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Radomskie Starostwo 
Powiatowe od 2005 
roku wspiera Polaków 
na Wileńszczyźnie. 
W grudniu z inicjatywy 
starostwa w rejon 
solecznicki pojechał 
konwój z darami.

D o ich zbierania włączyli się 
mieszkańcy parafii pw. Świętych 

Cyryla i Metodego wraz z probosz-
czem ks. Dariuszem Olendrem, ra-
domska Giełda Rolno-Spożywcza oraz 
pracownicy radomskiego starostwa, 
szkół powiatowych, Powiatowego 
Urzędu Pracy, Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, domów pomocy spo-
łecznej, szpitali powiatowych, policjan-
ci z Komendy Miejskiej w Radomiu. 
Dary załadowano na pięć busów, przy-
czepę i samochód osobowy.

– Do wszystkich młodszych dzieci 
w polskich szkołach trafiły mikołajowe 
paczki. Żywność oddaliśmy do dys-
pozycji Związku Polaków na Litwie 

w Dziewieniszkach. Pozwoli ona na 
utrzymanie ciągłości w wyżywieniu 
w polskich szkołach, które nie dostają 
na ten cel funduszy od państwa. Sto-
sunki polsko-litewskie są dalekie od 
ideałów – mówił wicestarosta Krzysz-
tof Górak.

W konwoju uczestniczył 
także Rafał Jeżak, rzecznik KMP 
w Radomiu.

– Odwiedzając z darami szkoły, 
przedszkola i rozmawiając z Pola-
kami, którzy liczą na naszą pomoc 
materialną, ale także duchową, 
można jedynie przytoczyć hasło, które 
widziałem napisane na tablicy w jed-
nej ze szkół: „Tylko życie poświęcone 
innym warte jest przeżycia” – mówi 
Rafał Jeżak.

Krystyna Piotrowska

Niech Chrystus oświeca i prowadzi

Ks
. Z

bi
g

n
ie

w
 n

ie
m

ir
sK

i

Radom, seminarium duchowne. Bp Henryk Tomasik przed ikoną przedstawiającą  
Boże Narodzenie. Obok ks. kan. Stanisław Drąg, który napisał ją na tegoroczne święta
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Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli braniu. Ale szczęście widać też 
w oczach obdarowywanych

Świąteczne wsparcie dla szkół na Wileńszczyźnie 

Tam polskość trwa
krótko

Życzenia  
na ulicach
Diecezja. rozszerza 
się zasięg spotkań 
opłatkowych na 
ulicach miast naszej 
diecezji. w tym roku 
takie spotkania 
zorganizowano między 
innymi w radomiu, 
Pionkach i białobrzegach. 
Z uczestnikami 
opłatkiem łamali się 
duszpasterze oraz 
przedstawiciele władz.

Siła w precyzji
Radom. Promocja 
miasta powinna  
się odbywać poprzez 
podkreślanie 
wytwarzanych 
tu precyzyjnych 
technologii. Takie 
wnioski przedstawiła 
krakowska firma Demo 
effective Launching 
w instytucie Technologii 
eksploatacji Politechniki 
radomskiej.

DDrodzy Diecezjanie! Św. franciszek 
salezy jest autorem następującej 
myśli: „miarą miłości jest miłość 
bez miary”. Taką „miłość bez miary” 
ukazuje Jezus Chrystus w tajemnicy 
bożego narodzenia. Cicha, 
święta noc, gdy syn boży stał się 
człowiekiem, ukazuje nam prawdę 
o tym, że bóg wciąż szuka człowieka 
i pragnie z nim być. Tam, w betlejem, 
syn boży stał się darem dla świata. 
Jest i teraz darem dla człowieka. 
Dlatego cud nocy betlejemskiej 
wyzwala tyle dobra z ludzkich serc. 
Trwamy w dziękczynieniu za ten 
wielki dar, który jest wspaniałym 
znakiem bożego miłosierdzia. życzę 
wszystkim, by Jezus Chrystus, który 
jest nauczycielem miłosierdzia 
i mistrzem wydobywania dobra 
spod nawarstwień zła, oświecał, 
umacniał, prowadził i pomagał 
w kształtowaniu życia w duchu 
ewangelii.  
 Bp Henryk Tomasik
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Informacje z terenu  
całej diecezji radomskiej:  

