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Celem kampanii „Zabłyśnij  
na drodze” jest wykształcenie nawyku 
noszenia kamizelek odblaskowych 
u pieszych i rowerzystów,  
czyli u niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. 

W  sobotę miało miejsce oficjalne otwarcie sezonu 
rowerowego. Ruszyła też kampania „Zabłyśnij 

na drodze”, promująca działania na rzecz bezpiecznego ko-
rzystania z dróg przez pieszych i rowerzystów. Najpierw 
miłośnicy dwóch kółek spotkali się na Eucharystii w ko-
ściele Matki Bożej Częstochowskiej, skąd przejechali uli-
cami miasta na radomski rynek. Tu, w blasku wiosennego 
słońca, rowery poświęcił kapelan mazowieckiej policji 
ks. Mirosław Dragiel. W tej radomskiej kampanii na rzecz 
bezpieczeństwa na drogach wziął udział znany kolarz 
Cezary Zamana. Wspólnie z policjantami namawiał do no-
szenia kamizelek i elementów odblaskowych. – W ten spo-
sób stajemy się bardziej widoczni. Dzięki odblaskom uda-
ło się uniknąć wielu wypadków – mówił kolarz. W czasie 
trwania imprezy prezydent Andrzej Kosztowniak, pod-
insp. Rafał Batkowski, p.o. Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji, oraz Cezary Zamana rozdawali 
odblaskowe kamizelki i opaski. Organizatorami kam-
panii są: mazowiecka policja, władze miasta Radomia, 

Stowarzyszenie Rowerowe „Zielony Szlak”, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe UNIQA i Zakon Rycerzy Kolumba.
 kgm

Która najpiękniejsza?

W  Niedzielę Palmową idziemy 
do kościoła z palmami, aby 

je tam poświęcić. Zwykle je kupu-
jemy. Ale bywa też inaczej. W nie-
których miejscach naszej diecezji 
palmy wykonuje się własnoręcznie. 
Tak jest na przykład w Grabowcu. 
Od czterech lat w tutejszej para-
fii organizowany jest konkurs 
na najdłuższą i najpiękniejszą 
własnoręcznie wykonaną palmę. 
Biorą w nim udział dzieci ze szko-
ły podstawowej oraz młodzież 
gimnazjalna i ponadgimnazjalna.  
– Palmy te są dziełem uczniów. 
Jednak z pomocą przychodzą im ro-
dzice, dziadkowie i inni członkowie 
rodzin. Organizowanie konkursu 
wspierają nauczyciele i dyrekcja 
miejscowej Publicznej Szkoły im. 
Jana Pawła II – mówi ks. Zbigniew 
Wypchło, proboszcz parafii pw. św. 
Mikołaja w Grabowcu. •
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Na radomskim rynku rowery poświęcił 
ks. Mirosław Dragiel

Grabowiec. Palmy niesione są w procesji wokół kościoła

Inauguracja sezonu rowerowego w Radomiu

Nie bądź widmem
krótko

Nowa strona
Radom. istniejąca 
od dwóch lat  
wspólnota św. Dobrego 
łotra uruchomiła  
stronę internetową  
www.dobrylotr.pl. 
spotkania  
formacyjno-modlitewne 
grupy odbywają się 
we wtorki w ośrodku 
Duszpasterstwa 
akademickiego przy  
ul. prusa 6 w radomiu.

Mammografia
Opoczno. od 15 do 28 
kwietnia w mammobusie, 
ustawionym  
obok Miejskiego  
Domu kultury  
(ul. biernackiego 4), 
przeprowadzane  
będą profilaktyczne  
badania 
mammograficzne. 
rejestracja pod  
numerami telefonów: 
0801080007  
lub 0585113456. 
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Informacje z terenu  
całej diecezji radomskiej:  

www.diecezja.radom.pl

Dzień Świętości Życia
Diecezja. Wspólnoty parafialne 
obchodziły Dzień Świętości Życia. 
W Radomiu wieczorem ulicami 
miasta od katedry do kościoła 
ojców bernardynów przeszedł 
Marsz dla Życia. Tam bp Stefan 
Siczek przewodniczył Mszy św., 
a po niej zapalono świece przy 
pomniku Maryi Matki Życia, który 

znajduje się obok budynku kurii 
diecezjalnej. Ten dzień był także 
okazją do podjęcia dzieła ducho-
wej adopcji dziecka poczętego. 
Uczestnicy zobowiązują się przez 
dziewięć miesięcy do codziennej 
modlitwy i podejmowania drob-
nych wyrzeczeń w intencji dziecka 
zagrożonego aborcją.  zn

