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W górnym kościele 
śpiewano kolędy, 
w dolnym otwierano 
nowe pomieszczenia 
dla Ośrodka 
Samopomocy dla 
Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi. 

O ba wydarzenia, pozornie odległe, 
spajała w jedno myśl o spotkaniu 

i budowaniu wspólnoty. – Uczestni-
czyliśmy w zjazdach chórów parafial-
nych, czy to na poziomie dekanalnym 
w Kraśnicy, czy diecezjalnym w Skar-
żysku Kamiennej. Postanowiliśmy 
zaprosić do nas, do Opoczna, chóry 
z całej diecezji na wspólne kolędowa-
nie. Na zaproszenie odpowiedziały 
24 chóry – mówi, nie kryjąc satysfak-
cji, Piotr Pawlik, organista z parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Opocznie. Okazałą świątynię wy-
pełniło ponad tysiąc osób, włącza-
jąc się w śpiew w czasie liturgii, a po-
tem dając koncert kolęd. – Księżom 

proboszczom życzymy, aby w każdym 
kościele z  takim zaangażowaniem 
wierni uczestniczyli w śpiewie – mó-
wił bp Henryk Tomasik.

Po Mszy św. ordynariusz poświę-
cił w dolnym kościele nowe pomiesz-
czenia dla działającego od kilku lat 
przy parafii Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób z Zaburzenia-
mi Psychicznymi. Ośrodek działał 

dotychczas w pomieszczeniach sta-
rej kaplicy budującego się kościoła. 
Teraz może służyć fachową pomocą 
dla znacznie większej liczby osób, 
przywożonych tutaj z całego powiatu. 
Nad pracami ośrodka czuwa fundacja 
„Ostoja”, a wspierają ją władze miasta 
z burmistrzem Janem Wieruszewskim 
na czele.

Ks. Zbigniew Niemirski

Koncert interaktywny

C hciałabym, by naszemu spotkaniu 
przyświecały słowa Jana Pawła II: 

„Człowiek nie może żyć bez miłości” 
– mówiła na rozpoczęcie wokalist-
ka Ewa Uryga. Najpierw zaśpiewała 
kolędę „Gdy śliczna Panna”, a potem 
zaprosiła obecnych, by towarzyszyli 
jej w śpiewie „Wśród nocnej ciszy”. 
W radomskiej farze koncertowała 
po raz drugi. Jako muzycy towarzy-
szyli jej Dariusz Ziółek i Arkadiusz 
Dobrowolski. Trio stworzyło wyjąt-
kową atmosferę, po trosze koncertu, 
po trosze nabożeństwa kończącego 
okres śpiewania kolęd. Zanim wystą-
piła Ewa Uryga, przed publicznością 
zaprezentowała się dziecięca schola z 
radomskiej parafii pw. św. Jana. – To 
uznanie i podziękowanie dla was za 
to, że każdej niedzieli towarzyszycie 
swym rówieśnikom w przeżywaniu 
liturgii – mówił organizator koncertu 
ks. Arkadiusz Bieniek.  _
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Radom, 30 stycznia. Ewa Uryga swym śpiewem wprowadziła niepowtarzalny nastrój misterium
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W poświęceniu ośrodka bp. Henrykowi Tomasikowi towarzyszyli 
członkowie młodzieżowego chóru im. Jana Pawła II, działającego  
przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Nowe inicjatywy w opoczyńskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Tysiąc głosów i serc
krótko

Kresów czar
Radom. Towarzystwo 
miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-
-wschodnich zaprasza 
na wieczór z cyklu 
„Legenda Lwowa i czar 
Kresów”. wystąpią 
Tyligentne batiary, 
czyli Adam Żurawski 
i ryszard mosingiewicz. 
w programie  
m.in. piosenka i humor 
lwowski. spotkanie 
odbędzie się w kawiarni 
Legenda (ul. Traugutta 
31/33) 6 lutego o 17.00.

Za diecezję
Radom. w kościele 
garnizonowym pw. 
św. stanisława (plac 
Konstytucji 3 maja)  
13 lutego o 15.00 będzie 
sprawowana msza św. 
za radom i diecezję. 
Do licznego udziału 
w niej zaprasza grupa 
modlitewna „radość 
i nadzieja”.
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Srebrny Jubileusz 

Nie jesteśmy motłochem

Łuczniki napływają

Dla seniorów

Wystawa o męczenniku

Skarżysko-Kamienna. Parafia 
Matki Bożej Ostrobramskiej w tym 
roku obchodzi 25-lecie powsta-
nia. Mszy św. na rozpoczęcie 
obchodów roku jubileuszowego 
przewodniczył bp Edward Mater-
ski. – Jako parafia przeżywająca 
jubileusz jesteśmy szczególnie 
powołani do bratniej miłości. 
Do dziękowania Chrystusowi za 

wszelką jedność serc, jaką zbudo-
waliśmy dzięki wstawiennictwu 
Matki Miłosierdzia. Dziękujmy za 
pełną poświęcenia pracę duszpa-
sterzy. Dziękujmy za wszystkich 
pielgrzymów, którzy wspierali 
naszą wspólnotę swoją modlitwą, 
wspomagając także nasze inicja-
tywy budowlane – powiedział w 
homilii ks. biskup.  mm

