
Listopad to szczególny czas 
modlitw za naszych bliskich 
zmarłych, za tych, którzy odeszli 
już do domu Ojca.

5 listopada w radomskiej 
katedrze Opieki Najświęt-
szej Maryi Panny spotkali się 
przedstawiciele środowisk 
akademickich, by modlić się 
za zmarłych profesorów, pra-
cowników i studentów ra-
domskich szkół wyższych.

Wchodzących do radom-
skiej katedry w nastrój te-
go wieczornego spotkania 
wprowadzał dźwięk skrzy-
piec. Na tle ich gry, na po-
czątku Mszy św., należąca 
do Duszpasterstwa Akademi-
ckiego Małgorzata Wojtunik 
i diakon Marcin Cieślik od-
czytali nazwiska nieobecnych 
już wśród nas zmarłych pro-
fesorów, pracowników na-
ukowych i administracyjnych 
oraz studentów wyższych ra-
domskich uczelni.

Mszy św. koncelebrowa-
nej przewodniczył ks. bp Zyg-

munt Zimowski, który 
w homilii powiedział: 
– Przyszliśmy tu, aby 
zmówić odpoczynek 
wieczny za tych, któ-
rych dobrze znali-
śmy, za naszych zna-
jomych, dobrodziejów, za na-
szych przyjaciół, profesorów i 
uczniów i chcemy – wsłucha-
ni w liturgię dzisiejszej nie-
dzieli – odnowić naszą wia-

rę, naszą wiarę w cia-
ła zmartwychwstanie, 
naszą wiarę w życie 
wieczne.

Na zakończenie 
Eucharystii duszpa-
sterz Akademicki ks. 

Zbigniew Gaczyński podzię-
kował zgromadzonym w ra-
domskiej katedrze za wspól-
ną modlitwę za bliskich zmar-
łych. MD
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Listopadowe dni, coraz 
krótsze i bardziej posęp-

ne, naturalnie kierują myśl 
ku przemijaniu. Latwiej snuć 
refleksje o przemijaniu i kru-
chości. Ale są to też dni, gdy 
chcemy czuć obok siebie po-
mocną dłoń. Doskonałą oka-
zją ku temu są Dni Opieki, 
które każdego roku odby-
wają się w sanktuarium MB 
Miłosierdzia w Skarżysku-
Kamiennej. To miejsce, 
wierna kopia Ostrej Bramy z 
Wilna, zachęca, by odwiedzić 
oryginał. Zrobili to licealiści 
z Opoczna. Wrócili z baga-
żem niezapomnianych wspo-
mnień. Ubogacili się dotyka-
niem tego, o czym uczyli się 
na lekcjach języka polskiego 
i historii. Teraz zachęcają in-
nych. O tej pielgrzymce pi-
szemy na s. IV–V. 

Jest ich ponad czterdziestu. Nie do-
łączyli jeszcze alumni pierwszego 

roku. Zapewne przybędzie kilku lub 
kilkunastu. Mowa o seminaryjnym Kole 
Misyjnym. To na ich adres z całej die-
cezji spływają dary zbierane w czasie 
Tygodnia Misyjnego. I czegóż tu nie 
ma? Proszki do prania, środki czystości, 
maskotki, zabawki, przybory szkolne... 
To wszystko pojedzie na misje. Już 
dziś w magazynie misyjnym trudno się 
poruszać dwom osobom. A dary bę-

dą spływać do Bożego 
Narodzenia. Będzie 
trzeba pomyśleć o wy-
pożyczeniu od semina-
rium jakichś pomiesz-
czeń. Ale ten „nad-
miar” paczek, skrzynek 
i toreb nikogo w Kole 
Misyjnym nie smuci. 