W Kazanowie koło Końskich grupa kobiet złożyła przyrzeczenie 
i włączyła się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego

Spektakl przygotowała młodzież z kolegiaty pw. św. Bartłomieja 
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Opoczno. W kolegiacie pw. św. 
Bartłomieja młodzież z tutejszej 
parafii wystawiła misterium Męki 
Pańskiej. Młodzi aktorzy zapre-
zentowali ostatnie sceny z życia 
Jezusa. Rozpoczynając od Ostat-
niej Wieczerzy, aż po pusty grób 
i ukazanie się Zmartwychwstałego. 
Przesłaniem misterium było ukaza-
nie tego, co dla chrześcijan jest naj-
ważniejsze. Wielki Post to nie tylko 

czas nawrócenia, pokuty i przygo-
towania się do świąt Wielkiej Nocy, 
ale też dobry moment uświado-
mienia sobie, że gdyby nie było 
zmartwychwstania, daremna 
byłaby nasza wiara. Młodzież wło-
żyła dużo pracy i trudu w przygo-
towanie misterium. Zgromadzeni 
w kościele widzowie nie ukrywali 
wzruszenia, a całość nagrodzona 
została gorącymi brawami.  kj

W szkole i w kościele

Jedlnia-Letnisko. Pod hasłem 
„Otoczmy troską życie” w gimna-
zjum odbyły się rekolekcje wiel-
kopostne. Uczniowie przychodzili 
na spotkania do kościoła i do szko-
ły. Każdy dzień miał swój temat. 
Koordynatorami spotkań byli kate-
checi: s. Magdalena Kwiatkowska, 
s. Katarzyna Drapała, ks. Arkadiusz 
Latosek i ks. Władysław Mąkosa. 
Dla gimnazjalistów zaplanowano 
spotkanie z psychologiem, grupą 

ewangelizacyjną Galilea, siostrą 
misjonarką ze Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego à 
Paulo. Młodzież pod kierunkiem 
nauczycieli uczestniczyła także 
w zajęciach artystycznych. Nauki 
rekolekcyjne głosił ks. Maciej Kor-
neta. Katecheci dziękują wszystkim 
zaproszonym gościom, dyrektor 
Marii Staniszewskiej oraz nauczy-
cielom za udział w rekolekcyjnych 
spotkaniach. kd
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W ramach rekolekcji przedstawienie „Obrazki z życia św. Pawła” 
przygotowali gimnazjaliści z kl. I b 

Koncert z przesłaniem

Lipsko. Jacek Chruściński z zespo-
łu Bluesmobile wystąpił z koncer-
tem „Pamiętaj, masz jedno życie”. 
Koncert odbył się w ramach reko-
lekcji wielkopostnych dla dzieci 
i młodzieży. Zespół, koncertując 
dla młodych ludzi, czynnie wspie-
ra akcje propagujące styl życia 
wolny od narkotyków i alkoho-
lu. Współorganizatorami tego 
muzycznego spotkania byli: 
parafia, Miejsko-Gminna Komisja 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień i Przeciwdziałania 
Przemocy oraz Lipskie Centrum 
Kultury. 
 sz



Ave Gość rAdomski III
G

o
ść N

iedzielN
y

5 kw
ietnia 2009

Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas w Radomiu

Meble za ozdoby
Teraz koguciki 
i baranki 
siedzą ściśnięte 
w koszykach. Czekają 
na nabywców, by 
mogły stać się ozdobą 
wielkanocnych 
stołów. 

P rzy Caritas Diecezji Ra-
domskiej od listopada 1999 
roku działa świetlica socjote-

rapeutyczna dla dzieci i młodzieży. 
Sukcesywnie, wraz z readaptacją 
pomieszczeń, zwiększała się ilość 
jej wychowanków. Obecnie ze świe-
tlicy korzysta 55 podopiecznych 
w wieku od 6 do 18 lat. Jak co roku 
opiekunowie i wolontariusze ra-
zem z podopiecznymi przygotowy-
wali ozdoby wielkanocne. Na szkle 
i drewnie malowali wiosenne kwia-
ty: tulipany i żonkile, a z masy sol-
nej lepili baranki. 