Radom. Radomianka Janina 
Dłuska jest  laureatką nagrody 
„Viventi Caritate”, działaczką 
społeczną i autorką opowiadań dla 
najmłodszych. Dochód ze sprzeda-
ży książek w całości przeznaczyła 
na wsparcie dla potrzebujących 
dzieci. Pani Janina, która dzięki 
Polakom ocalała z pożogi wojen-
nej, uratowana z Holocaustu przez 
polskie małżeństwo, napisała 
w  liście otwartym i  powiedzia-
ła w Radiu Plus Radom, że czuje 
wstyd z powodu ataków i szkalo-
wania narodu polskiego przez Jana 
Tomasza Grossa. – Dzięki Polakom 
przeżyłam wojnę. Miałam wspa-
niałą rodzinę. Mój ojciec, zawsze 
gdy chodził do pracy, swoje kanap-
ki podawał przez mur Żydom – 
mówi pani Janina. Z kolei w liście 
m. in. apeluje: „Panie Gross! My 
Polacy nie  jesteśmy motłochem 
i ciemnotą (tak jak twierdzi Pan 
w swoich książkach i wypowie-

dziach). Nie  kupujmy żadnych 
książek Jana Tomasza Grossa!”. 
 mg

Diecezja. W grudniu pisaliśmy 
o nowej akcji Radomskiej Rady 
Rycerzy Kolumba pt. „Łuczniki 
dla Afryki”. Polega ona na zbie-
raniu używanych maszyn do szy-
cia, które po przeglądzie trafią na 
misje, gdzie pracują misjonarze 
pochodzący z naszej diecezji. Do 
organizatorów akcji już docierają 
maszyny. Sześć z nich przywiózł z 
Opoczna ks. Zbigniew Niemirski. 
Szczegółowych informacji o ini-
cjatywie Rycerzy Kolumba można 
uzyskać pod numerami telefonów 
483669654 i 601324787. md

Wola Goryńska. Uczniowie PSP 
z parafii Goryń, wraz z opiekuna-
mi Aleksandrą Kusak, Renatą Gut-
kiewicz, Justyną Drabik i Magdą 
Ziębą, odwiedzili podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej Wete-
rana Walki i Pracy w Radomiu. 
Spotkanie zostało zainicjowane 
przez Szkolne Koło Wolontaria-
tu. Uczniowie przed dostojną 
publicznością zaprezentowali się 
w jasełkowym przedstawieniu 
zapraszając seniorów do wspól-
nego śpiewania kolęd.  kp

Starachowice. W kościele pw. 
Wszystkich Świętych została 
otwarta wystawa „Sługa Boży 
ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947–
1984”. Przygotowało ją Oddziałowe 
Biuro Edukacji Publicznej Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Bia-
łymstoku. Prezentowane na niej 
materiały przybliżają życie i dzia-
łalność duszpasterską ks. Jerzego 

oraz jego męczeńską śmierć. Pod-
czas otwarcia wykład „Zło dobrem 
zwyciężaj – ks. Jerzy Popiełuszko, 
kapelan »Solidarności«” wygłosił 
Marek Jończyk. Wystawa zosta-
ła sprowadzona do Starachowic 
staraniem posła Krzysztofa Lipca. 
Jej otwarcie poprzedziła Msza św. 
sprawowana w intencji Ojczyzny.
 mk

Za powstanie sanktuarium bp. Edwardowi Materskiemu 
dziękowali przedstawiciele najmłodszych parafian

Zdjęcia i dokumenty przybliżają działalność, represje i męczeńską 
śmierć sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki

s.
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Dyrektora radomskiego 
oddziału GN cieszy  
odzew czytelników

Janina Dłuska uważa, że 
publikacja książki „Złote 
żniwa” Jana Tomasza Grossa 
jest skandalem
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Ks. Jarosław Wojtkun, 
rektor wsD w radomiu
– w naszym seminarium 
znajduje się kilka szczególnych 
miejsc, gdzie przechowujemy 
ślady obecności Jana Pawła ii, 
który był tu 4 czerwca 1991 r. 
Każde z nich przemawia na swój 
sposób i sprawia, że świętość 
Papieża staje się w nich niemal 
namacalna. Pamiątki  
po ojcu Świętym w pokoju 
papieskim przywołują jego 
postać. To obraz Papieża,  
którego pasją był człowiek. 
w kaplicy seminaryjnej ojciec 
Święty w chwili modlitwy 
napełniał się bogiem.  
Przed frontonem jest pomnik 
Jana Pawła ii w rozwianych  
przez wiatr szatach liturgicznych. 
To Papież, którego pasją było 
kapłaństwo. wymowa tych miejsc 
przemawia autentycznością życia 
kogoś bez reszty  
oddanego bogu i człowiekowi. 
Jan Paweł ii zostawił w nich 
ślady wskazujące na ideał bycia 
kapłanem. Ten sam,  
który zadał nam  
przed 6 laty w rzymie:  
„bądźcie ludźmi modlitwy, 
a uda się wam naśladować to, 
co sprawować będziecie”. •