www.diecezja.radom.pl
Radom. Stowarzyszenie Radom-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
zaprosiło gości i swoich słuchaczy 
do Resursy Obywatelskiej na spo-
tkanie opłatkowe. Rozpoczął je 
koncert kolęd w wykonaniu mło-
dzieżowego zespołu „Bradeli”. Jako 
pierwszy świąteczne życzenia zło-
żył obecnym bp Henryk Tomasik. 
Życzył pokoju w rodzinach i bło-
gosławionych świąt Bożego Naro-
dzenia. Życzenia złożyła również 
wiceprezydent Anna Kwiecień. 
 mk

Opłatek z osadzonymi
Radom. Bp Henryk Tomasik 
uczestniczył w spotkaniu opłat-
kowym w Areszcie Śledczym. 
W spotkaniu wzięli udział zarówno 
pracownicy, z dyrekcją na czele, jak 
też osadzeni i ich rodziny. – Chce-
my podziękować za tę wspaniałą 
wigilię. Dziękujemy za przybycie 
ks. biskupowi – mówił jeden z osa-
dzonych. Spotkanie odbyło się na 
sali gimnastycznej, gdzie przy-
gotowano stoły z opłatkiem oraz 
poczęstunkiem. Po oficjalnych 
przemówieniach i słowach życzeń 
bp Henryk udał się do każdego ze 
stołów, gdzie łamał się opłatkiem 
i składał życzenia obecnym.  zn

– Chrystus przychodzi, 
aby wydobyć dobro spod 
nawarstwień słabości,  
błędu i grzechu – mówił  
do osadzonych bp Tomasik

Przy rozdawaniu upominków pomagały Śnieżynki
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Po Mszy św. bp Edward wręczał obecnym pamiątkowe świąteczne 
obrazki
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Dar parafianina

Makowiec. Bp Edward Mater-
ski przewodniczył Mszy św. 
sprawowanej z okazji 20. rocz-
nicy erygowania parafii. – Niech 
będzie uwielbiony Chrystus stale 
obecny w tej świątyni. Dziękuj-
my za otrzymane w tej świątyni 
sakramenty święte. Niech będzie 
chwała Bogu za wszystkich, któ-
rzy w tej świątyni głosili słowo 
Boże. Szczególnie dziękujemy 

Bogu za proboszcza, budow-
niczego świątyni materialnej 
i świątyni naszych serc – mówił 
w homilii bp Materski, który 
utworzył tę parafię i mianował 
jej proboszcza ks. kan. Henryka 
Dziadczyka. Po Mszy św. została 
odsłonięta tablica upamiętniają-
ca Stefana Sobanię, parafianina, 
który ofiarował plac pod budowę 
świątyni.  pt

Integracyjna choinka
Opoczno. Pierwsza Integracyj-
na Choinka Mikołajkowa została 
zorganizowana przy współudzia-
le Akcji Katolickiej przy parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
i Fundacji „Ostoja” im. Siostry Kla-
ryski Stanisławy. Wśród zapro-
szonych gości byli podopieczni: 
z Opoczna, z Warsztat Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowy Dom 

Samopomocy dla Osób z Zaburze-
niami Psychicznymi, z Żarnowa, 
Stowarzyszenie Rodziców i Opie-
kunów Osób Niepełnosprawnych. 
A także dzieci z Przedszkoli nr 2, 4, 
5, 6 i 8. Były dobra zabawa, poczę-
stunek, upominki i paczki od św. 
Mikołaja. Organizatorzy dziękują 
wszystkim ludziom dobrej woli za 
okazaną pomoc i wsparcie.  kp

