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J eszcze mamy w pamięci 
dzień święceń kapłańskich 
w radomskiej katedrze, a 

już byliśmy świadkami innej 
seminaryjnej uroczystości 
– święceń diakonatu. Strony 
IV i V to spotkanie z niezwy-
kłą, liczną, choć bardzo młodą 
rodziną. Rozmawiamy o ich 
wspólnych radościach i kło-
potach, ale patrząc na szczęś-
liwe i uśmiechnięte dziecięce 
buzie wiemy, że kłopoty jak 
szybko się pojawiają, tak szyb-
ko znikają. Teraz dzieci uczą 
się mówić „mamo” i „tato”, 
choć wiedzą, że to tylko „cio-
cia” i „wujek”, a nie ich bio-
logiczni rodzice. Oni wszyscy 
postawili na miłość i wygrali. 
Przeczytajcie o tym. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA
redaktor wydania

Wkalendarzu wydarzeń naszej diece-
zji po święceniach kapłańskich przy-

szedł dzień święceń diakonatu. Udzielił 
ich ks. bp Adam Odzimek. W liturgii 
święceń diakonatu znajduje się gest wrę-
czenia święconemu księgi Ewangelii. 
Wskazuje on na to, że codziennym „chle-
bem” diakona ma być Pismo Święte. 
Diakoni otrzymują zarazem misję głosze-
nia Słowa Bożego, mogą głosić homilie i 
kazania. Jest to zadanie fundamentalne 
w życiu Kościoła, bo przecież – jak uczy 
św. Paweł – „wiara rodzi się ze słuchania, 
a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże”. 

Patronem diakonów jest 
św. Szczepan. Jego prze-
ciwnicy „nie mogli spro-
stać mądrości i Duchowi, 
z którego natchnienia 
przemawiał”. 

Więcej na str. III

PRZYJMIJ KSIĘGĘ EWANGELII

Bp Adam 
Odzimek 
przewodniczył 
obrzędowi 
święceń 
diakonatu

RADOMSKIAVE
25 lat Związku Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Bóg, ziemia i Ojczyzna
Świadomi, niezależni polscy chłopi 
gotowi są oddać zdrowie i życie za 
kawałek skiby ojczystej ziemi. 

W każdą trzecią niedzielę 
miesiąca spotykają się w koście-
le św. Jana w Radomiu na wspól-
nej Eucharystii. Ostatnie spot-
kanie związane było z ich jubi-
leuszem dwudziestopięciolecia. 
Tyle lat upłynęło od utworze-
nia Związku Rolników Indywidu-
alnych „Solidarność”. W homi-
lii bp Zygmunt Zimowski nawią-
zał do słów Jana Pawła II: „Rol-
nicy to nie tylko ci, którzy kar-
mią, ale także ci, którzy stano-
wią element stałości i trwania”. 
Jako pasterz diecezji podzięko-
wał rolnikom za tę wierność. – 
Rolnik najlepiej wie – mówił – 
co to jest owczarnia i pasterz. 
Czym jest ziarno i ziemia upraw-
na, czym jest siewca, jaka jest 
rola wiatru i deszczu. 

Obecny na Eucharystii ks. kan. 
Stanisław Traczyński, diecezjalny 
duszpasterz rolników, podzięko-
wał rolnikom za ich świadectwo 
obecności w każdą trzecią nie-

dzielę miesiąca, w myśl 
powiedzenia: „Bez Bo-
ga ani do proga”. Wy-
raził życzenie,  aby wła-
dze samorządowe i par-
lamentarne tak kierowa-
ły sprawami rolników i 
polskiej wsi, żeby związ-
kowcy spotykali się tyl-
ko na uroczystościach, by cieszyć 
się i dziękować. Dodał też, że 
jednak jeśli będzie trzeba, życzy 
im sił, aby walczyli o swoje pra-
wa, prawa wsi, o polskość, kato-
lickość, umiłowanie ojczyzny i pa-
triotyzm.

Po zakończeniu 
Eucharystii obecni na 
niej zaproszeni goście, 
przedstawiciele sej-
mu, senatu, władz lo-
kalnych i samorządo-
wych, poczty sztanda-
rowe, rolnicy i ich ro-
dziny oraz orkiestra z 

Potworowa przeszli pod po-
mnik Radomskiego Czerwca, 
aby tam złożyć kwiaty. Cen-
tralne uroczystości rocznicowe 
odbyły się na radomskim lotni-
sku z udziałem zespołów ludo-
wych. KMG
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ZA TYDZIEŃ
  W „Panoramie parafii”: para-

fia pw. PODWYŻSZENIA KRZYŻA 
ŚWIĘTEGO W OPOCZNIE

  Relacja z obchodów 30. 
ROCZNICY RADOMSKIEGO PROTE-
STU

Eucharystia 
zgromadziła 
przed ołtarzem 
rolników, 
parlamentarzy-
stów, poczty 
sztandarowe
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Rocznica bitwy pod Warką
GRABÓW NAD PILICĄ. W 
parafii Świętej Trójcy zorganizo-
wano obchody upamiętniające 
350. rocznicę bitwy pod Warką. 
Celebrowanej z tej okazji Mszy 
św. przewodniczył bp Edward 
Materski. W homilii nawiązał 
do wydarzeń z tamtego okresu. 
Mówił również o patriotyzmie, 
który cechował naród gotowy 
do poświęceń dla dobra ojczy-
zny. Ksiądz biskup odsłonił i po-

święcił też tablicę upamiętniają-
cą tamte wydarzenia.
Miłym zaskoczeniem dla zgro-
madzonych gości był występ 
aktorów Teatru Powszechnego 
z Radomia, którzy na podstawie 
„Potopu” Henryka Sienkiewicza 
przedstawili rys historyczny bi-
twy pod Warką. Prof. Mirosław 
Nagielski przybliżył szczegóły 
zwycięskiej bitwy. Była to wiel-
ka lekcja historii, która przenio-
sła wszystkich w czasy szwedz-
kiego potopu, w lata 1655–56.
Druga część uroczystości odby-
ła się w Wyborowie. Tutaj znaj-
duje się obelisk z czasów wojen 
szwedzkich. Prawdopodobnie 
postawiono go na zbiorowej 
żołnierskiej mogile. Bp Edward 
Materski poświęcił krzyż i prze-
kazał to miejsce pamięci naro-
dowej pod opiekę młodzieży z 
Zespołu Szkół w Grabowie nad 
Pilicą. Oprawę muzyczną ob-
chodu zapewniła orkiestra dę-
ta Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Kozienic.
Na pamiątkę uroczystości zo-
stał wybity medal przypomina-
jący zwycięską bitwę. 