Przed beatyfikacją

W seminarium
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Symboliczne jasełka

Nie możesz żyć bez Boga
Aniołowie zaprosili 
debatujących przy 
brukselskim stole 
do Betlejem, by choć 
w tę jedną noc ucichły 
spory, a dążenie 
do dobrobytu 
ustąpiło miejsca 
jedności, miłości 
i pokojowi.

J asełka, które wystawiali ucznio-
wie PSP nr 29 w Radomiu pełne 

były międzynarodowej symboliki. 
A to dlatego, że szkoła uczestniczy 
w programie Comenius, którego 

celem jest m.in. rozwijanie wśród 
uczniów i  nauczycieli wiedzy 
o różnorodności kultur i języków 
europejskich. Oprócz małego Je-
zusa, którego grał uczeń zerówki, 
Maryi, Józefa i aniołów na scenie 
można było zobaczyć przedstawi-
cieli wszystkich państw Unii Eu-
ropejskiej. Złożyli oni Dzieciątku 
symboliczne dary kojarzone z kul-
turą i  tradycją danego narodu. 
I tak np. Holender ofiarował bukiet 
tulipanów, Duńczyk baśnie Ander-
sena, Włoch makaron, a Węgier 
szaloncukor, czyli świąteczne 
pralinki.

Nie  mogło zabraknąć także 
polskich akcentów. Chyba naj-
wymowniejszym była prośba 
małego dziecka: „Jezu, spraw, aby 

tata nie wyjeżdżał już do Irlandii, 
a mama wróciła z Austrii”. Całość 
przedstawienia spuentowała wy-
konana przez młodych aktorów 
piosenka Krzysztofa Krawczyka 
i bp. Antoniego Długosza: „Europo, 
nie możesz żyć bez Boga”. 

Jasełka, przygotowane przez 
Annę Piasek, Jolantę Brodow-
ską i Annę Gielniowską, bardzo 
spodobały się licznie zgromadzo-
nej publiczności. Ryszard Fałek, 
wiceprezydent Radomia, pochwa-
lił je za trafność, sugestywność 
i  niezwykle wymowny nastrój, 
a dyrektor szkoły Artur Below-
ski podziękował małym aktorom 
za ciekawą grę i niezapomniany 
klimat. 

mk

Dary Dzieciątku złożyli przedstawiciele państw należących do Unii Europejskiej
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W czasie ostatniej wi-
zyty w Polsce arcy-
biskup  Zygmunt 
Zimowski opowia-

dał naszej redakcji i redakcji Radia 
Plus Radom o swojej pracy na Wa-

tykanie oraz o przesłaniu, jakie 
niesie ze sobą najnowsze orędzie 
papieża Benedykta XVI na Świa-
towy Dzień Chorego. Wprawdzie 
11 lutego 2011 roku arcybiskup  
ma celebrować Mszę św. w kate-
drze tarnowskiej, ale  zapewnił, 
że tego dnia duchowo będzie się 
łączył z  mieszkańcami naszej 
diecezji, gdzie przez siedem lat 
uczestniczył w  dniach chorego, 
odwiedzając radomskie szpitale.

Idę służyć

Na obrazku upamiętniającym 
Mszę św. prymicyjną ks. Zygmunt 
Zimowski umieścił słowa: „Idę, 
Panie, by służyć Ci w  ubogich 
i cierpiących”. Gdy został ordy-
nariuszem naszej diecezji, jako 
zawołanie biskupie wybrał Chry-
stusowe słowa „Non ministrari 
sed ministrare” („Nie  przysze-
dłem, aby mi  służono, lecz aby 
służyć”). Siedem lat później Ojciec 
Święty Benedykt XVI powierzył 
mu ważny sektor w duszpaster-
stwie ochrony życia i zdrowia. Zo-
stał przewodniczącym Papieskiej 
Rady do spraw Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia. Powołał ją Jan 
Paweł II, chcąc, by realizowała 
ona określone zadania, wśród 
których była współpraca z  po-
szczególnymi dykasteriami Kurii 
Rzymskiej, zwłaszcza z Kongrega-
cją ds. Doktryny Wiary. Istotną 

funkcją rady jest też pomoc nun-
cjaturom apostolskim i Kościo-
łom lokalnym w sprawach doty-
czących rozległych rozmiarów 
świata chorych i placówek służ-
by zdrowia. Trzeba zaznaczyć, 
że Kościół na całym świecie ma 
około 120 instytucji związanych 
ze służbą zdrowia.