Nożna na hali
Końskie. Zakończyły się czwar-
te rozgrywki Parafialnej Ligi Pił-
karskiej halowej piłki nożnej dla 
dzieci organizowane przez para-
fię Chrystusa Odkupiciela. Pięć 
zespołów rywalizowało ze sobą 
na sali gimnastycznej Gimnazjum 
nr 1. Nad przebiegiem zawodów 
czuwał wikariusz ks. Krzysztof 

Sieczka i sędziowie Rafał Mołdaw-
ski i Robert Walczyk. Zwyciężyła 
drużyna KSSPR Końskie, a zawod-
nik tej drużyny Kacper Szczepanik 
został królem strzelców. Nagrody 
dla drużyn i zawodników ufundo-
wali: proboszcz ks. kan. Wiesław 
Kosela, burmistrz Krzysztof Obra-
tański oraz rodzice.  mg

Zawodnicy z wikariuszem ks. Krzysztofem Sieczką
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Opłatek  
trzeciego wieku
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Opłatkowe spotkanie Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń

Z szacunku do tradycji

D o głównych celów dzia-
łalności Radomskiego 
Stowarzyszenia Pokoleń 

należy propagowanie wiedzy 
o historii Radomia oraz o osobach 
i rodzinach zasłużonych dla jego 
rozwoju, a także inicjatyw sprzy-
jających tożsamości społecznej 
w środowisku lokalnym miasta 
i jego regionu oraz wzmacnianie 
szacunku do tradycji i przeszło-
ści. Stowarzyszenie powstało 15 
lat temu. Jego pierwszym preze-
sem była Zofia Sobieszczańska, 
obecnie funkcję tę pełni Grażyna 

Łuba. W grudniowy wieczór w ra-
domskim Teatrze Powszechnym 
im. Jana Kochanowskiego, zanim 
członkowie, sympatycy i przyja-
ciele stowarzyszenia podzielili 
się opłatkiem, wiceprzewodni-
cząca Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Bożenna Pa-
cholczak i członek Zarządu Woje- 
wództwa Mazowieckiego Piotr 
Szprendałowicz wręczyli pani 
prezes medal pamiątkowy Pro 
Masovia. Przyznano go stowa-
rzyszeniu za wybitne zasługi 
i całokształt działalności na rzecz 

województwa mazowieckiego.  
Z okazji jubileuszu prezydent 
Radomia Andrzej Kosztowniak 
wyraził życzenia, aby stowarzy-
szenie rozwijało się tak prężnie jak 
do tej pory, a w jego gronie znajdo-
wały się osoby od najmłodszych 
do najstarszych. Żeby były one 
reprezentantami każdego obszaru 
naszego życia.

W ten wieczór wśród osób 
wyróżnionych znalazł się również 
proboszcz radomskiej katedry ks. 
prał. Edward Poniewierski. Został 
on uhonorowany najwyższym od-
znaczeniem Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci – Medalem im. dr. Hen-
ryka Jordana. Ks. Poniewierski od 
31 lat swojej posługi kapłańskiej 
wspiera dzieci i całe rodziny. Pre-
zes TPD w Radomiu Włodzimierz 
Wolski powiedział: – W swoim 

wieloletnim dorobku twórczym 
i wydawniczym ksiądz ma kilka-
naście książek, które pozwalają 
uczyć miłości, zrozumienia i wy-
baczenia. Są ważnym elementem 
procesu kształcenia i wychowania 
młodego pokolenia.

W świąteczny nastrój wprowa-
dzili zgromadzonych Chór Miasta 
Radomia pod dyr. ks. Wojciecha 
Szarego, aktorka radomskiego 
teatru Jaga Wrońska i koncertu-
jący uczniowie z Zespołu Szkół 
Muzycznych w Radomiu. Opłatki 
pobłogosławił gość honorowy spo-
tkania bp Henryk Tomasik, który 
życzył, aby wszyscy mogli dostrzec 
te różne gwiazdy, które prowadzą 
do stajenki, do Jezusa. I abyśmy też 
sami byli gwiazdą prowadzącą in-
nych  do Zbawiciela.  