Msza srebrnych jubilatów

WYŻSZE SEMINARIUM DU- 
CHOWNE. 7 czerwca w kle-
ryckiej kaplicy przy udziale 
alumnów, zarządu, wykładow-
ców i wychowawców oraz go-
ści bp Stefan Siczek przewodni-
czył Mszy św., którą celebrowało 
dwunastu księży wyświęconych 
przed 25 laty. Święcenia prezbite-
ratu z rąk bp. Walentego Wójcika 
przyjęło wówczas piętnastu ka-
płanów. Dwom na udział w ce-
lebrze nie pozwolił stan zdro-
wia, jeden już nie żyje. Jubilaci 
przyjechali do Radomia z diece-
zji sandomierskiej, gdzie pracuje 
ich trzech. Ośmiu przybyło z na-
szej diecezji, a jeden z Białorusi. 
Wcześniej księża byli na Świętym 
Krzyżu, wspominając odbyte 
tam rekolekcje przed święcenia-
mi. Przeprowadził je ks. Stefan 

Siczek, wówczas ojciec duchow-
ny seminarium. Odwiedzili także 
Sandomierz, gdzie odbyli sześ-
cioletnią formację. 
W homilii bp Siczek przypomniał 
trudny czas tamtych rekolekcji, 
koniec maja 1981 r. Z jednej stro-
ny naród próbował nadawać no-
wy kształt rzeczywistości spo-
łecznej w zrywie „Solidarności”, 
a z drugiej doświadczał bólu 
po śmierci Prymasa Tysiąclecia i 
obaw o życie Jana Pawła II po za-
machu na jego osobę. 
Przed końcowym błogosławień-
stwem bp Zygmunt Zimowski 
złożył jubilatom życzenia. W 
ich imieniu słowa podziękowań 
wypowiedział ks. Stanisław 
Łabendowicz, kierując je na 
ręce obecnych biskupów oraz 
uczestników Eucharystii.

W trosce o dzieci
RADOM. „Bezpieczne dzie-
cko na drodze” – pod takim 
hasłem odbyło się kolejne już 
spotkanie, które zorganizo-
wało Stowarzyszenie Kobiet 
Ziemi Radomskiej „Ewa”. 
W sali koncertowej Urzędu 
Miejskiego zgromadziło się 
prawie sześćset dzieci z klas 
0–III. Zaproszony na spotka-
nie teatr „Bim-Bom” z Krakowa 
przedstawił spektakl zatytuło-
wany „Zebra z jezdni zbiegła”. 
Teatralne spotkanie było do-

skonałą okazją do przypomnie-
nia dzieciom podstawowych 
zasad poruszania się po dro-
dze, przechodzenia przez ulicę 
oraz tego, jak wystrzegać się 
czyhających na niej przeróż-
nych niebezpieczeństw. Były 
także konkursy i towarzyszące 
im liczne nagrody. Szczególną 
atrakcją spotkania stało się lo-
sowanie trojga dzieci, które na 
wspólny przelot nad Radomiem 
zabrał radny miasta Wiesław 
Wędzonka. 

O Przyborowskim i Brandcie
OROŃSKO. W Centrum Rzeźby 
Polskiej zakończyła się konfe-
rencja humanistyczna poświęco-
na Waleremu Przyborowskiemu 
i Józefowi Brandtowi. Jej pierw-
sza część odbyła się w radom-
skim Hotelu „Gromada”.
Uczestnicy mogli wysłuchać nie-
mal dwudziestu wykładów przy-
bliżających twórczość Walerego 
Przyborowskiego i Józefa Brandta. 
Pierwszy z nich (zm. 1913) był 
historykiem, uczestnikiem po-
wstania styczniowego. Po roku 
1900 pracował jako nauczyciel w 
Radomiu. Popularność przyniosły 
mu powieści historyczne dla dzie-
ci i młodzieży. Największą poczyt-
ność zyskała powieść „Szwedzi w 
Warszawie”. Z kolei Józef Brandt 
(zm. 1915), właściciel pałacu w 

Orońsku, był malarzem, który 
tworzył dzieła głównie o tema-
tyce związanej z walkami koza-
cko-tatarskimi i wojnami szwedz-
kimi XVII w. Wywarł silny wpływ i 
na malarstwo polskie, i na litera-
turę, w tym na „Trylogię”.
Oprócz wykładów program 
przewidywał zwiedzanie oroń-
skiego muzeum – wnętrz pała-
cowych oraz Muzeum Rzeźby 
Współczesnej – galerii, ogro-
du i zabytkowego parku krajo-
brazowego.
Konferencję zorganizowały: Insty-
tut Filologii UMCS w Lublinie 
przy współpracy Kolegium 
Licencjackiego UMCS w Radomiu, 
radomska Wyższa Szkoła Biznesu 
im. bp. Jana Chrapka oraz Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Po 25 latach znów wspólnie przy ołtarzu

Pamiętaj, czerwone światło mówi „Stój!”

Bp Edward Materski z proboszczem 
Grabowa ks. kan. Stanisławem 
Drągiem
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10 czerwca ks. bp Adam Odzimek 
udzielił święceń diakonatu 
siedemnastu alumnom naszego 
seminarium. Uroczystość odbyła 
się w radomskiej katedrze. 