– Warto popatrzeć, co zrobiła 
rada. Wciąż mamy też nowe zada-
nia. To przede wszystkim huma-
nizacja medycyny. To są również 
środki społecznego przekazu 
w służbie zdrowiu. Temu tematowi 
m.in. poświęcone było sympozjum 
w Lublinie. Był tam też porusza-
ny problem kapelanów szpitali, 
przecież oni są  sługami życia. 
Wraz z lekarzami i pielęgniarza-
mi wszyscy troszczą się nie tylko 
o zdrowie ciała, ale również duszy 
– mówił abp Zygmunt Zimowski.

Samarytanie
O problemach, które dotykają 

ludzi w różnych zakątkach świata, 
abp Zimowski dowiaduje się m.in. 
od  biskupów przyjeżdżających 
do Rzymu. Były grupy z Brazylii, 
Chorwacji, Afryki. – To kontynent, 

Światowy Dzień Chorego. W 2009 roku 
Benedykt XVI mianował naszego 
ordynariusza bp. Zygmunta Zimowskiego 
przewodniczącym Papieskiej Rady 
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia 
i podniósł go do godności arcybiskupa. 

tekst
Marta Deka 
Krystyna Piotrowska

radom@goscniedzielny.pl

Twarz 
zbolałego 
brata

Abp Zygmunt Zimowski 
spotkał się z przedstawicielami 
mediów katolickich w ośrodku 
„Emaus”
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który potrzebuje naszej pomocy 
nie  tylko duchowej, ale  też ma-
terialnej. Jest  tam dużo chorób. 
Przede wszystkim AIDS, ale rów-
nież bardzo rozpowszechniona 
jest malaria i gruźlica. Mamy fun-
dację Dobry Samarytanin, którą 
założył Jan Paweł II. Zajmuje się 
ona przede wszystkim biednymi 
dziećmi właśnie z Afryki. Trzeba 
je wspierać. Mamy projekty z po-
szczególnych diecezji i  krajów. 
Wszystko idzie przez nuncjaturę 
i przez biskupów lokalnych. Po-
magamy na przykład bp. Janowi 
Ozdze w Kamerunie, gdzie pracują 
nasi radomscy misjonarze. Tych 
projektów jest sporo, tylko czę-
sto brakuje środków – wyjaśnia 
ksiądz arcybiskup. 

Oblicze oblicz
Arcybiskup Zygmunt Zimow-

ski zawsze zaznacza, że na dwóch 
służbach nie można oszczędzać – 
na służbie zdrowia i na edukacji. 
Ta ostatnia to najpiękniejsza in-
westycja – inwestycja w dziecko, 
które jest przyszłością narodu. 
Chociaż nie można również za-
pominać o tych, którzy w prze-

szłości tworzyli naród, kulturę. 
Trzeba do  końca zajmować  się 
ludźmi starszymi, chorymi, po-
trzebującymi. To bardzo mocno 
w  dobie globalizacji podkreśla 
Benedykt XVI. Miarą społe-
czeństwa jest jego stosunek do 
cierpienia i cierpiącego. Społe-
czeństwo, które nie jest w stanie 
zaakceptować cierpiących ani im 
pomóc i mocą współczucia współ-
uczestniczyć w cierpieniu, rów-
nież duchowym, jest społeczeń-
stwem okrutnym i nieludzkim. 
– Jak powiedział Ojciec Święty 
w ostatnim orędziu na Świato-
wy Dzień Chorego, trzeba, aby 
lekarz w twarzach osób chorych 
umiał zawsze dostrzegać Obli-
cze Oblicz, czyli samego Chry-
stusa, a chorzy umieli dostrzec 
wartość swojego cierpienia. 
W swoim orędziu papież zachę-
ca też, by Dzień Chorego stał się 
refleksją nad tajemnicą cierpie-
nia, ale  przede wszystkim, by 
uwrażliwiał nasze wspólnoty 
i społeczeństwa na chorych braci 
i siostry – podkreśla arcybiskup.

Orędzie kończy prośba Ojca 
Świętego do  kompetentnych 

władz, żeby dołożyły starań o roz-
wój i doskonalenie odpowiednich 
struktur opieki zdrowotnej, by 
służyły pomocą i były wsparciem 
dla cierpiących, przede wszystkim 
dla najuboższych i potrzebujących. 
– Ciągle są ludzie biedni, chorzy 
i potrzebujący. Myślę, że tutaj trze-
ba na  nowo widzieć dwa słowa. 
Pierwsze to solidarność, nasze pol-
skie słowo, które dzisiaj ma obywa-
telstwo w całym świecie, a drugie 
słowo to komplementarność. Służ-
ba Kościoła chorym nie może być 
niezależna od tej, którą sprawuje 
państwo, ale ma to być integralne 
działanie na rzecz człowieka – wy-
jaśnia arcybiskup.