Koguciki z sizalu
Urszulanka s. Barbara Marci-

niak, dyrektor świetlicy socjote-
rapeutycznej, podpatrzyła choin-
ki robione ze sznurka. Pomyślała, 
że jeżeli mogą być choinki, to z tego 
materiału można też zrobić kogu-
ciki. I tak w tym roku pojawiły się 
nowe wielkanocne ozdoby, które 
siostra wykonywała wraz z wolon-
tariuszami i podopiecznymi świe-
tlicy. Koguciki mają różne kolory. 
Zrobione są ze sznurka, filcu i pió-
rek. Obok nich w koszykach stoją 
koguciki wykonane z gipsu. Ręcz-
nie malowane. Zachwycają też zro-
bione z masy solnej baranki. Jedne 

większe, drugie mniejsze. Niektóre 
z nich obtoczone są kaszą jęczmien-
ną. Swe wielkanocne wyroby świe-
tlica wystawia na różnych kierma-
szach i to nie tylko w diecezji, ale też 
w Warszawie. Można je również 
kupić w samej siedzibie świetlicy 
oraz w gmachu Caritas w Radomiu 
przy ulicy Kościelnej 5.

Przedszkolaki
Od 10 lutego w świetlicy so-

cjoterapeutycznej Caritas działa 
przedszkole. Uczęszcza do niego 
dziewiętnaścioro dzieci. Od nie-
dawna mogą się cieszyć nowy-
mi meblami. Zostały zakupione 
z pieniędzy uzyskanych właśnie 
ze sprzedaży świątecznych wy-
robów. Dzieci beztrosko bawią się 
na dywanie. Śpiewają, skaczą 
na piłce. Gdy wnosimy świąteczne 

ozdoby, z zaciekawieniem je oglą-
dają. – Przedszkolaki na razie 
poznają naszą świetlicę. Mają 
od czterech do sześciu 
lat, szeroko otwarte 
oczy i wszyst-
kiemu z zacie-
kawieniem się 
p r z y g l ą d a j ą . 
Większość z nich 
od września pój-
dzie do zerówki. 
Ich starsze ro-
dzeństwo także 
nieraz przycho-
dzi tutaj do świe-
tlicy. A rodzice sami proszą, żeby 
otoczyć wsparciem ich młodsze 
dzieci – mówi s. Barbara.

Przedszkolaki przychodzą 
do świetlicy pięć razy w tygodniu. 
– W poniedziałek mamy pomoc 

indywidualną dla dzieci, u których 
zauważamy większe braki w gra-
fomotoryce. Wtedy jest okazja, by 

z nimi więcej poćwiczyć 
– mówi s. Barbara.

W ramach zajęć 
w przedszkolu 
dzieci mają rytmi-
kę, katechezę. Or-
ganizowane są dla 
nich różne gry 
i zabawy. Prowa-
dzone są zajęcia 
dydaktyczne. 

Za oknami 
wiosna. Ogrodnicy 

zaczęli prace w ogrodach, a przed-
szkolaki założyły swój parapetowy 
ogródek. Zasiały rzeżuchę i z zain-
teresowaniem wyglądają, kiedy 
wyrośnie.

Marta Deka

■ R e K L A m A ■

Siostra Barbara, opiekunowie, przedszkolaki i wielkanocne koguciki. Poniżej: Uśmiechnięte baranki 
zrobione są z masy solnej
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Ostatnie dni 
pątniczego 
szlaku spędzili 
w Jerozolimie. Tutaj 
szli uliczkami starego 
miasta, odprawiając 
nabożeństwo  
Drogi Krzyżowej.

U całowanie kamiennej płyty 
w Grobie Chrystusa, który 
zarazem jest ostatnią stacją 

nabożeństwa, to szczególne przeży-
cie – mówi Aleksandra Koczwara. – 
Ze wzruszeniem i wdzięcznością po-
myślałam o tym, że grób jest pusty, 
że Chrystus umarł za nas i zwycię-
żył śmierć. W Ziemi Świętej jestem 
po raz pierwszy. Do udziału w piel-
grzymce zachęciła mnie koleżanka 
Teresa Sakowska, która jest tutaj 
już po raz czwarty. Przyznam, 
że nie było mi łatwo przyjechać. 
Mam za sobą ciężką operację. Mimo 
to wybrałam się i, co więcej, udało 
mi się wszystko zobaczyć – dopo-
wiada z uśmiechem.

Teresa Sakowska mieszka w ra-
domskiej parafii pw. św. Stefana. – 
Dlaczego tam wracam? Moja pierw-
sza pielgrzymka musiała mieć ciąg 
dalszy. Ziemia Święta to przecież 
piąta Ewangelia, której studiowanie 
nie ma końca. Poza tym odczuwam 
coś, co nazwałabym ogromnym 
ciśnieniem sakralności. To jakieś 
dziwne doznanie, które nie wiem, 
skąd się bierze, z ziemi czy z serca, 
ale jest niezwykłe i nieodparcie 
ogarnia całego człowieka. 