W „TAJNYM” MAGAZYNIE MISYJNYM

Szef Koła 
Misyjnego 
al. Paweł 
Piwowarczyk 
opowiada 
o przychodzących 
darach
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  PARAFIA ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

w Lipsku
  O MUZYCZNEJ KULTURZE Radomia

Małgorzata 
Wojtunik 
czyta imiona 
i nazwiska 
zmarłych 
akademików

Modlitwa za zmarłych pracowników radomskich uczelni i studentów

Akademickie Zaduszki
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Medale dla jubilatów

SZYDŁOWIEC. Burmistrz 
Andrzej Jarzyński wręczył meda-
le siedmiu małżeństwom, które 
świętują w tym roku swoje zło-
te gody. Uroczystości rozpoczę-
ły się Mszą św., którą celebro-
wał ks. Dariusz Maciejczyk.
Następnie dzieci z SP nr 1 
przedstawiły w zamku pro-
gram pt. „Wspomnień czar”. 
Potem burmistrz wręczył jubi-

latom medale przyznane przez 
Prezydenta RP. Na koniec by-
ło spotkanie przy herbacie. 
Medale otrzymali: Elżbieta i 
Piotr Stopowie, Marianna i Jerzy 
Szymkiewiczowie, Stefania i 
Jan Czarneccy, Helena i Józef 
Matuszczakowie, Helena i Józef 
Kaletowie, Krystyna i Czesław 
Biernaccy oraz Marianna i 
Henryk Pobidłowie.

Integracyjny bal
RADOM. Bal integracyjny 
odbył się w Zespole Szkół Eko-
nomicznych przy ul. Wernera. To 
drugi bal organizowany przez wła-
dze miasta. Do współpracy popro-
szono rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Oprawę mu-
zyczną i prowadzenie całej impre-
zy zapewniła Resursa Obywatelska 
Radom. Zanim zagrała muzyka i 
zaczęły się tańce, władze miasta 
przekazały dziewięć komputerów 
dla stowarzyszeń, które zajmu-
ją się osobami niepełnosprawny-
mi. Komputery zakupiono z do-
chodu, jaki przyniósł wrześnio-
wy koncert Piotra Rubika. Na par-
kiecie, w szatni i na korytarzach 
– wszędzie, gdzie były zaproszo-
ne dzieci, byli i wolontariusze. 

To oni uczestniczyli we wspól-
nych tańcach, rozmawiali, poma-
gali przy przeprowadzaniu kon-
kursów. Przygotowano  słodki po-
częstunek, a kolorowy klown roz-
dawał czekoladki. Kolejny bal za-
planowano na karnawał. 

Pielgrzymka sołtysów
SKARŻYSKO-KAMIENNA. 
Na doroczne spotkanie do sank-
tuarium Matki Bożej Miłosierdzia 
przybyło około 70 sołtysów z so-
łectw gmin regionu radomskie-
go i skarżyskiego. Mszę św. w 
ich intencji sprawował kustosz, 
ks. Jerzy Karbownik. W kapli-
cy przed obrazem Matki Bożej 
Ostrobramskiej sołtys Szydłówka 
Jerzy Krawczyk odczytał Akt 
Zawierzenia Sołtysów. W jego tre-
ści przywołano słowa Jana Pawła 
II, nawołujące, by „z miłością stać 
przy ziemi, przy tej naszej Matce 

i Żywicielce”. Uczestnicy piel-
grzymki podkreślili, że społecz-
ności wiejskie z ufnością patrzą w 
przyszłość, są otwarte na wszelkie 
perspektywy rozwoju oraz prosili 
o dar mądrości, by umieć wybie-
rać to, co dobre, prawdziwe i po-
trzebne naszej polskiej ziemi, a 
także o to, aby „w polskich rodzi-
nach panował patriotyzm, uczci-
wość i szlachetność”. Uroczystość 
zakończyła się wspólnym spotka-
niem przybyłych, wymianą myśli i 
poglądów na problemy nurtujące 
wiejskie społeczności. 