– To wielkie przeżycie. Kie-
dy leżałem na posadzce kate-
dry, zrozumiałem, jak wielkie-
go daru dostępuję – mówi no-
wo wyświęcony diakon Sławo-
mir Czajka. – Święcenia diako-
natu to wejście w stan duchow-
ny. Uświadamiam sobie wielką 
odpowiedzialność w mojej służ-
bie Kościołowi – dodaje dk. Pa-
weł Augustyniak. 

O szczególnej więzi diako-
nów z Kościołem Chrystusowym 
mówił też w homilii ks. bp Od-
zimek. – Bądźcie wszczepieni w 
Chrystusa Pana. Upodabniajcie 
swoją posługą diakońską Kościół 
do krzewu winnego – apelował. 
Zwrócił uwagę, że diakoni otrzy-
mują święcenia w roku peregry-
nacji Obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej: – Niech Ona nie-
ustannie przypomina wam, do 
Kogo należycie – podkreślił. 

W uroczystościach wzięło 
udział kilkudziesięciu kapłanów: 

wykładowcy i wychowawcy Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
w Radomiu oraz księża z rodzin-
nych parafii diakonów. 

Podczas święceń diakoni 
przyrzekali posłuszeństwo bi-
skupowi ordynariuszowi, celibat 
oraz obowiązek sprawowania li-
turgii godzin (brewiarz). Diako-
ni mogą głosić homilie, udzielać 
chrztu, asystować przy ślubach, 
odprowadzać pogrzeby. Stali 
się też zwyczajnymi szafarzami 
Eucharystii. 

KS. IRENEUSZ ROGULSKI
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Święcenia diakonatu

Nowi duchowni w naszej diecezji

Z nowo wyświęconymi diakonami siedzą (od lewej): ks. Roman Majchrzyk 
– prefekt i opiekun roku, ks. Wacław Depo – rektor WSD, bp Adam 
Odzimek, ks. Maciej Korczyński – ojciec duchowny

NOWI DIAKONI

 dk. Paweł Augustyniak z parafii pw. św. Mikołaja w Końskich;
 dk. Paweł Bańkowski z parafii pw. św. Zygmunta w Szydłowcu;
 dk. Tomasz Błasiński z parafii pw. św. Teresy w Radomiu; 
 dk. Marcin Cieślik z parafii pw. św. Mikołaja w Libiszowie;
 dk. Sławomir Czajka z parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Starachowicach;
 dk. Adam Głuszek z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego 
      w Starachowicach;
 dk. Łukasz Jabłoński z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
      w Starachowicach;
 dk. Rafał Kamiński z parafii pw. MB Częstochowskiej w Bożem; 
  dk. Piotr Klepaczewski z parafii pw. św. Zygmunta w Szydłowcu;
  dk. Michał Krawczyk z parafii pw. MB Miłosierdzia w Radomiu; 
  dk. Marek Okoń z parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Końskich; 
  dk. Piotr Ostrowski z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego 
      w Starachowicach; 
  dk. Marcin Piwowarczyk z parafii pw. św. Małgorzaty w Chybicach; 
  dk. Marek Pruszkowski z parafii pw. św. Jadwigi w Radomiu;
  dk. Łukasz Pudzianowski z parafii pw. Nawiedzenia NMP   

w Garbatce Letnisku; 
  dk. Dominik Tkaczyk z parafii pw. Zesłania Ducha Świętego  

w Zwoleniu;
  dk. Grzegorz Wrzochal z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  

w Ciepielowie.  


Moment zakładania dalmatyki, 
liturgicznego stroju diakona
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Wszystko zaczęło się 
zupełnie normal-
nie, od pomysłu. 
Lucyna Mordka 

zapragnęła do swojej rodziny 
przyjąć jedno dziecko. Miała 
już dwoje własnych, wtedy pra-
wie siedmioletniego Jacka i na-
stoletnią Sylwię. Zawsze by-
ła obrońcą wielodzietnych ro-
dzin. Zaproponowała mężowi, 
że może wzięliby jedno dzie-
cko jako rodzina zastępcza. 
Później zaczęły się wędrów-
ki do Ośrodka Adopcyjnego 
w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ulicy 
Limanowskiego w Radomiu. 
Tam dowiedziała się, jakie do-
kumenty i zaświadczenia trze-
ba zgromadzić. – Ja to wszyst-
ko przyniosłam do domu – 
wspomina – i odłożyłam na 
półkę. Tak sobie leżało i czeka-
ło, a były wakacje. Kiedy zbli-
żał się ich koniec, mąż mówi 
mi: „I co, nie idziesz z tym, nie 
idziesz do lekarza, po te za-
świadczenia?”. Zmobilizował 
mnie. Powiedziałam więc: „To 

pójdę, zobaczymy, co z tego 
wyjdzie…”. I tak się zaczęło.

Dzieciom spodobał się po-
mysł mamy. Jacek pytał: – Ma-
mo, ale czy to się uda? Chciał, 
żeby się udało.

Oswajali się z myślą, że w 
domu będzie jedno małe dzie-
cko. Myślały z córką, że może 
to będzie dziewczynka i plano-
wały, jak będą ją ubierać i cze-
sać. Ale panie z ośrodka za-
sugerowały, że chyba będzie 
chłopiec. Wtedy pojawiły się 
plany, że z Jackiem będzie grał 
w piłkę. 

Dzieci będzie więcej…
Zaczęły się szkolenia, a 

oni dostali propozycję popro-
wadzenia Rodzinnego Domu 
Dziecka. Musieli oswoić się ze 
świadomością, że tych dzieci 
będzie więcej, od czwórki do 
ósemki, w zależności od wa-
runków lokalowych. W czasie 
gdy państwo Mordkowie prze-
chodzili cykl szkoleń, ich cór-
ka skończyła kurs wolontaria-
tu w Katolickim Centrum Mło-
dzieży „Arka” w Radomiu. Syl-

wia jest odpowiedzial-
ną młodą osobą i gdy 
trzeba, dziś pomaga 
w prowadzeniu nowe-
go domu.