Najpierw Betlejem
Pątnicy wędrówkę rozpoczęli 

w Betlejem, a stamtąd pojechali 
do Nazaretu. – Właśnie Betlejem 
zrobiło na mnie największe wra-
żenie – opowiada Maria Marcisz. 
– Ta pielgrzymka to największe re-
kolekcje mojego życia. Zachęcam 
każdego, by wybrał się tam choć 
raz w życiu – dodaje. Po Naza-
recie w programie było jezioro 
Genezaret i miasta Galilei, a po-
tem podróż na południe z nawie-
dzinami po drodze Taboru, góry 

przemienienia. Byli nad Morzem 
Martwym, by ostatnie dni spędzić 
w Jerozolimie. – Ziemia Święta 
to i nasza ojczyzna – opowiada 
Teresa Sakowska. – Na Kalwarii, 
z przebitego boku Chrystusa, na-
rodził się nasz Kościół. Mogę pa-
trzeć na to, co oglądał Chrystus. 
Podziwiam jezioro Genezaret; 
patrzę na te same urwiste brzegi. 
Widzę ten sam ośnieżony Hermon. 
I więcej, wącham te same kwiaty, 
które tam rosły, gdy nauczał nasz 
Zbawiciel. Skały, groty, przeróżne 
pamiątki przemawiają do tych, któ-
rzy wierzą. Dlatego warto tu przy-
jechać, ale warunkiem jest wiara. 
W przeciwnym wypadku taka 
podróż może być bardzo płytka 
i niewiele znacząca – mówi pani 
Sakowska.

Jubilaci
W grupie znalazło się kilku 

księży z naszej diecezji, obcho-
dzących swe jubileusze święceń.  
5 z nich księżmi zostało 10 lat temu. 
Był to ostatni rocznik święcony 
przez bp. Edwarda Materskiego. – 
W wielu miejscach Ziemi Świętej 
dziękowaliśmy za życie i powoła-
nie. Polecaliśmy Bogu tego, który 
udzielił nam święceń – opowiadają. 
– Mamy nadzieję, że nasze przeży-
cia, doświadczenia i wiedza zdobyta 
w czasie pielgrzymki znajdą jakieś 
odbicie w naszym kaznodziejstwie 
czy w czasie katechezy – mówią.

Paweł Tarski

Pielgrzymi na Górze Oliwnej w miejscu wniebowstąpienia Chrystusa

ZD
ję

ci
a 

ks
. Z

bi
g

n
ie

w
 n

ie
M

ir
sk

i

Nasi diecezjanie na pielgrzymce w Ziemi Świętej

Rekolekcje życia

Życie Jerozolimy toczy się swoimi rytmami. Gdy pątnicy modlą się, 
inni śpieszą do swoich zaję

Stacja XII Drogi Krzyżowej na Kalwarii. Tu pod ołtarz wchodzi się 
po kolei, by dotknąć skały, na której stał krzyż
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Pomogą wypełnić PIT 
Caritas Diecezji Radomskiej oferuje 
pomoc w rozliczaniu zeznań podat-
kowych. Z porad można skorzystać 
do 30 kwietnia od poniedziałku 
do piątku – od 9.00 do 12.00 w gma-
chu kurii (Radom, ul. Malczewskie-
go 1), od 14.00 do 17.00 w siedzibie 
Caritas (Radom, ul. Kościelna 5). 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerami telefonów: 
048 365 29 29 i 048 365 29 28 oraz 
na stronie www.radom.caritas.pl.

Rajd
Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza 
wszystkich, którzy chcą poznać 
ciekawe siedziby szlacheckie 
w Radomiu i okolicach, do wzię-
cia udziału w Rajdzie Szlakiem 

Pałaców i Dworów Szla-
checkich Ziemi Radomskiej. 
Współorganizatorami imprezy 
są Mazowiecka Regionalna Orga-
nizacja Turystyczna oraz Oddział 
Miejski Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego 
w Radomiu. Rajd odbędzie się 26 
kwietnia. Zapisy pod numerem 
telefonu 606 742 933 do 22 kwietnia 
przyjmuje Piotr Wójcik, członek 
zarządu PTTK w Radomiu.
Wyznaczono trzy trasy rajdu:
Trasa I (piesza) – wycieczka 
po Radomiu (ok. 15 km),
zbiórka o godzinie 9.00 przy sie-
dzibie Lasów Państwowych (ul. 25 
Czerwca), 
trasa: Park Leśniczówka – ul. 
Żeromskiego – ul. Wałowa – „Pio-
trówka” – Wośniki – Muzeum Wsi 
Radomskiej;