Brzemiona braci
Na  zakończenie spotkania 

arcybiskup zwrócił się do diece-
zjan, biskupów, kapłanów, osób 
konsekrowanych, seminarzystów, 
pracowników służby zdrowia, 
wolontariuszy i wszystkich tych, 
którzy z miłością poświęcają się  
służbie chorym, przynosząc ulgę 
w ich cierpieniu i roztaczając nad 
nimi opiekę. – W orędziu na XIX 
Światowy Dzień Chorego papież 
pokazuje, gdzie są te czyny miło-
sierne spełniane – w szpitalach, 
domach opieki i w rodzinach. Mó-
wiąc o Dniu Chorego, o chorych, 
najczęściej myślimy tylko o szpi-
talach i domach opieki. A tak wie-
le osób przez całe lata jest pielę-
gnowanych w rodzinach! Chylę 
czoło przed tymi rodzinami, któ-
re z miłością i troską opiekują się 
rodzicami, rodzeństwem. Ludzie 
młodzi powinni się tego uczyć. 
Jeśli chory będzie szanowany 
w rodzinie, to ta rodzina będzie 
pięknym przykładem komunii 
i szkoły jedności z Chrystusem. 
Zwracam  się do  ludzi chorych, 
aby swoje cierpienie, jak napisa-
łem kiedyś w liście do chorych ca-
łego świata, łączyli z cierpieniami 
Chrystusa i ofiarowali za Kościół, 
za świat, by był lepszy. „Jedni dru-
gich brzemiona noście, nie bądź-
cie sobie w niczym dłużni poza 
wzajemną miłością”. Te słowa św. 
Pawła dotyczą przede wszystkim 
tych, którzy pochylają się z taką 
troską nad chorymi, jak lekarze, 
pielęgniarze, aptekarze i wszyscy 
inni. A więc życzę, by ten Dzień 
Chorego rzeczywiście przyczy-
nił się do większej solidarności 
i braterstwa w naszej ojczyźnie 
i na całym świecie – powiedział 
abp Zimowski. •

Dar obecności
Lucyna 
Wiśniewska
lekarz
– nasza obecność 
przy chorym 
to objaw 

współczucia jako wspólnego 
dźwigania ciężaru jego 
choroby i radowania się 
z nim, gdy stan zdrowia 
ulegnie poprawie. myślę, 
że życzliwa troska o zdrowie 
chorego daje mu siłę 
do walki z chorobą. Poczucie, 
że nie jest sam, daje mu 
motywację do podjęcia 
tej walki i nadzieję 
na wyzdrowienie.

Ewa Ways
wolontariuszka 
hospicjum caritas
– skąd wiemy, 
pomijając nasze 
praktyczne 

doświadczenia, czy chory 
potrzebuje naszej obecności? 
Zajrzyjmy do ewangelii. 
Jezus powiedział do uczniów: 
„czy nie mogliście jednej 
godziny czuwać ze mną?”. 
Jeśli on, bóg człowiek, 
w tej swojej ciężkiej chwili 
doświadczenia potrzebował 
obecności drugiego 
człowieka, potrzebował 
czuwania, towarzyszenia, 
no to nic dziwnego, 
że i my, ludzie, też tego 
potrzebujemy.

Ks. kan. Mirosław 
Bandos
kapelan 
radomskiego 
szpitala
– obecność 

przy drugim człowieku 
to jest chyba największy 
przejaw miłowania boga, 
ale w osobie właśnie 
konkretnego chorego 
człowieka. Ten, kto 
do chorego przychodzi, 
opiekuje się nim, w jakiś 
sposób uczestniczy w jego 
cierpieniu. Jeżeli nie może 
w sposób fizyczny i naturalny 
przyjść z pomocą, to ważna 
jest sama obecność przy 
drugim, zwłaszcza tym,  
który jest świadomy, 
że nie zostaje sam.

Gdy był naszym 
ordynariuszem, biskup 

odwiedzał chorych 
w szpitalach
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Gorąco polecamy

W pogoni za rodziną
Autorka przekopała tony doku-
mentów. Odkryła i  uchroniła 
od zapomnienia bezcenne infor-
macje.

Z ofia Münnich od 25 lat zwią-
zana jest z duszpasterstwem 

rodzin. Pracowała jako dorad-
czyni rejonowa okręgu Końskie. 
Ale  nie  tylko, bo  jej  aktywność 
trudno zawrzeć do jednego krę-
gu. – Pamiętam moje pierwsze 
kroki na wikariacie w parafii pw. 
św. Mikołaja w Końskich. Staliśmy 
na dworze. Na rowerze podjechała 
kobieta. Zatrzymała się, podeszła 
do nas i przedstawiła się. A potem 
przyszło nam razem działać w ko-
neckim Klubie Inteligencji Katolic-
kiej. To osoba o niespożytej ener-
gii i inicjatywie. Ma też bezcenny 
dar skupiania ludzi i  zapalania 
ich do działalności – wspomina 
ks. dr hab. Marek Jagodziński, dziś 
wykładowca Instytutu Teologicz-
nego w Radomiu.