Prawie do koń-
ca nie wiedzieli, jakie to bę-
dą dzieci. Pierwszą listę z ich 
nazwiskami zobaczyli w paź-
dzierniku. Lucyna wychodziła z 
założenia, że nie idzie do skle-
pu po zabawki i że jeśli los da 
jej takie dzieci, to ona nie bę-
dzie pytać, czy są zdrowe, czy 
chore.

Gdy jeszcze trwały szko-
lenia, prawie co weekend za-
bierali trójkę dzieci z Domu 
Dziecka do domu, na space-
ry, na wycieczki. Chcieli zoba-
czyć, jak to będzie, gdy jest 
ich więcej. Próby wypadły po-
myślnie. Choć tego nie plano-
wali, ta trójka dzieci jest teraz 
w ich domu.

„Nie żałujemy!”
Rodzinny Dom Dziecka pro-

wadzony przez Lucynę Mord-
kę działa od 15 grudnia 2004 
roku. Tego właśnie dnia dzie-

ci przybyły do placów-
ki. W budynku, w któ-
rym przebywają, by-
ła kiedyś filia szkoły 
nr 26, ale szkoła prze-
stała istnieć. Pojawiła 

się możliwość zaadaptowania 
pomieszczeń na potrzeby no-
wej rodziny. Znalazły się pie-
niądze na remont. Dwa tygo-
dnie przed przybyciem dzie-
ci, gdy w przygotowanym już 
mieszkaniu pojawiła się szafa 
pełna dokumentów i pokój wy-
pełniony ubraniami, pani Lu-
cyna po raz pierwszy i ostatni 
przeraziła się, czy podoła temu 
nowemu życiowemu wyzwa-
niu. Z chwilą, gdy dom wypeł-
nił się dziećmi, wszelkie oba-
wy zniknęły.

– Mój mąż bardzo mi poma-
ga – mówi pani Lucyna. – Ca-
ły czas uczestniczy w życiu do-
mowym. To są nasze wspólne 
starania. Nie żałujemy tej de-
cyzji i każdy dzień potwierdza, 
że to był bardzo dobry wybór. 
Ja się dobrze w tym czuję; to 
konieczne, żeby pomagać ma-
łemu człowiekowi i być wraż-
liwym na jego niedolę. Wspie-

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Wośnickiej w Radomiu

Najważniejsza jest miłość
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Na wspólnym 
rodzinnym zdjęciu 
zabrakło Sylwii  
i Marka Mordki

„Chciałabym być 
pokornym 

wykonawcą tego 
dzieła. Bo to duże dzieło. 
A że się udało, że możemy 

tu być razem z dziećmi, 
to naprawdę zasługa 

wielu ludzi: władz miasta, 
pracowników Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Ośrodka 

Adopcyjnego… I tak to 
się zaczęło, z takiej małej 

iskierki”.

tekst 
KRYSTYNA PIOTROWSKA 

MARTA DEKA 
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ramy się, rozmawiamy. Prze-
żywamy problemy dnia co-
dziennego. Są chwile bardzo 
przyjemne, kiedy wszystko się 
układa, ale są i momenty trud-
ne, kiedy dzieci chorują, jak na 
przykład w tym roku szkolnym. 
Trzy tygodnie przed świętami 
Bożego Narodzenia udało nam 
się wyjechać do sanatorium w 
Rabce. Mąż czekał na nas w 
domu z choinką. Akcja Katoli-
cka z parafii Opatrzności Bo-
żej w Radomiu i Bank PKO SA 
obdarowały dzieci gwiazdko-
wymi prezentami. To były dla 
nas wspaniałe święta, ale prze-
dłużająca się zima sprawiła, że 
dzieci chorowały. Różnym do-
legliwościom nie było końca. 
Na szczęście przyszła wiosna, 
zrobiło się ciepło i przestały 
chorować.

Życie codzienne
Pani Lucyna i pan Marek zo-

stawili własne mieszkanie, że-
by zamieszkać w nowym do-
mu, bo przecież tworzą już no-
wą dużą rodzinę. Przez minio-
ne półtora roku odkąd są ra-
zem, wszyscy się poznali, na-
brali do siebie szacunku i za-
ufania. Razem jedzą posiłki, 
odrabiają lekcje, gotują obiady, 
robią pranie, prasują, chodzą 
na wycieczki, nawzajem cieszą 
się ze swoich sukcesów, znają 
swoje przyzwyczajenia.

Pięcioletnia Milenka lubi 
oglądać bajki, a ośmioletnia 
Monika rysować. Piętnastolet-
ni Tomek najchętniej gra w pił-
kę, tak jak i jedenastoletni Se-
bastian. Dwunastoletnia Karo-
lina i dziewięcioletnia Ewa to 
domowe śpioszki. Czternasto-
letni Marcin jadłby tylko słody-
cze, a szesnastoletnia Ola lubi 
tańczyć i śpiewać. Dziesięcio-
letni Jacek, jak większość je-
go rówieśników, chętnie spę-
dza czas przy grach kompute-
rowych.

Najważniejszym tegorocz-
nym rodzinnym wydarzeniem 
była Pierwsza Komunia święta 
Ewy. Dziewczynka chętnie po-
kazuje album ze zdjęciami, na 
których w białej sukience i bia-
ło-różowym wianku wygląda 
jak mała księżniczka. Jak sama 
mówi, bardzo czekała na ten 
dzień, w którym przyjmie do 
swojego serca Pana Jezusa.

Jak prawdziwa mama
Odrabianie lekcji przy 

ogromnym kuchennym stole 
to codziennym rytuał. Dzie-
ci rozkładają zeszyty i książ-
ki. Pojawia się tyle problemów, 
ile jest otwartych zeszytów – 
jak to zwykle bywa przy od-
rabianiu pracy domowej. Na 
szczęście siada z nimi wolonta-
riusz, student Piotr Śliwa. Do-
datkowo raz w tygodniu z Ra-
domskiej Fundacji „Dać sercom 
nadzieję” przychodzi Barbara 
Sosnowska, emerytowana na-
uczycielka matematyki. A nad 
wszystkim jak zawsze czuwa 
pani Lucyna. Gdy trzeba i gdy 
może – jak prawdziwa mama 
pochyla się nad zeszytami. 