Trasa II (rowerowa ) – po okoli-
cach Radomia (ok. 78 km),
zbiórka o godzinie 8.00 na rynku 
w Radomiu,
trasa: Radom – Zameczek – 
Wrzeszczów – Przytyk – Wsola – 
Wacyn – Wośniki – Muzeum Wsi 
Radomskiej;
Trasa III (autokarowa) – powiat 
radomski (ok. 110 km),
zbiórka o godzinie 8.00 przy ul. 
Kopernika (na wprost Oddziału 
Miejskiego PTTK,
trasa: Radom – Orońsko – Szydło-
wiec – Borkowice – Przysucha – 
Zbożenna – Wacyn – Muzeum Wsi 
Radomskiej.
O godzinie 14.00 uczestnicy rajdu 
spotkają się w Muzeum Wsi Radom-
skiej. Tu będą na nich czekały poczę-
stunek i występy zespołów muzycz-
nych. Będą mogli opowiedzieć 

o dworach, które zobaczyli na trasie 
rajdu. Specjalnie powołana komi-
sja wyłoni najlepszą prezentację. 
Przewidziane są nagrody. Każdy 
z uczestników rajdu otrzyma 
pamiątkowy dyplom. Na zakończe-
nie przewidziano wspólne śpiewa-
nie piosenek turystycznych.

Linia Braterskich Serc
Linia Braterskich Serc – Bez-
płatny Telefon Zaufania Diecezji 
Radomskiej: 0800 311 800. Czynny 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 18.00 do 22.00. Dyżury peł-
nią: poniedziałki – księża, wtorki 
– prawnicy, środy – poradnictwo 
rodzinne, czwartki – psycholo-
dzy i terapeuci, piątki – katecheci 
i pedagodzy. Każdego dnia – tera-
peuci uzależnień. •

Finał diecezjalny 
Konkursu Biblijnego 
„Św. Paweł wyznawcą 
Chrystusa” przeszedł 
już do historii.  
Wzięło w nim udział 
200 uczestników.

G imnazjaliści pisali test spra-
wdzający ich wiedzę w gma-

chu Wyższego Seminarium 
Duchownego. Konkurs zorgani-
zował Wydział Katechetyczny 
Kurii Diecezji Radomskiej oraz na-
uczyciele religii szkół gimnazjal-
nych. Jego pierwszy etap odbył się 
w szkołach. Do etapu diecezjalnego 
przystąpiło po dwóch najlepszych 
laureatów etapu pierwszego. 
W czasie gdy komisja sprawdzała 
wyniki testu, młodzież obejrzała 
spektakl przygotowany przez gim-
nazjalistów z Przedborza. 

Wyjątkowo o wyznaczonej go-
dzinie nie rozpoczęła się ostatnia 
część spotkania, czyli wręczenie 
dyplomów i nagród dla najlep-
szych. Zanim z opóźnieniem prze-
wodniczący komisji ks. Sylwester 
Jaśkiewicz, dyrektor Wydziału 

Katechetycznego Kurii Diecezji 
Radomskiej, przedstawił listę 
laureatów powiedział: – Od lat 
nie mieliśmy takiej sytuacji, jaka 
zdarzyła się dzisiaj. Samo rozwią-
zywanie testów nie wystarczyło. 
Po raz pierwszy miał miejsce finał 
ustny. To dla nas powód do dumy, 
że młodzież tak ambitnie podeszła 
do konkursu. Wszystkim bardzo 
serdecznie gratulujemy. 

Ta ustna dogrywka, zdaniem 
organizatorów, była konieczna, 
gdyż maksymalną liczbę punków 
otrzymało aż pięciu uczestników. 
Niestety bezlitosny regulamin 
kazał w yłonić trójkę najlep-
szych. Najlepszą z najlepszych 
wśród gimnazjalistów okaza-
ła się Aleksandra Majchrzak 
z PG w Fałkowie, miejsce drugie 
przypadło Monice Pawlik z PG 

nr 3 w Opocznie, trzecie Milenie 
Stępień z PG w Wygnanowie. 
Trudno w tym miejscu nie wy-
mienić pozostałych dwóch osób, 
które bezbłędnie napisały test. 
To Paulina Skórnicka z PG nr 10 
w Radomiu i Milena Pawlik z PG 
w Fałkowie. 