Internet dla wszystkich
RADOM.  Mieszkańcy 
Radomia mogą już nie tylko 
cieszyć się z wyremontowanej 
ulicy Moniuszki, ale i z dar-
mowego Internetu. Można z 
niego korzystać w wielu miej-
scach miasta w Śródmieściu 
– na ulicach: Żeromskiego, 
25 Czerwca, Sienkiewicza, 
Moniuszki, w parku, na dep-
taku. Oferta dotyczy osób po-
siadających laptopy, palmtopy 
(niewielkie komputery, miesz-
czące się na dłoni) oraz tele-
fony komórkowe nowej ge-

neracji. W laptopie wystar-
czy mieć zainstalowaną kar-
tę Wi Fi dostępną w sklepach 
ze sprzętem komputerowym. 
Uroczyste przekazanie sie-
ci internautom i otwarcie ul. 
Moniuszki zaplanowano pod-
czas festynu „Powitanie jesie-
ni”. Niestety, wyjątkowo ka-
pryśna aura odstraszyła miesz-
kańców naszego miasta, cho-
ciaż z muzycznej oferty przy-
gotowanej przez organizato-
rów chętnie skorzystały dzieci 
i wcale nie było im zimno. 

OPOCZNO. Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Kazimierza Wielkiego 
w Opocznie obchodziła jubile-
usz 100-lecia swojego istnienia. 
Uroczystości rozpoczęły się w 
kolegiacie św. Bartłomieja Mszą 
św. koncelebrowaną, której prze-
wodniczył ks. bp Stefan Siczek. 
W homilii ks. biskup zaznaczył, 
że najlepszą szkołą dla człowie-
ka była, jest i będzie szkoła Jezusa 
Chrystusa. Świętującym jubileusz 
życzył, by szkoła mogła szczy-
cić się swoimi absolwentami, o 
których zawsze każdy będzie 
mógł powiedzieć: „Oto człowiek”. 
Dalsze uroczystości odbyły się w 
gmachu ZSS nr 2. Dyrektor Marek 

Ziębicki zapoznał przybyłych z hi-
storią szkoły. Przemówieniu to-
warzyszyła prezentacja multime-
dialna. Burmistrz Opoczna Jan 
Wieruszewski wręczył Gimnazjum 
nr 2 akt nadania szkole imienia 
Władysława Jagiełły, a uczniowie 
zaprezentowali część artystyczną. 
Na zakończenie na ręce dyrekto-
ra przedstawiciele władz i dyrek-
torzy szkół złożyli życzenia i wrę-
czyli prezenty. 

Delegacja uczniów w procesji  
z darami

Jubileusz szkoły

Wolontariusze opiekowali się 
zaproszonymi na bal gośćmi

Deszcz tylko najmłodszych radomian nie odstraszył od sceny

Burmistrz Andrzej Jarzyński wręcza medale jubilatom
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Poświęcenie szpitalnej kaplicy

Natchnie nadzieją i wytrwałością
Ta kaplica ma wymiar szczególny, 
bo umożliwi chorym i personelowi 
odnalezienie miejsca swej więzi 
z Bogiem. Chorych natchnie 
nadzieją, personel wytrwałością 
– mówił w słowie powitania 
dyrektor szpitala Mieczysław 
Szatanek.

Do tej pory w Radomskim 
Szpitalu Specjalistycznym przy 
ul. Tochtermana Msze św. dla 
chorych i personelu sprawo-
wano w świetlicy. W budyn-
ku niełatwo było wygospoda-
rować miejsce na stałą kapli-
cę. Stało się to możliwe dzięki 
reorganizacji. Znalazła miejsce 
na parterze, w miejscu, gdzie 
do tej pory znajdował się od-
dział reanimacji.

Wspólne dzieło
Jednym z inicjatorów stałej 

kaplicy był Andrzej Cieślik, dy-
rektor radomskiej delegatury 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Projekt wykonał Krzysz-
tof Szleiermacher. W wyposa-
żenie kaplicy włączono istnie-
jące zabytkowe przedmioty: 
XIX-wieczny krzyż, który za-
wisł na frontowej ścianie, kon-
fesjonał i drzwi. Projekt zreali-
zowała firma państwa Dejów.