W pierwszych chwilach do 
nowego domu dzieci wniosły 
entuzjazm, ale była też nie-
pewność i niepokój. Jak to te-
raz będzie? Minęło półtora ro-
ku, już lepiej się znają, przy-
zwyczaili się do siebie. W ich 
świadomości pani Lucyna po-
woli zaczyna być ich mamą. 
Ona też by chciała, żeby tak 
było. – Jeżeli chcą czegoś, to 
mówią: „Mamo, czy mama zro-
bi mi dzisiaj kolację?”. Czyli to 
jest taka zabawa słowem „ma-
ma”, a ja się uśmiecham i mó-
wię: „Tak, mama zrobi wam ko-
lację”. I wiem, że to jakiś czas 
potrwa i jedno będzie mówić 
tak, a drugie inaczej, i to są na 
razie przymiarki. Jak chcą coś 
wskórać u wujka, to też mó-
wią „tato”. Mój mąż jest stra-

żakiem, przychodzi po służbie 
zmęczony. Na przykład w nie-
dzielę był festyn na Glinicach, 
to jest nasza rodzinna para-
fia, tam braliśmy ślub. Mówię: 
„Idźcie do wujka, to może po-
jedzie z nami”. Dzieci pytają: 
„Tato, pojedziesz z nami na fe-
styn?”. Mąż się śmieje i mówi: 
„Pojadę, pojedziemy do koś-
cioła i na festyn” – z uśmie-
chem opowiada pani Lucyna. 

Mają swoje pasje
Marek Mordka jest zawodo-

wym strażakiem, a jego koni-
kiem jest historia, szczególnie 
ta dotycząca pierwszej i dru-
giej wojny światowej. Bliskie 
są mu też sporty ekstremal-
ne, jak skoki spadochronowe. 
Może to zamiłowanie do ryzy-
ka pomogło w podjęciu decy-
zji o nowej rodzinie? Jak przy-
stało na jej głowę, wziął na sie-
bie pewne obowiązki związa-
ne z dziećmi, godząc je z pracą 
zawodową. 

Lucyna Mordka to ele-
gancka, energiczna, ciepła i 
uśmiechnięta kobieta. Jej obec-
ność czuje się w każdym miej-
scu domu. To ona wybierała 
kolory ścian, zasłonek i meb-
li. Pomógł jej w tym wrodzony 
zmysł artystyczny. Gdy czas na 
to pozwala, bierze do ręki pę-
dzel i wyczarowuje na szkle ba-
jeczne kwiaty i pejzaże. 

To ona swoją obecnością 
ociepla dom. To ciepło odczu-
wa się już po kilku minutach 
wspólnej rozmowy. Obejrzały-
śmy przytulne pokoje dzieci i 
o rzeczach poważnych rozma-
wiamy w pokoju gościnnym 
przy cieście, herbacie i smako-
witym deserze z galaretką. Do-
wiadujemy się, że rodzina ma 
licznych przyjaciół. Do nich na-
leży wspólnota parafialna przy 
parafii Opatrzności Bożej na 
Wośnikach z jej proboszczem 
ks. Henrykiem Gąszczem. 

Dzieci czekały 
w kuchni, chociaż 
te młodsze ciekawość sprowa-
dzała do nas choć na chwilę. 
Wspólne rodzinne zdjęcie, na 
którym niestety zabrakło Syl-
wii i wujka Marka, zakończyło 
nasze spotkanie. Przy pożeg-
naniu pani Lucyna mówi nam 
do zobaczenia, a my jesteśmy 
przekonane, że jeszcze tu wró-
cimy. Wrócimy bardzo chętnie!

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Wośnickiej w Radomiu

Najważniejsza jest miłość
NAJLEPSZA  

FORMA OPIEKI
ELŻBIETA KUPIDURA
ZASTĘPCA DYREKTORA 
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZEJ W RADOMIU
Obecnie w Polsce 
jest 20 000 dzie-
ci, które nie ma-
ją zapewnio-
nej opieki rodzi-
cielskiej ze stro-
ny rodziców biologicznych. 
Często trafiają one do do-
mów dziecka. Obecnie prze-
pisy dotyczące pomocy spo-
łecznej i funkcjonowania pla-
cówek opiekuńczo-wycho-
wawczych mówią, że każ-
da placówka, która kiedyś 
nazywała się domem dzie-
cka, a dziś nazywa się pla-
cówką socjalizacyjną, nie po-
winna przekraczać liczby 30 
wychowanków. W Radomiu 
osiągnęliśmy ten standard. 
Taka instytucja jak dom dzie-
cka jest potrzebna, ale naj-
lepszą formą opieki jest za-
stępcza opieka rodzicielska. 
Mam tu na myśli rodziny za-
stępcze. W Radomiu mamy 
cztery mocno funkcjonują-
ce rodzinne domy dziecka. 
Gmina zapewnia tym pla-
cówkom lokal, a dom pomo-
cy społecznej finansuje bie-
żące funkcjonowanie. Obok 
rodzinnych domów dziecka 
funkcjonują placówki pogo-
towia opiekuńczego. Ta for-
ma opieki bardzo dobrze się 
sprawdza – rodzina zastęp-
cza pełniąca funkcję pogo-
towia opiekuńczego. Tu czas 
przebywania dziecka nie po-
winien przekraczać pół roku. 
Uważam, że opieka nad dzie-
ckiem w Radomiu jest bar-
dzo dobrze pełniona, jeże-
li chodzi o rodzicielstwo za-
stępcze. Nie mamy tutaj luk. 
Wszystkie osoby, które zgła-
szają się do współpracy, po 
przeszkoleniu i po pozytyw-
nym zaakceptowaniu przez 
dyrektora ośrodka, dostają 
certyfikat i mogą podjąć się 
dzieła, jakim jest prowadze-
nie placówki społeczno-
opiekuńczej. Rodzinne domy 
dziecka przyjęły po ośmioro 
dzieci. Dzieci są tam do uzy-
skania pełnoletności.
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W Wierzbicy o przeciwdziałaniu uzależnieniom

Mój pomysł na szczęście

„Nie pij wina, nie pal skrętów, pij 
napoje bez procentów!” – Takie 
i podobne hasła niosła młodzież 
z Publicznego Gimnazjum w czasie 
przemarszu ulicami Wierzbicy. 
Młodym towarzyszyli wychowawcy 
oraz koleżanki i koledzy 
z innych szkół. Był to punkt 
kończący spotkanie promujące 
życie bez uzależnień. 