Ks. Robert Faliński z parafii 
Fałków powiedział, że tak duża 
wiedza jego uczennic jest dla nie-
go samego zaskoczeniem. Widzi, 
że chcą poznać naszą wiarę i nią 
żyć. 

– Razem z katechetką Alek-
sandrą Leśniewicz mobilizujemy 
młode osoby, aby ukochały Pismo 
Święte i patrona tego roku, św. Paw-
ła. Obydwie nasze uczennice, pisząc 
test, otrzymały maksymalną liczbę 
punktów. Niestety Milenka, pomi-
mo bardzo dobrego przygotowania, 
po ustnej dogrywce nie dostała się 
do punktowanej trójki finalistów – 
dodał ks. Robert

Aleksandra Majchrzak po raz 
drugi przystępowała do konkursu 
i po raz drugi zajęła pierwsze miej-
sce. – Trzeba było dużo zapamiętać 
i poświęcić sporo czasu na naukę. 
Mam ogromną satysfakcję z tego 
zwycięstwa – powiedziała 

kmg

Konkurs biblijny w radomskim seminarium

Test to za mało

Dyplomy i nagrody laureatom konkursu biblijnego wręczał  
bp Edward Materski
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A ulę Jana Pawła II wy- 
pełniała przede wszyst-
kim młodzież. Witając 
widzów na spekta-

klach, ks. Jarosław Wojtkun, 
rektor radomskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego przy-
woływał słowa Benedykta XVI: –  
Św. Paweł nie jest postacią z prze-
szłości. On przemawia do nas dzisiaj. 
Przypominał też najstarszą z Ksiąg 
Nowego Testamentu, Pawłowy 
Pierwszy List do Tesaloniczan, 
gdzie jego pierwsze słowo to imię 
autora: Paweł.

Przesłanie
Autorem scenariu-

sza jest wicerektor WSD 
i opiekun kleryckiego 
koła teatralnego ks. Piotr 
Turzyński. – Już jesienią 
ubiegłego roku szuka-
łem czegoś o św. Pawle 
– mówi ks. Turzyń-
ski. – Znalazłem kilka 

dramatów po niemiecku  
i szwedzku. Potem przy-
pomniałem sobie o powie-
ści Jana Dobraczyńskiego 
„Święty miecz”. Uznałem, 
że to będzie to. Ale praca 
nad zaadaptowaniem po-
wieści do potrzeb teatru 
nie była łatwa. Trzeba 
było wydobyć istotne 

Pierwsze słowo
Seminarium. 
Dla uczestników 
szkolnych 
rekolekcji 
wielkopostnych 
nasi alumni 
przygotowali 
spektakl 
teatralny  
„Paweł z Tarsu”.

tekst i zdjęcia
ks. Zbigniew Niemirski

zniemirski@goscniedzielny.pl

To nie było  
łatwe zadanie
Przemysław 
Jóźwik,  
alumn iii roku,
grał św. pawła
– co mi dała 
ta rola? to była 
wielka pomoc w dojrzewaniu 
duchowym i okazja  
do głębszego poznania  
słów i teologii św. pawła. 
choć praca nad spektaklem 
nie była łatwym zadaniem, 
stała się też wielką  
przygodą. Mnóstwo  
godzin na próbach, dużo 
śmiechu i zabawy jeszcze 
bardziej pogłębiły  
kontakty z kolegami  
z zespołu.
Zbigniew Kominek, alumn iV 
roku,
grał św. piotra
– grać tak wielką 
postać to było 
dla mnie wielkie 
wyzwanie. Myślę,  
że pozwoliło mi też na nowo 
i trochę inaczej odkryć  
św. piotra i jego nauczanie. 
wydawało mi się dotychczas, 
że to chodzący spokój, 
przecież opoka. a tu  
żywy człowiek, dynamiczny, 
pełen ekspresji  
i wreszcie jego wzruszająca 
śmierć, gdzie cały  
zawierzył siebie chrystusowi. 
Łukasz Białas, alumn iii 
roku,
grał epafrasa
– epafras to grek 
nawrócony 
na chrześcijaństwo, 
towarzysz 
misyjnych  
trudów św. pawła.  
cieszę się, że mogłem 
wystąpić w tym 
przedstawieniu. Dużo dała 
mi praca w zespole. bliższy 
stał mi się sam św. paweł. 
Mam nadzieję, że dzięki  
temu spektaklowi 
uda nam się zachęcić 
wielu, głównie młodych 
ludzi, do głębszego 
zainteresowania się życiem 
i nauczaniem św. pawła  
oraz dziejami 
chrześcijaństwa pierwszych 
wieków. 