– Tytuł kaplicy podpowiedział 
nam bp Stefan Siczek – mówi je-
den z kapelanów, ks. Mirosław 
Bandos. Św. o. Pio opiekował się 
chorymi, założył „Dom ulgi w 
cierpieniu” i jemu samemu nie-
obce było cierpienie.

Biskup Stefan ufundował 
dla kaplicy tabernakulum. Z 

kolei bp Zygmunt Zimowski, 
który przewodniczył Mszy św. 
poświęcenia, wyposażył to 
miejsce w ołtarz, ambonkę i 
fotel dla celebransa. Obraz Pa-
trona jest darem wiceprezy-
denta Radomia Krzysztofa Ga-
jewskiego. Szaty liturgiczne 
ofiarował były kapelan szpi-
tala, a obecnie proboszcz pa-
rafii Ciepielów ks. Stanisław 
Sławiński.

Codzienna posługa

Kapelani rozpoczynają co-
dzienną posługę obchodem 
szpitala już od godz. 6.00. 
Rozdają Komunię św., spo-
wiadają, udzielają sakramen-
tu namaszczenia chorych, 
rozmawiają. Codzienna Msza 
św. w nowej kaplicy sprawo-
wana jest o godz. 7.45, w 
niedziele o 9.30. Uczestniczą 

w niej chorzy 
i personel. – 
To dla mnie 
bardzo waż-
ne chwile. 
Msza św. do-
daje mi sił i 
nadziei – mó-
wi pacjentka, 
pani Ewa.

Uroczystość
Najpier w 

było nabo-
żeństwo ró-
żańcowe. Po-

szczególne tajemnice odma-
wiały pielęgniarki. Odpowia-
dał chór obecnych w kapli-
cy, z wymienionymi biskupa-
mi, przedstawicielami władz 
miasta, z prezydentem Zdzisła-
wem Marcinkowskim, zapro-
szonymi gośćmi i personelem. 
Potem rozpoczęła się Msza św. 
Na początku celebry, po sło-
wie powitania wypowiedzia-
nym przez dyrektora szpitala, 
bp Zimowski dokonał poświę-
cenia kaplicy. W homilii mó-
wił o mądrości, której człowiek 
uczy się w szpitalnej kaplicy. Ta 
mądrość dotyka i umiejętności 
życia, i sztuki umierania. Na 
koniec zapewnił, że w planach 
jest jeszcze jeden dar dla kapli-
cy. Gdy w lipcu przyszłego ro-
ku dobiegnie końca nawiedze-
nie diecezji przez Matkę Bożą 
w znaku jasnogórskiej ikony, 
zostaną poświęcone maryjne 
wizerunki. Jeden z nich otrzy-
ma szpitalna kaplica. Będzie to 
obraz Matki Bożej Uzdrowie-
nia Chorych.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Uczestników 
uroczystości 
powitał dyrektor 
szpitala 
Mieczysław 
Szatanek
Poniżej: Pierwsza 
Eucharystia 
w poświęconej 
kaplicy. 
Przewodniczy 
bp Zygmunt 
Zimowski. 
Po jego prawej 
ręce bp Stefan 
Siczek
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Rok temu w maju byłam 
w Wilnie. Zachwyciło 

mnie miasto 
i urzekła Ostra 

Brama. Postanowiłam, 
że muszę tu przyjechać 

z moimi uczniami.

tekst 
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Do klasy II a, któ-
rej wychowawczy-
nią jest Agnieszka 
Wielgus, polonist-

ka z Samorządowego LO nr 
1 w Opocznie, dołączyli ucz-
niowie z klasy II b ze swoją 
wychowawczynią, historykiem 
Małgorzatą Kozłowską. Pilotem 
była Iwona Brzozowska. Grupą 
pięćdziesięciu osób zamiesz-
kali w Nowej Wilejce, na pleba-
nii parafii, gdzie proboszczem 
jest ks. Wojciech Górlicki, pra-
cujący tutaj kapłan naszej die-
cezji.