Krystyna Piotrowska

Spotykają się między innymi na wykładach 
i koncertach. Do ich grona należą przedstawiciele 
nauki i kultury. Niektórzy nawet z różnych  
stron świata.
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Medal pamiątkowy Pro Masovia na ręce prezes Grażyny Łuby 
złożył Piotr Szprendałowicz. Z lewej wiceprezes stowarzyszenia 
Barbara Kutkowska

Przy wigilijnym stole Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń 
spotkało się ponad dwieście osób
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N aciskam dzwonek i czekam. 
Za chwilę słyszę brzęcze-
nie zamka. Wchodzę. Za 

progiem wita mnie zawieszona 
na ścianie plakietka z napisem 
„Szalom” – Pokój! Witaj! Po chwili 
pojawia się gospodarz. Z ciepłym 
uśmiechem zaprasza do środka.

Zapisane liryką
Ks. Jerzy wiersze zaczął pisać 

jeszcze w szkole średniej. Potem 
przyszedł czas seminaryjnej for-
macji w Sandomierzu. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1961 r. Rok 
później jego wiersze opublikował 
„Przewodnik Katolicki”. Stało się 
to z inicjatywy samego Romana 
Brandstaettera. – To były cudowne 
dni, okres duszpasterskiej pracy 
w Garbatce – wspomina ks. Jerzy. 
– To był czas obfity w zamyślenia. 
Z dzisiejszej perspektywy po-
wiem, że były to dni błogosławio-
nego braku telewizji. Było tak dużo 
czasu na czytanie, na myślenie i na 
modlitwę. 

Gdzieś w zaciszu wikariatu 
rodziły się wiersze. Po Garbatce 
przyszedł okres studiów na Wy-
dziale Filozofii Chrześcijańskiej 
KUL. – W czasie studiów też po-
wstawały wiersze. Często były 
to rozrywkowe wprawki. Gdy 
przychodził czas świąt Bożego 
Narodzenia i radosnych spotkań 
opłatkowych, pisałem o osłach 
w stajence, bo o czym było pisać, 
gdy było się studentem – mówi 
z uśmiechem ks. Banaśkiewicz.

Po studiach ks. Jerzy osiadł 
przy radomskiej parafii pw. Opie-
ki NMP. Tu włączył się w dusz-
pasterstwo akademickie i tutaj 

zorganizował Klub Inteligencji 
Katolickiej. W wolnych chwilach 
i w momentach szczególnych pisał. 
Liryką opisywał to, co tworzyło 
tamte dni. 

Poetycki przewodnik
Zafascynowanie Ziemią Świętą 

przyszło dość późno. Lata minione-
go ustroju nie pozwalały na wy-
prawy do Ziemi Świętej. Ale gdy 
ks. Banaśkiewicz przybył tu po raz 
pierwszy w pielgrzymce z okazji 
40. rocznicy święceń kapłańskich, 
coś pękło, wybuchło i nie pozwo-
liło na spokój. – Tę pielgrzymkę 
wymyślił nieżyjący już ks. Sta-
nisław Mnich. Wybraliśmy się 
z bp. Stefanem Siczkiem, naszym 
kolegą kursowym – opowiada ks. 
Banaśkiewicz. – Po tej wypr awie 
była już tylko pasja powrotu. Mie-
liśmy cudownego przewodnika. 
Razem modliliśmy się w autokarze, 
a w odwiedzanych miejscach nasz 
przewodnik zostawiał nam czas na 
osobiste zamyślenie i modlitwę.