Spotkanie, któremu przy-
świecało hasło: „Bądźmy wol-
ni od nałogów”, zorganizował 
Zespół Przeciwdziałania Uza-
leżnieniom przy Staroście Ra-
domskim, świetlica socjotera-
peutyczna „Ancora” w Wierz-
bicy oraz tamtejsze Publicz-
ne Gimnazjum im. bp. Jana 
Chrapka. Nad całością czuwał 
ks. Ireneusz Szustak, wikariusz 
miejscowej parafii, a zarazem 

prefekt gimnazjum i kierownik 
„Ancory”.

Uczestnicy, którzy zebrali 
się w imponującej sali gimna-
stycznej szkoły, między innymi 
wysłuchali wykładów dr Mał-
gorzaty Kowalskiej, dyrektor 
wierzbickiego Samodzielnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
oraz Kazimierza Jarzębskiego, 
który reprezentował bp. Anto-
niego Długosza z Częstocho-
wy. Na obecnych – co pod-
kreślali w rozmowach – duże 
wrażenie zrobiło przedstawie-
nie profilaktyczne przygotowa-
ne przez młodzież gimnazjum 
pod tytułem „Matnia”, ukazy-
wało bowiem młodego czło-
wieka w szponach narkomanii.

Po przedstawieniu wystąpi-
ła Mirosława Grzyb, która pro-
wadzi zajęcia w świetlicy so-
cjoterapeutycznej i pracuje w 
oddziale terapii uzależnień w 
Radomiu. Po jej wykładzie był 

czas na dysku-
sję, a potem 
miały miejsce 
kolejne okla-
skiwane wy-
stępy: chó-
ru gimnazjum 
z Wierzbicy 
oraz roztań-
czonej mło-
dzieży z miejscowego Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Ogło-
szono też wyniki konkursu pla-
stycznego, który miał dwa te-
maty: „Mój pomysł na szczęś-
cie” – dla szkół podstawowych 
i „Bądźmy wolni od nałogów” 
– dla młodzieży gimnazjalnej 
i licealnej. 

Przed wymarszem na ulice 
Wierzbicy odbył się godzinny 
koncert ewangelizacyjnego ze-
społu „Testimonium”. Bez tru-
du nawiązał kontakt z młodzie-
żą, a i dorośli chętnie go posłu-
chali. MD

Gorąco polecamy

O świętości
Świętość, zupełnie niesłusz-

nie, nadal bywa kojarzo-
na z drogą jedynie dla wybra-
nych i nielicznych. W polemi-
ce z takim przekonaniem stoi i 
prezentowana książka, i mate-
riał źródłowy, na którym zosta-
ła oparta – a mianowicie pis-
ma ks. Antoniego Rewery. 13 
czerwca minęło siedem lat od 
dnia, gdy Jan Paweł II wyniósł 
go do chwały ołtarzy w gronie 
108 męczenników drugiej woj-
ny światowej. Jeszcze przed 
beatyfikacją nazywano go mę-
czennikiem prawdy.

Ks. Marek Tatar, autor pub-
likacji, „przekopał się” przez 

bardzo obszerną 
spuściznę Błogo-
sławionego, a na 
tę składają się 
książki, artyku-
ły, konferencje, 
nauki rekolek-
cyjne, kaza-
nia oraz regu-
ła założonych 

przez ks. Rewe-
rę Sióstr Córek św. Franciszka 
Serafickiego. 

Z przeanalizowanych przez 
autora źródeł wyłania się obraz 
świętości dla każdego chrześ-
cijanina. Za takim zaś przeko-
naniem stoją przesłanki teolo-
giczne i filozoficzne (antropolo-
giczne). Z nich wyrastają środ-
ki praktyczne budowania oso-
bistej świętości, a więc mod-
litwa i czyny. W konsekwencji 
świętość jawi się nie jako jakiś 
stan osiągniętej doskonałości, 
ale droga doskonalenia się przez 
całe życie. 

Książka ks. M. Tatara mo-
że zainteresować nie tylko tych, 
których fascynuje to, co zwykło 
nazywać się formacją osobistą. 
Jest ona interesującym i waż-
nym przyczynkiem do prezenta-
cji duchowości okresu II Rzeczy-
pospolitej. Przecież ten okres 
zaowocował postawami patrio-
tycznymi wyrosłymi z przywią-
zania do wiary i zrodził ludzi 
gotowych oddać życie za gło-
szone wartości. A przykładem 
tego jest również bł. ks. Anto-
ni Rewera.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

bardzo obszerną 
spuściznę Błogo-
sławionego, a na 
tę składają się 
książki, artyku-
ły, konferencje, 
nauki rekolek-
cyjne, kaza-

przez ks. Rewe-

Na czele 
pochodu 

ks. Ireneusz 
Szustak 

z uczniami 
wierzbickich 

szkół

XVII Piesza Pielgrzymka w intencji trzeźwości

Jan Paweł II w służbie trzeźwości
Sprzed katedry radomskiej 

wyruszy 25 czerwca o godz. 
9.00 piesza pielgrzymka w in-
tencji trzeźwości. Następnego 
dnia Mszy św. w sanktuarium 
MB Pocieszenia w Błotnicy o 
godz. 8.00 będzie przewod-
niczył bp Adam Odzimek. 

Pątniczy szlak zakończy się 
w Niepokalanowie 30 czerw-
ca Eucharystią o godz. 13.00. 
Konferencje podczas piel-
grzymki wygłosi ks. dr Marek 
Dziewiecki.