Bycie 
chrześcijaninem 
wiązało się  
z cierpieniem 
dla Chrystusa 
Na dole: 
Aktorzy  
z bp. Stefanem 
Siczkiem
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Pierwsze słowo Zapadło  
w sercu i pamięci

Katarzyna 
Borowiecka, 
uczennica iii kl. 
gimnazjum
– spektakl 
bardzo mi się 

podobał. Miał też bardzo 
podniosły charakter. choć 
wiedziałam już sporo o św. 
pawle, to jednak znacznie 
poszerzyłam  
swą wiedzę. wydaje mi się, 
że organizowanie takich 
przedstawień w okresie 
rekolekcji szkolnych  
bardzo pomaga  
je przeżyć. takie rzeczy 
powinny częściej 
towarzyszyć rekolekcjom.
Kinga Bilska, 

uczennica iii kl. 
gimnazjum
– Uważam, 
że sztuka 
została zagrana 
na bardzo wysokim 

poziomie. Świetna też była 
scenografia. bardzo dużym 
przeżyciem dla mnie  
było słuchanie słów 
nauczania świętych pawła  
i piotra. wydaje mi się, 
że apostoł narodów stał 
mi się jakoś bliski i ważny 
dla mojego życia. spektakl 
pozwolił też głębiej  
przeżyć czas rekolekcji.
Michał Ścibak, 

tegoroczny 
maturzysta
– szczególnie 
mocno utkwił 
mi w świadomości 
moment, gdy św. 

piotr  
został skazany na śmierć.  
pójdziesz na krzyż  
– te słowa zabrzmiały 
ze szczególną mocą. 
patrzyłem, jak apostoł 
podejmuje dzieło 
męczeńskiej śmierci. 
przyjechaliśmy na spektakl, 
by wynieść stąd coś 
dla siebie, dla naszego 
codziennego życia. było 
to świetne dopełnienie 
rekolekcji szkolnych. 
i, co bardzo ważne, 
pogłębiłem swą wiedzę 
o życiu i nauczaniu  
św. pawła.

sceny i zrobić dialogi. W sumie 
powstała spójna całość. W grud-
niu rozdałem alumnom teksty. 
Zaczęliśmy próby. 

W swej powieści Jan Dobra-
czyński pokazuje moment na-
wrócenia Szawła, który dotknięty 
łaską, przeżywa ból i ciemności. 
Poznaje, czym jest przenikająca 
światłość i pocieszenie. Ważną 

postacią spekta klu, 
obok św. Pawła jest św. 
Piotr. – Św. Piotr – mówi 
scenarzysta – ma paść 
owczarnię Pana i strzec 
jej, natomiast św. Paweł 
ma sprawić, by ludzie 
przyszli i poczuli się 
owcami Pana. Obydwaj 
rozumieją, że musi się 
to wiązać z cierpieniem. 
Nie mają wątpliwości, 
że są sobie potrzebni 
właśnie w swojej inności 
i wyjątkowości – dodaje. 
Obaj za to przekonanie 
kładą swe życie.

Przesłaniem spek-
taklu jest przekonanie, 
że siłą chrześcijań-
stwa jest miłość, która 
pychą się nie unosi, 
nie szuka swego, nie pa-
mięta złego, wszystko znosi i nigdy 
nie ustaje. Ale czy nasze pokolenie 
będzie stać na taką miłość? – pyta 
ks. Turzyński.

Chcą się nim dzielić
„Paweł z Ta rsu” 

to już ósmy spektakl 
przygotowany w ostat-
nich latach przez ra-
domskich alumnów. 
Obok ks. Turzyńskie-
go z kołem teatralnym 
pracował biblista 
ks. Jacek Kucharski. 