Istotnie ks. Banaśkiewicz wra-
cał potem do Ziemi Świętej. Zwie-
dzał ją, wybierając wędrowanie 
drogami Pana Jezusa i Matki Bożej. 
Na te wyprawy zapraszał swych 
byłych studentów.

– Wylądowaliśmy w Ziemi 
Świętej późnym wieczorem. Po 

karkołomnych odprawach dobrze 
po północy dotarliśmy do naszego 
hotelu – wspomina. – Mój pokój 
znalazł się na końcu długiego ko-
rytarza. Wyjrzałem przez okno. 
Przede mną rozpościerał się wi-
dok na wzgórze świątynne. Nie 
usnąłem do rana. To była nagro-
da za trudy podróży i odprawy na 
lotnisku.

Owocem pielgrzymowania ks. 
Jerzego po Ziemi Świętej jest tom 

poezji zatytułowany „Za Ziemią 
Boga zatęsknisz”. Jest pełnym 
alegorii i poetyckich biblijnych 
odniesień przewodnikiem. Od-
zywają się w nim tamte wieczo-
ry, gdy nie było telewizji, a był  
czas na modlitwę i zamyślenie. – 
Pewnego wieczoru zadzwonił do 
mnie proboszcz parafii Kuczki, 
ksiądz Wiesław Kudła. Wrócił 
właśnie z pielgrzymki do Ziemi 
Świętej. Nawiedzając kolejne 
miejsca, czytał moje wiersze. 
„W tych wierszach wszystko mi 
się dopełniło”, powiedział – wspo-
mina infułat.

eschatologicznie
Słucham mego rozmówcy. 

Oglądam zdjęcia. W pewnej chwi-
li ks. Jerzy uśmiecha się ciepło. 
– Zbyszku, powiem ci o czymś 
szczególnym. W drugim roku 
pielgrzymowania szedłem bliżej 
drogami Matki Bożej. Przejeżdża-
liśmy obok kościoła Zaparcia się 
św. Piotra. Pokazano mi na zbo- 
czu w stronę Cedronu cmentarz, 
który okazał się cmentarzem 
polskich pątników. Pomyślałem, 
że nie mam nic przeciwko temu, 
by tu pozostać – uśmiecha się ks. 
Jerzy. 
 Ks. Zbigniew Niemirski

Ks. inf. Jerzy Banaśkiewicz (trzeci z lewej) ze swymi 
wychowankami w betlejemskiej Bazylice Bożego Narodzenia

Ten wiersz to jeden 
z najnowszych utworów  
ks. inf. Jerzego 
Banaśkiewicza.  
Właśnie nasz tygodnik 
wybrał poeta jako miejsce 
jego pierwszej publikacji

Witraż
bóg namalował witraż

niebo jest na ziemi

niewiasta – Dziecko niemal
śpiewa proroctwa
o pełni czasu

stolarz z zawodu
strzeże tajemnicy

miłość
wypowiedziała się gwiazdą
która prowadzi
by w oczach Dziecka 
zobaczyć sens wszechświata

Pierwsi uwierzyli
zaspani pasterze

Kapłan-poeta

Tęsknota za Ziemią Boga
Jak rodzą się wiersze? 
Wiersze powstają 
wtedy, gdy człowiek 
się modli.  
Jest to szczególnie 
ważne w życiu 
księdza – mówi 
ks. inf. Jerzy 
Banaśkiewicz.
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Wystarczy wysłać e-mail na 
adres radom@goscniedziel-
ny.pl lub przysłać rozwią-
zania na adres: „AVE Gość 
Radomski”, ul. Prusa 6, 
26-600 Radom, by wziąć 
udział w losowaniu 
świątecznych nagród.

A  oto  kon k u r s o w e 
pytania:

1. Dawnym zwyczajem w na-
szych stronach w Boże Narodze-
nie nie wolno było pracować, 
ale nie wolno było też się lenić. 
Na przykład gospodarzowi nie 
wolno było leżeć w ciągu dnia. 
Dlaczego?