Pani Zofia jest  absolwentką 
KUL. Pracowała jako nauczyciel 
bibliotekarz. Potem studiowała 
też oligofrenopedagogikę, co po-
zwoliło jej  na  pracę z  osobami 
intelektualnie upośledzonymi. 
Ale jej pasją było i jest zaangażo-
wanie w duszpasterstwo rodzin. – 

Jestem już na emeryturze. Ale jeśli 
trzeba, zastępuję kogoś w poradnic-
twie. Biorę udział w spotkaniach 
duszpasterstwa – mówi z ciepłym 
uśmiechem.

Sandomierskie wydawnic-
two opublikowało jej  książkę 
prezentującą dzieje i działalność 

duszpasterstwa rodzin w  diece-
zji sandomierskiej i  radomskiej. 
– To nie jest czytadło – wyjaśnia 
autorka. I w tym stwierdzeniu ma 
rację. Jest to bezcenny zbiór doku-
mentów, źródłowych informacji 
oraz archiwalnych fotografii, które 
staną się zapewne punktem wyjścia 
do dalszych szczegółowych i tema-
tycznych opracowań. Duszpaste-
rze, wydarzenia, zestawienia osób 
i miejsc, a nawet piosenki i okolicz-
nościowe wiersze układane z oka-
zji szczególnych spotkań to perły 
wydobyte z zakurzonych, przeko-
panych pieczołowicie archiwów.

– Pani Zofia to człowiek legen-
da. Przez wiele lat wspaniale współ-
pracowała z ks. Czesławem Muraw-
skim, diecezjalnym duszpasterzem 
rodzin w Sandomierzu. A potem, 
po podziale diecezji, zasłużyła się 
na polu tworzenia struktur duszpa-
sterstwa w naszej obecnej diecezji 
– mówi bp Stefan Siczek.

Ks. Zbigniew Niemirski

Swą książkę Zofia Münnich dedykowała dzieciom, którym 
nie dane było się narodzić
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Nowy projekt w radomskiej Resursie Obywatelskiej

Tropami historii

P rojekt, w  którym uczestni-
czą, „Radom Czerwiec ’76 

– Bądźmy Dumni” skierowany 
jest  do  licealistów. I  to  do  tych, 
którzy po  pierwsze kochają 
historię, a  po  drugie chcieliby 
zetknąć się z tym, co można na-
zwać wielkim dziennikarstwem. 
– Będziemy chcieli przez pół roku 
spotykać  się w  Resursie po  to, 
żeby młodych ludzi nauczyć, jak 
zrobić profesjonalny reportaż. 
Jak spotkać  się ze  świadkami 
historii, jak nawiązać dobry kon-
takt z rozmówcą. Wszystko pod 
okiem fachowców – dziennikarzy 
i historyków. Zbierzemy relacje 
świadków tamtych pamiętnych 
wydarzeń sprzed 35 lat i zrobimy 
z tego reportaż, który swoją pre-
mierę będzie miał przed 25 czerw-
ca – mówi Maciej Zwierzyński, 
koordynator projektu. 

Praca nad nagraniem repor-
tażu to jedno. Równolegle nato-
miast  redagowany będzie portal 
www.1976radom.pl, na którym 
młodzież ma zamieszczać infor-
macje dotyczące swoich postępów 
przy realizacji projektu. Tu stroną 
techniczną zajmą się uczniowie 
z Technikum Elektronicznego. – 
Nie chcemy zabierać tym młodym 
ludziom zbyt wiele czasu, ale zale-
ży nam, żeby ich czegoś nauczyć. 
Chcielibyśmy, by odnaleźli w sobie 
nowe talenty. A może choć kilka 
osób zwiąże swoją zawodową 
przyszłość z dziennikarstwem? – 
dodaje pan Maciej.

Na realizację projektu Resur-
sa dostała grant, dzięki któremu 
została zakupiona profesjonalna 
kamera i  komputer oraz opro-
gramowanie do montażu filmów. 
Chociaż spotkania już się rozpo-

częły, to  jeśli ktoś czuje, że  ten 
temat jest dla niego ważny czy że 
właśnie w taki sposób chciałby 
poznawać historię Radomia, może 
jeszcze do projektu dołączyć. 

Informacji udziela Maciej Zwie-
rzyński: tel. 48 362 85 90, wew. 24 
lub drogą elektroniczną maciej.
zwierzynski@resursa.radom.pl. 