Premiery najczęściej 
były połączone z wielko-
postnymi rekolekcjami. 
Miały pomóc w przeży-
waniu tego szczególnego 
czasu. – Zespół alumnów 
grających i tworzących 
zaplecze „Pawła z Tarsu” 
to studenci od II do IV 
roku. Jest to więc grupa, 
która w najbliższym roku 
akademickim pozostaje 
w seminarium. Mamy 
nadzieję, że sztukę wysta-
wimy w wielu miejscach, 
także poza Radomiem – 
mówi ks. Turzyński. •

Po lewej:
Czy w Rzymie, 
obok św. Piotra, 
jest także 
miejsce dla 
mnie – pytał 
św. Paweł 
Po prawej: 
Krzyż Chrystusa 
to przedmiot 
chluby Apostoła 
Narodów 
Na dole: 
Gdybym mówił 
językami ludzi 
i aniołów,  
a miłości 
bym nie miał, 
byłbym 
niczym – pisał 
Koryntianom 
św. Paweł
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Wostatnim czasie w parafii 
przybyło nabożeństwo 

ku czci św. ojca Pio. Sprawowane 
jest w IV niedzielę miesiąca. 
Przyjeżdżają na nie wierni także 
z Radomia. Do parafii sprowadzo-
no relikwie świętego. Z kolei co ty-
dzień w czwartki przypominane 
jest nauczanie Jana Pawła II.

Znaleziona monstrancja
Parafia swymi początkami 

sięga XIV w. Obecny kościół, sta-
raniem ks. Stanisława Warchoła, 
wybudowano niespełna pół wieku 
temu. Zadbany i wyposażony, trzy 
lata temu padł ofiarą profanacji. 
Potem, gdy prowadzono prace po-
rządkowe przy cmentarzu, znale-
ziono zabytkową monstrancję. Była 
to wielka radość dla parafian. Dziś 
odnowiona znów służy celom kul-
tu. Niebawem rozpoczną się prace 
przy konserwacji dachu kościoła.

Wespół w zespół
W soboty od rana do wieczo-

ra grupa za grupą przychodzą 

na plebanię dzieci i młodzież. 
Pod okiem organistki Katarzyny 
Małysy uczą się grać na gitarach, 
fletach i organach. – Mamy na-
dzieję, że niebawem zrodzi się 
z tego zespół. Łącznie gra tu i śpie-
wa niemal 90 osób. Do dyspozycji 
chłopców i dziewcząt jest jeszcze 
kort tenisowy, boisko do siatkówki, 
bilard, ping-pong i sauna. W środy 
czynny jest punkt konsultacyjny 

pomagający uzależnionym, głównie 
od alkoholu. Natomiast w czwart-
kowe wieczory schodzą się panie, 
by razem zasiąść do ręcznych 
robótek.

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. NMP Wniebowziętej w Jarosławicach

Sanktuarium mniejsze

Na razie parafianie pilnie ćwiczą grę i śpiew. Niebawem staną się parafialnym zespołem

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

Zdaniem 
proboszcza

– szczerze 
podziwiam 
zaangażowanie 
parafian  
we wszystko, 
co tu się dzieje. 

Frekwencja niedzielna sięga 
80 proc. to cieszy,  
jak też cieszy comiesięczne 
odwiedzanie chorych 
w domach. serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy 
pomagają w prowadzeniu 
grup, wspólnot i kół Żywego 
różańca. jestem wdzięczny 
za pomoc, jaką naszej parafii 
udzielają władze trzech 
gmin: przytyka, wolanowa 
i Zakrzewa, a tutaj także 
pani irenie walczak i panu 
sławomirowi kowalczykowi. 
cieszy mnie otwartość 
na nasze seminarium 
duchowne.  
tu, w naszej parafii, 
znajduje się seminaryjne 
gospodarstwo rolne.  
gdy przychodzi okres prac 
żniwnych, nasi parafianie 
śpieszą z wieloraką pomocą. 
po wielkanocy pod domach 
naszej parafii rozpocznie 
peregrynację kopia  
naszego obrazu Matki bożej 
jarosławickiej.  
chcemy też założyć 
dziękczynną księgę,  
by wpisywać do niej 
i te przyszłe, i te wcześniejsze 
znaki opieki naszej patronki.

Ks. kan. Antoni Koza

Święcenia kapłańskie  
– 26 maja 1990 r.  
wikariaty – kałków,  
parafia pw. św. Mikołaja  
w końskich.  
kapelan sióstr franciszkanek  
od cierpiących  
w kozienicach. Dyrektor Domu 
księży seniorów w radomiu. 
probostwo w jarosławicach  
od 2007 r.

Wraz ze wzrostem 
kultu odżywa 
pamięć, że ongiś 
to miejsce miało 
rangę mniejszego 
sanktuarium 
maryjnego.  
Czczony tu obraz 
pochodzi z XV w.

Sala bilardowa to tylko jedna z atrakcji. Jest jeszcze ping-pong, 
kort, boisko do siatkówki i sauna