2. W minionym roku trzy san- 
ktuaria w naszej diecezji obcho-
dziły swe jubileusze. Podaj nazwę 
dwóch z nich.

3. Now ym ordynariuszem  
naszej diecezji jest bp Henryk  
Tomasik. Która diecezja jest 
jego rodzinny m Kościołem 
lokalnym?

4. Jaką funkcję na Watykanie 
pełni nasz dotychczasowy ordy-
nariusz abp Zygmunt Zimowski?

Redakcja

S cena salki teatralnej w świe-
tlicy „Kazimierzówka” była 
świątecznie ozdobiona. Na 

niej młodzież ze scholi i Ruchu 
Światło–Życie z parafii pw. św. 
Kazimierza  pod kierunkiem ks. 
Piotra Szymańskiego wystawiła 
nietypowe jasełka. – Nietypowe, 
bo nie trzej królowie, ale Komisja 
Europejska, której anioł przeka-
zał nowinę o narodzeniu Syna 
Bożego, złożyła wizytę u Świętej 

Rodziny i obdarowała Dzieciątko 
darami. Spektakl mówił o szuka-
niu miejsca w ludzkich sercach 
dla nowo narodzonego Zbawiciela 

– informuje kierownik świetlicy 
Andrzej Kowalczyk.

Występ podopiecznym świe-
tlicy i ich opiekunom bardzo 

się podobał. 
Nagrodzili go  
gromkimi bra-
wami. A po- 
tem nastała ci- 
sza. W sali po- 
jawił się św. 
Mikołaj. Dobre 
aniołki pomo-

gły mu wnieść prezenty na sce-
nę. – Tego dnia napracował się 
u nas św. Mikołaj, bo aż ponad sto 
dzieci obdarował paczkami przy-
gotowanymi według serduszek 
dobrej woli, które były rozdawane  
po każdej Mszy św. w naszym 
kościele. Dzieci bardzo cieszy-
ły się z prezentów. To również  
zasługa tych, którzy nie byli 
obojętni na potrzeby innych –  
nie kryje radości pan Andrzej.
 md

Będą konkursy kolęd, a o Bo- 
żym Narodzeniu opowiedzą  
zwierzęta.

D ziesiątego stycznia 2010 r. 
o 18.30 w kościele pw. Świętej 

Rodziny w Radomiu roz-
pocznie się świąteczny pro-
gram „Rodzinnie u Bożej 
Dzieciny”. Najpierw do ko-
lędowego konkursu staną 
seniorzy i dzieci, a potem 
wystawione zostaną jaseł-
ka. – Połączone siły młodzieży 
z parafii Świętej Rodziny i św. 
Brata Alberta w Radomiu chcą 
rzucić nowe światło na wydarze-
nia sprzed ponad dwóch tysięcy 

lat. W nawiązaniu do tradycji, 
która podaje, że w noc wigilijną 
zwierzęta mówią ludzkim głosem, 
całą historię przedstawi czwór-
ka sympatycznych zwierzaków. 
Zajączek, Osioł, Krowa i Owca 

opowiedzą o w ydarze-
niach Bożego Narodzenia 
i wskażą na wartości i rze-
czy, o których tak wielu 
z nas często zapomina. 
Zapraszamy na jasełka 
– na pewno zainteresują 

one zarówno dzieci, młodzież, 
jak i dorosłych pięknym morałem 
o narodzinach Miłości – mówi ks. 
Tomasz Waśkiewicz.

 mk

Radomska świetlica „Kazimierzówka”

Świąteczne niespodzianki

Świąteczny wieczór w parafii Świętej Rodziny

Zapraszamy  
na jasełka

Pod
patronatem
„Gościa”

Dary  
Dzieciątku 
złożyli 
przedstawiciele 
różnych  
krajów 
europejskich 

Dla dzieci  
to był wspaniały 
dzień. Obejrzały 
jasełka, a potem  
św. Mikołaj 
obdarował  
je prezentami.