Krystyna Piotrowska
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Maciej Zwierzyński jest koordynatorem programu  
„Radom Czerwiec ’76 – Bądźmy Dumni”

Będą realizować swoje pasje. Do dyspozycji mają 
profesjonalny sprzęt. 
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250. wydanie „AVE Gościa Radomskiego”

Dwa tysiące stron
Tyle ich ukazało się 
do tej pory.  
Ten swoisty 
jubileusz to przede 
wszystkim okazja 
do podziękowań 
i gratulacji. Pismo 
czytelnikami stoi! 

T ych stron nie byłoby, gdyby 
nie grono osób i środowisk, 
które stały  się naszymi 

przyjaciółmi. Dziękujemy za za-
proszenia i  nadsyłane relacje, 
dzięki którym mogliśmy pisać 
o Waszych poczynaniach.

Cieszy nas stały wzrost licz-
by czytelników i każdy oddźwięk 
ze strony odbiorców. 

Patronaty medialne, któ-
re obejmujemy coraz częściej, 
to znak, że cieszymy się Waszym 
zaufaniem i  nasza obecność 

jest czymś ważnym w życiu i dzia-
łalności wielu środowisk. 

Chcemy nadal informować 
o tym, czym żyje nasza diecezja 
i  chcemy być medium, które za-
prasza na ważne wydarzenia dzie-
jące się w naszych parafiach.

Dziękujemy wszystkim za coty-
godniowe promowanie i kolportaż 
tygodnika w parafiach.

A  oto miejsca, gdzie jest  nas 
najwięcej: radomska katedra pw. 
Opieki NMP, opoczyńskie parafie 
św. Bartłomieja i  Podwyższenia 
Krzyża Świętego oraz parafie 
Dobrego Pasterza i MB Królowej 
Świata w Radomiu.

Wielu zauważy, że są to jedne 
z największych wspólnot w naszej 
diecezji. Dlatego chcemy to zesta-
wienie dopełnić wykazem parafii, 
gdzie „Gość Niedzielny” dociera 
do największej liczby czytelników 
proporcjonalnie do  liczby para-
fian. Są  to  parafie w  Dziurowie, 
Przytyku, Sołku, pw. Podwyższe-

nia Krzyża Świętego w Opocznie 
oraz radomskie parafie św. Urszuli 
Ledóchowskiej, Chrystusa Króla, 
Miłosierdzia Bożego, Dobrego Pa-

sterza i Świętej Rodziny. W tym 
zestawieniu najlepsza okazała się 
parafia pw. św. Stefana w Radomiu.

Redakcja

Sprzedaż „Gościa Niedzielnego” to najczęściej wolontariat 
ministrantów. W Jastrzębi w minionym roku nakład tygodnika 
wzrósł dwukrotnie. Jest to w dużej mierze zasługą nowego 
proboszcza ks. Grzegorza Stańczaka
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Teologia jako kierunek studiów 
przeżywa dziś kryzys. Ale  ten 
smutny fakt nie oznacza, że pod 
ścianą staje refleksja o Bogu.

R efleksję tę prowadzą diecezjal-
ni teolodzy, którzy wychodzą 

z różnymi inicjatywami. Swe prace 
i naukowe badania sformalizowali 
w lipcu 2007 r., tworząc radomski 
oddział Polskiego Towarzystwa 
Teologicznego. Dziś liczy on niemal 
60 osób, duchownych i świeckich. 
– W prace naszego radomskiego 
oddziału włącza się 12 osób z ha-
bilitacją, 22 doktorów teologii  
i 21 magistrów. To znak prężności 
środowiska – mówi ks.  Daniel 
Swend, sekretarz towarzystwa. 

Radomscy teolodzy zapoczątko-
wali i tworzą serię wydawniczą, w 
której ramach ukazały się już czte-
ry publikacje. – Obecnie finalizu-
jemy tom piąty, który poświęcili-

śmy zagadnieniu współczesnego 
ateizmu – informuje ks.  Marek 
Jagodziński, jeden z redaktorów 
tej serii wydawniczej.

Radomskie środowisko teolo-
gów spotkało się na sesji naukowej. 
Poprowadził ją ks. Dariusz Skrok, 

przewodniczący radomskiego 
oddziału PTT. – Przedmiotem 
dyskusji będzie wykład o mode-
lach współczesnej demokracji 
i ich obecności w Kościele. Wygłosi 
go prof. UKSW ks. Marek Jagodziń-
ski – zapowiedział przewodniczą-

cy. Po wykładzie na chwilę zaległa 
cisza, a  potem prelegent długo 
odpowiadał na pytania słuchaczy.

