 
zdarzenia oraz zbudować 
drogę do parafialnego 
cmentarza. 
ale naszym najcenniejszym 
skarbem są ludzie czynnie 
angażujący się w życie 
parafii. Bardzo cieszy mnie 
obecność kilkudziesięciu 
ministrantów i scholanek. 
To znak, że młodzi przejmą 
i podejmą to, co tu 
wypracowaliśmy my, starsi.

Ks. kan. Władysław Kosiec

Święcenia kapłańskie  
– 27 maja 1961 r. Wikariaty  
– Kunów, parafia  
pw. św. Mikołaja  
w Końskich. Probostwo  
w Biskupicach i w Bierwcach 
od 1980 r.

Zapraszamy  
na Msze św.
W niedziele i święta 
  7.00, 9.00, 12.00
W dni powszednie 
 7.00
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