Zapisy w kancelarii pa-
rafii katedralnej od 10.00 

do 12.00 i od 16.00 do 17.30 
oraz 25 czerwca od 7.00 
do 9.00 w pobliżu kate-
dry. Szczegółowych infor-
macji udziela ks. Miro-
sław Kszczot pod numera-
mi telefonu: 048 3622740 i 
0608294408.
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Zapowiedzi
  KALENDARIUM NAWIEDZE-

NIA W PARAFIACH
19 czerwca (poniedziałek) – Kamień
20 czerwca (wtorek) – Niezna-
mierowice
21 czerwca (środa) – Mroczków 
Gościnny
22 czerwca (czwartek) – Zajączków
23 czerwca (piątek) – Sady
24 czerwca (sobota) – Białaczów
25 czerwca (niedziela) – Opoczno pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego

  FESTYN RODZINNY  
W RADOMIU

18 czerwca w parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Radomiu odbę-
dzie się Rodzinny Festyn Parafialny. 
W tym roku jest on połączony z po-
święceniem motocykli. Organizatorzy 
zapraszają wszystkich motocyklistów 
na Mszę świętą o godz. 13.00, po 
której nastąpi poświęcenie motocy-
kli. Ponadto przewidzianych jest wie-
le atrakcji, między innymi gry i loteria 
fantowa. W trakcie festynu odbędzie 
się druga już w tej parafii akcja hono-
rowego krwiodawstwa. 

  FESTYN RODZINNY  
W SKARŻYSKU KAMIENNEJ

18 czerwca na terenie parafii św. Józefa w 
Skarżysku Kamiennej odbędzie się festyn 
rodzinny. Jego otwarcie nastąpi o 13.00.
13.00–18.00 – zawody sportowe
13.30–koncert Szymona Wydry i ze-
społu Carpe diem
15.40 – aukcja obrazów przygotowa-
nych różną techniką przez uczniów 
SP nr 3 
16.00 – pokazy strażackie
17.30 – nabożeństwo czerwcowe i 
Msza św.
19.00 – pokazy policyjne
20.00 – koncert Violetty Brzezińskiej
Ponadto przewidziane są: loteria fan-
towa, karaoke, konkursy. Odbędą 
się występy dzieci i młodzieży ze 
Starachowic. Będzie można przeje-
chać się harleyem. 

  CHARYTATYWNY KONCERT
22 czerwca (czwartek) o godzinie 
18.00 w Resursie Obywatelskiej odbę-
dzie się koncert charytatywny. Utwory 
wojskowe, rozrywkowe i popular-
ne zagra Orkiestra Garnizonowa Sił 
Powietrznych w Radomiu. Całkowity 
dochód z koncertu przeznaczony 
jest na potrzeby hospicjum Królowej 
Apostołów mieszczącego się w 
Radomiu przy ul. Wiejskiej 2. 

Zakończenie obchodów 15. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Radomiu

Światła i cienie  
„Blasku prawdy”

Czy „fakt medialny” jest prawdą i jak  
ma się do rzeczywistości? Czy „poprawność 
polityczna” jest wartością i jak ma się ona  
do prawdy obiektywnej? Te pytania postawił 
ks. Piotr Turzyński w referacie wygłoszonym  
na uroczystej sesji Rady Miasta Radomia.

Uroczysta sesja Rady Miasta była ostat-
nim punktem obchodów 15. rocznicy po-
bytu Jana Pawła II w Radomiu. Gośćmi po-
siedzenia byli między innymi bp Zygmunt 
Zimowski oraz bp Edward Materski, a po-
witał ich przewodniczący Rady Tadeusz 
Derlatka. Bp Zimowski nawiązał w wystą-
pieniu do swej pracy w Watykanie i przy-
pomniał, że to bp Edward Materski jest 
tym, który przygotował Radom i diecezję 
na spotkanie z Janem Pawłem II. 

W interesującym referacie pt. „Praw-
da i jej odniesienia w encyklice »Veritatis 
splendor« papieża Jana Pawła II” ks. Piotr 
Turzyński przypomniał, że prawda abso-
lutna mieści się w sercu człowieka, w su-
mieniu, ale jednocześnie je przekracza. 
Mówił o relacji wolności i prawdy oraz 
o pierwszeństwie prawdy przed wolnoś-
cią. Wskazał tutaj na fakt, że wolność po-
zbawiona prawdy jest porażką człowie-
ka, że człowiek posiadając wolność, mo-
że zniszczyć samego siebie, jeśli nie ma 
prawdy. 

Wykład dopełniła dys-
kusja. Włączyli się w nią 
aktywnie radni. Jan Rej-
czak przypomniał pano-
ramę wydarzeń radom-
skich ostatnich 30 lat, po-
czynając od protestu z 
1976 r., natomiast Tade-
usz Pyrcioch zapropono-
wał, by refleksja na te-
mat nauczania Jana Pa-
wła II stała się coroczną 
tradycją.

W ramach wspo-
mnień o czasie przygo-
towania papieskiej piel-
grzymki bp Edward Ma-
terski przywołał – jako ogromnie istotny 
dla niego fakt – zjednoczenie i mobilizację 
wszystkich radomian, niezależnie od opcji 
politycznych i sposobów myślenia, punk-
tów widzenia i światopoglądów. Wszyst-
kich jednoczyła jedna myśl: jak najlepiej 
przyjąć Ojca Świętego. I to się udało. 

By wspomnienia nie pozostały tylko w 
sferze intelektu, uczestnicy posiedzenia 
mogli jeszcze raz przeżyć ważne dla ich 
regionu chwile i obejrzeli godzinny film 
dokumentujący pobyt Jana Pawła II w Ra-
domiu. 