W radomskim teatrze 
kolejny raz ozdabiano 
świąteczne bombki.  
Dochód z ich sprzedaży 
wspomoże dzieci. Wśród 
bombek była też ta, którą 
przygotował ks. Zbigniew 
Niemirski, dyrektor 
radomskiego oddziału 
„Gościa Niedzielnego”

Bożonarodzeniowe aniołki 
to prezent dla redakcji od 
radomskiej świetlicy Caritas

Bożonarodzeniowy konkurs

Czekamy na wasze odpowiedzi
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To był rok!
Diecezja. Może to nie jest skromne, ale w medialnej pogoni 
za newsami dorównaliśmy francuskiemu pisarzowi Juliuszowi 
Verne. Nasze przemierzanie diecezji dorównało jego 20 tys. 
mil podmorskiej podróży. Staraliśmy się nie ominąć niczego, 
co w minionym roku w diecezji było ważne.

14 listopada odbył się ingres bp. Henryka Tomasika,  
naszego nowego ordynariusza
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Latem śmiałkowie przejechali szlakiem gen. Władysława Andersa 
kilkanaście tysięcy kilometrów. Byliśmy patronem medialnym tej 
wyprawy
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W czerwcu do Niepokalanowa wyruszyła 
jubileuszowa 20. piesza pielgrzymka 

w intencji trzeźwości

20. rocznicę istnienia przeżywało 
sanktuarium Matki Bożej 
Miłosierdzia w Skarżysku- 
-Kamiennej
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Na majowym Dniu Młodych 
w Turnie na gitarze zagrał 
nawet abp Zygmunt 
Zimowski

Odpoczynek pod figurą. 
Na Jasną Górę po raz 31. 
szli pielgrzymi z całej 
diecezji
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To był rok!

W kwietniu nasz ordynariusz bp Zygmunt Zimowski został 
mianowany watykańskim ministrem zdrowia i podniesiony 
do godności arcybiskupa
na górze obok: W grudniu św. Barbara została ogłoszona 
patronką Starachowic

W kwietniu radomscy 
rzemieślnicy obchodzili 
stulecie istnienia  
swego cechu
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„W listopadzie 
dziesiąte  
urodziny 
obchodziło 
centrum 
młodzieży 
„Arka”

W maju 
 90. rocznicę 
istnienia obchodziła 
policja. Z tej okazji 
przygotowano 
historyczną 
inscenizację

We wrześniu 10. rocznicy koronacji w Czarnej przewodniczył 
kard. Józef Glemp

Z okazji 35. rocznicy 
koronacji do sanktuarium 
w Wysokim Kole zapraszał 
kustosz ks. Szymon Mucha

We wrześniu minęło  
20 lat od chwili,  

gdy w radomskim 
seminarium  

zamieszkali alumni.  
Rektor  

ks. Jarosław Wojtkun 
pokazuje krzyż,  
który wówczas  

zawisł  
na korytarzu.
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Sławno jest siedzibą 
parafii od 20 lat, 
ale wioska  
swymi początkami  
sięga XII wieku. 
Wówczas komes 
Radosław oddał 
wioskę na własność 
klasztorowi 
w Miechowie.

T utejsza parafia powstała z pię-
ciu wiosek macierzystej para-

fii Cerekiew. Tworzy ją niewielka 
wspólnota licząca niemal tysiąc 
wiernych. 

Najpierw był punkt 
katechetyczny

Ksiądz Józef Kuraś, proboszcz 
parafii Cerekiew, gorąco zabiegał 
o to, by w Sławnie powstał punkt 
katechetyczny. Ostatecznie, a był 
to niełatwy czas stanu wojennego, 
budowę ukończono w 1983r. Wiel-
ką pomocą proboszczowi służył 
ówczesny wikariusz ks. Bogdan 
Rosiewicz. Potem przyszedł czas 
erygowania samodzielnej parafii. 