Spotkanie zakończyły ogłosze-
nia, zaproszenia na sesje naukowe. 
Pierwsza z nich to sesja naukowa, 
która odbędzie się krótko po sesji 
egzaminacyjnej, w drugiej połowie 
lutego. – Tematyka zogniskuje się 
wokół osoby sługi Bożego bp. Pio-
tra Gołębiowskiego. Z wykładami 
zaprosiliśmy watykańczyków, 
a  zarazem kapłanów postulato-
rów procesu beatyfikacyjnego 
pochodzących z  naszej diecezji: 
Roberta Gołębiowskiego i Alberta 
Warso oraz ks. Bogdana Stanaszka, 
historyka Kościoła z diecezji sando-
mierskiej. Mamy nadzieję, że Mszy 
św. będzie przewodniczył ordyna-
riusz sandomierski bp Krzysztof 
Nitkiewicz – zapraszał rektor se-
minarium ks. Jarosław Wojtkun. 

Ks. Zbigniew Niemirski

Debata radomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Demokracja w Kościele

Zaduma po wykładzie, a potem dyskusja pokazały, że refleksja 
teologiczna nie jest czysto teoretyczną dywagacją. Wnioski 
dotyczyły konkretnego życia wiernych i wspólnot parafialnych
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Spotkanie w Urzędzie Miasta Radomia

W oczach strach,  
a potem wdzięczność

N a spotkanie, które odby-
ło się w Urzędzie Miasta 
Radomia, z  przewodni-

czącym rady gminy przyjechała 
Beata Wasiuta, koordynatorka 
pomocy psychologicznej. Oboje 
dziękowali mieszkańcom miasta 
i  całej naszej diecezji za  wszel-
kie wsparcie, jakiego doznała 
ich gmina po dwóch falach ubie-
głorocznej powodzi. 

Gorzyce były tylko jedną 
z gmin, gdzie nieśliśmy pomoc. 
Ks.  Grzegorz Wójcik, dyrektor 
radomskiej Caritas, skrupulatnie 
wyliczał miejsca, do których po-
moc dotarła. Były to między inny-
mi: Gorzyce, Stalowa Wola, Łubni-
ce, Wilków i Turbia, a na terenie 
naszej diecezji Janowiec, Chotcza, 
Solec nad Wisłą i  Pawłowice. – 
Pomoc z Radomia i całej diecezji 
to 15 transportów, które zawiozły 
do powodzian ponad 366 ton arty-
kułów. Zebraliśmy kwotę 827 tys. 
zł. W akcję włączyło się 140 wolon-

tariuszy – relacjonował dyrektor. 
– Ostatni z transportów z pomocą 
pojechał do poszkodowanych 15 
grudnia ubiegłego roku. Ale akcja 
trwa nadal i jest długofalowa.

Ze strony Urzędu Miasta koor-
dynatorką pomocy powodzianom 
była Katarzyna Goździk. Wielo-
krotnie jeździła do poszkodowa-
nych. Na spotkaniu w urzędzie, 
na które przybyli przedstawiciele 
tych, którzy szczególnie włączy-
li się w dzieło pomocy, dziękowa-
ła za wszelką pomoc: – Składam 
wyrazy szacunku za  to, że  tak 
cudownie włączyli się państwo 
w akcję. To ważne, bo w oczach 
ludzi widziałam strach i  prze-
rażenie. Mogłam im pomagać 
dzięki państwu. I potem widzia-
łam ich oczy pełne wdzięczności 
– mówiła.

– Jesteśmy dziś tymi, którzy 
chcą się państwu nisko pokłonić. 
Serdecznie dziękujemy za wszel-
ką pomoc i zaangażowanie w tych 

trudnych dniach – mówił pre-
zydent Radomia Andrzej Kosz-
towniak. A bp Henryk Tomasik 
dopowiadał: – Po zbiórce na rzecz 
powodzian, jaka została prze-
prowadzona w parafiach, księża 
mówili z uznaniem i podziwem, 
że  nigdy nie  mieli takich ofiar, 
jakie wówczas zostały złożone. 
To  piękny znak, że  nie  traci-
my wrażliwości na  potrzeby 
potrzebujących.

Po emisji filmu, przywołują-
cego bolesny czas powodzi, wrę-
czono pamiątkowe dyplomy tym, 
którzy szczególnie wyróżnili się 
zaangażowaniem w akcję pomocy.

Ks. Zbigniew Niemirski 

– Wasze postawy i działania przywracały 
wiarę w człowieka – mówił Mirosław Kopyto, 
przewodniczący Rady Gminy Gorzyce. 
Podkreślano, że akcja pomocy poszkodowanym 
nie skończyła się wraz z zakończeniem 
zainteresowania mediów tematem powodzi. 

Wśród wyróżnionych dyplomami byli harcerze

Za kościelną pomoc powodzianom z Gorzyc podziękowanie z rąk 
Mirosława Kopyto otrzymał bp Henryk Tomasik

Pomoc powodzianom była wielkim odruchem serca – mówiła 
Katarzyna Goździk, koordynatorka akcji
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Akcję organizowania 
darów dla poszkodowanych 
rozpoczęliśmy nazajutrz po 
informacjach o majowej 
powodzi – wyjaśniał ks. 
Grzegorz Wojcik, dyrektor 
radomskiej Caritas