Artystyczną oprawę sesji zapewnił 
występ radomskiego kwartetu smyczko-
wego. PAWEŁ TARSKI

W pierwszym 
rzędzie siedzą  

(od lewej): 
bp Edward 

Materski, 
bp Zygmunt 

Zimowski, 
prezydent 

miasta Zdzisław 
Marcinkowski, 

zastępca 
prezydenta 

Andrzej 
Banasiewicz,  

ks. Piotr 
Turzyński 
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RADOMSKIAVE

Kościół wyłania się niemal 
niepostrzeżenie. Stoi 
pośród jednorodzinnych 
domów, a ich mieszkańcy 
niemal w całości tworzą 
tutejszą parafię. W dali 
widać kościół pw. Serca 
Jezusowego – parafię 
macierzystą.

Parafia powstała w du-
żej grupie wspólnot two-
rzonych przez ks. bp. 
Edwarda Materskiego. 
Wybór Patronki wiązał się 
z jej beatyfikacją w 1983 r.  
Od początku pracowa-
ły tutaj siostry urszulan-
ki Serca Jezusa Konają-
cego. Najpierw dojeżdża-
ły z centrum Radomia, a 
gdy w roku 1992 ukoń-
czono dom przy ul. Dłu-
gojowskiej, zamieszkały 
tu na stałe. Ich charyzmat 
w jakiś sposób wywiera 
dobre piętno na duszpa-
sterstwie, szczególnie je-
śli chodzi o pracę z dzieć-
mi i młodzieżą.

Parafię, która dziś li-
czy około 3 tys. wier-
nych, tworzą trzy grupy 
ludzi. Pierwsi to ci, któ-
rzy mieszkają tu najdłu-
żej i swymi korzeniami 
sięgają parafii macierzy-
stej. Druga grupa to ci, 
którzy budowali swe do-
my na Dzierzkowie w la-
tach 1970–1980. Osied-
le było wówczas swoistą 
oazą prywatnych inicja-
tyw gospodarczych, gdy 
w mieście dominował sy-
stem państwowych zakła-
dów pracy. Najmłodsi po-
bytem parafianie wpro-
wadzali się tutaj w latach 
90. Wszystkich i z osied-
lem, i z parafią integrowa-

ła budowa świątyni i urzą-
dzanie jej otoczenia.

Budowy dopełnia-
ła praca duszpasterska 
prowadzona na wielu 
odcinkach, i tych trady-
cyjnych w formie, i tych 
– nazwijmy je – nowo-
czesnych. Każdy mógł i 
może znaleźć tu coś dla 
siebie. Są więc w para-
fii ministranci starsi i 
młodsi, schole młodzie-
żowa i dziecięca. Po-
głębioną formację du-
chową proponuje pro-
wadzony przez urszu-
lanki Eucharystyczny 
Ruch Młodych. Obok 
dorosłych istnieje też 
młodzieżowe kółko ró-
żańcowe. Działa Ruch 
Światło–Życie, któ-
ry tworzą młodzi, oraz 
dwa rodzinne kręgi Do-
mowego Kościoła. Ka-
tolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży dorośle-
je i teraz chce przero-
dzić się w młodzieżo-
wą Akcję Katolicką. Swe 
comiesięczne nabożeń-
stwa i konferencje ma 
Bractwo Szkaplerzne.

Jest w tej parafii pe-
wien rys szczególny: pa-
miątki pielgrzymek i wy-
darzeń kościelnych. I nie 
są to jedynie rzeczy ma-
terialne, ale nowe prak-
tyki religijne. Na przy-
kład nauczanie Jana Pa-
wła II i spotkania mod-
litewne w Asyżu zaini-
cjowały ideę modlitw o 
pokój na świecie w cza-
sie nabożeństwa spra-
wowanego 25. dnia każ-
dego miesiąca. Wtedy 
też podejmowane jest 
dzieło duchowej adopcji 
dziecka poczętego. Piel-
grzymki do Łagiewnik i 
kanonizacja św. s. Fau-
styny utwierdziły w pa-
rafii piątkowe nabożeń-
stwo do Bożego Miło-
sierdzia.

Od czternastu lat pa-
rafia współpracuje z miej-
scową szkołą. Dla grupy 
uczniów fundowane są 
obiady oraz przygotowy-
wane są paczki. Do pomo-
cy nie trzeba nakłaniać. 
Parafianie doskonale rozu-
mieją tę potrzebę.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. PRAŁ. 
GRZEGORZ 
SENDERSKI

Święcenia kapłańskie – 
7 VI 1975 w Sandomierzu. 
Wikariaty: Kuczki, Wierz-
bica, a po studiach specja-
listycznych na KUL par. pw. 
Opieki NMP w Radomiu. 
Parafia św. Urszuli to 
pierwsze jego probostwo. 
Wykładowca w seminarium, 
dyrektor wydziału duszpa-
sterskiego kurii.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Właśnie żegnam się z parafią św. Urszuli 
Ledóchowskiej, gdzie pracowałem 17 lat. 
Przechodzę niedaleko: na probostwo do bazyliki 
św. Kazimierza w Radomiu. Lata na Dzierzkowie 
były tworzeniem nowej parafii, budowy kościoła, 
urządzania jego wnętrza i otoczenia. W tym szcze-
gólnym momencie serdecznie dziękuję całej para-
fii we wszystkich jej wymiarach wspólnotowych za 
współpracę i za otwarcie na propozycje, które po-
dejmowałem. Jestem wdzięczny za wszystkie mod-
litwy. Za łaskę poczytuję sobie to, że ostatnim na-
szym wspólnym dziełem jest nawiedzenie Matki 
Bożej w znaku Jasnogórskiej Ikony. Cieszę się tutej-
szymi powołaniami. Mojemu następcy życzę wszel-
kiej pomyślności i satysfakcji z pracy duszpaster-
skiej w parafii, która – choć młoda czasem istnie-
nia – jest dojrzała religijnie i otwarta na każdą ini-
cjatywę budującą wspólne dobro.

Kościół i plebania 
zostały zaprojektowane 

jako jedna bryła 
architektoniczna

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Radomiu

Zjednoczyła ich budowa kościoła
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Wikariusz
Ks. Tadeusz Mazur

Zapraszamy na Msze św.
 W niedziele i święta: 8.00, 10.00, 11.30, 17.00
 W dni powszednie: 8.00, 18.00