Tego aktu dokonał bp Edward Ma-
terski. Pierwszym proboszczem 
mianowany został ks. Adam 
Wysocki. 

Z czasem byłe salki katechetycz-
ne stały się plebanią. W ostatnim 
czasie w kościele ułożono posadzkę, 
ustawiono nowe ławki, parafialne 
dzwony otrzymały napęd elek-
tryczny. Upiększono otoczenie świą-
tyni, a na parafialnych budynkach 
pomalowano dachy. – To wszystko 
stało się możliwe dzięki ofiarności 
wiernych – mówi z dumą proboszcz 
ks. Mieczysław Drypa.

Bliscy Matce Bożej
Patronką parafii jest św. Anna, 

matka Maryi. Swą opiekunkę 
wierni czczą lipcowym odpu-
stem. Maryjność to znamienna 
cecha pobożności wspólnoty. 

Co środę wierni modlą się, po-
lecając swe intencje Matce Bożej 
Nieustającej Pomocy. Gdy przy-
chodzi październik, miesiąc 
Różańca, ta modlitwa niesie się 
ku niebu nie tylko ze świątyni, 
ale także z prywatnych domów. 
Ta tradycja zrodziła się w 2003 r. 
Wtedy rodziny parafii przeżyły 
maryjne nawiedzenie. Kolejną 
pamiątką nawiedzenia – tym 
razem peregrynacji Matki Bożej 
w kopii jasnogórskiego wizerun-
ku – są trzecie soboty miesiąca. 
Wierni spotykają się wówczas 
na Maryjnych Apelach Jasno-
górskich, które poprzedza Msza 
św. – Cieszy mnie to, że sprawy 
naszej wspólnoty w modlitwach 
polecają członkowie kół Żywego 
Różańca – mówi proboszcz.

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. św. Anny w Sławnie koło Radomia

Tuż pod Radomiem

Radością proboszcza jest grono ministrantów

Zapraszamy  
na Msze św. 

W niedziele i święta  
– 8.30, 10.00, 12.00
W dni powszednie  
– 17.00

Zdaniem 
proboszcza

– Pracuję w tej 
parafii od 2000 r. 
Dostrzegam wiele 
dobra i cieszy mnie 
zaangażowanie 
wspólnoty 

parafialnej. Dziękuję 
za ofiarność wiernych. 
Jesteśmy małą wspólnotą, 
a przecież udało się nam 
razem zrobić tak wiele.
wchodzimy w jubileuszowy, 
dwudziesty rok 
istnienia parafii. moje 
proboszczowanie to połowa 
tego czasu. Dziękuję 
moim poprzednikom 
za wszelki trud, jaki włożyli 
w tworzenie tej wspólnoty, 
a bogu polecam wszelkie 
troski. a te przecież są. Jako 
proboszcza martwi mnie to, 
że nasi parafianie muszą 
szukać pracy, wyjeżdżając 
także za granicę.
Cieszy mnie współpraca 
ze szkołą, jej dyrekcją 
i pracownikami. Dzieci 
biorą udział w różnych 
konkursach, zdobywając 
nagrody. sport, muzyka 
i plastyka to dziedziny, 
które naszym uczniom 
przynoszą sukcesy. 
Cieszę się i gratuluję. 
uczniowie ze swymi 
opiekunami angażują się 
także w życie parafii. 
Co roku w okresie bożego 
narodzenia wystawiają 
jasełka. Przedstawienia 
organizowane są w szkole, 
w kościele, a także w Domu 
Pomocy społecznej 
w radomiu, gdzie pełnię 
funkcję kapelana.

Ks. kan. Mieczysław Drypa

Święcenia kapłańskie  
– 6 czerwca 1981 r. wikariaty 
– garbatka-Letnisko, szewna, 
parafia pw. św. Kazimierza 
w radomiu. Probostwo 
w sławnie od 2000 r.