Przewodnicy
O zabytkach Wilna, jego  

kościołach, zaułkach i zabyt-
kach ks. Wojciech potrafi opo-
wiadać godzinami. Zauroczony 
zabytkami miasta podjął studia 
z historii sztuki. Można go słu-
chać bez końca. Gdy zjawia się 
pod Ostrą Bramą, przy klaszto-
rze bazylianów czy Na Rossie, 
czy gdziekolwiek indziej, po 
chwili podchodzą ludzie, wi-
tają się i rozpoczyna się roz-
mowa.

Opoczyńskim licealistom 
nie towarzyszył osobiście. Wy-
starał się, choć to wielkie sło-
wo, bo przyszło mu to bez tru-
du, o przewodnika, który nie 
tylko zna, ale też kocha Wil-
no. Pan Mieczysław Jancewicz 
był z licealistami wszędzie, 
nawet w nowoczesnym cen-
trum handlowym, gdzie słu-
żył radą i sercem. Ale zanim 
tam pojechali, by przekonać 
się, że w środku handlowego 
centrum można jeździć na łyż-
wach, dwa dni wytrwale po-

dążali za swoim prze-
wodnikiem.

Urzeczeni
– Przez mury tych 

wspaniałych kościołów i Uni-
wersytetu Wileńskiego prze-
mawiają wieki – mówi Bar-
bara Kolibabska i dodaje: – 
Szczególnie urzekające są, 
moim zdaniem, dwa miej-
sca. Pierwsze to biblioteka 
uniwersytecka. Z pewnością 
nie ma takiej drugiej. Dru-
gie to kościół śś. Piotra i Pa-
wła ze wspaniałym żyrando-
lem w kształcie łodzi. Podob-
nie uważa też grono jej kole-
żanek i kolegów. 

Niezapomnianym miej-
scem jest cmentarz Na Ros-
sie. Najpierw chwila przy 
grobie matki Józefa Piłsud-
skiego, a potem historia pi-

sana mogiłami. Sław-
ne nazwiska. Ożywa 
historia znana do tej 
pory z książek. 

Karaimi 
i prawosławni
Dla licealistów z Opocz-

na pobyt w Wilnie i zwiedza-
nie nieodległych Trok z twier-
dzą na środku jeziora był oka-
zją do spotkania innych kul-
tur. Troki dały sposobność do 
muśnięcia wspólnoty karai-
mów z ich kuchnią, a tutaj z 
przepysznymi kibinami. Wi-
leńskie stare miasto pozwo-
liło na kontakt z prawosła-
wiem. – Ucieszyła mnie wizy-
ta w cerkwi prawosławnej – 
mówi Martyna Sagalara. – By-
łam tu pierwszy raz. Wszyst-
ko wydawało mi się niesa-
mowite.

Co w Ostrej 
świeci Bramie

Zwiedzanie kościołów stare-
go Wilna może swoiście zmę-
czyć. Jest ich wiele. Ale każ-
dy to osobna historia – także 
ta najnowsza. Oto katedra, w 
której władze sowieckie chcia-
ły urządzić warsztat samocho-
dowy. Spoczywają tu polscy kró-
lowie ze św. Kazimierzem – pa-
tronem Wilna i naszej diecezji 
– oraz Barbarą Radziwiłłówną. 
Oto kościół św. Anny, św. Miko-
łaja, bernardynów, Michała Ar-
chanioła... No i oczywiście Ostra 
Brama. Tu czas na osobistą mod-
litwę. Jak inaczej teraz czyta się 
inwokację „Pana Tadeusza”. Czy-
ta się ją inaczej także dlatego, 
że było się w wileńskim domu  
Adama Mickiewicza, wtulonym 
w zaułki ulic u stóp Góry Giedy-
mina i Góry Trzech Krzyży.

Chłodny powiew Syberii
Schodząc ze wzgórza, na 

którym stoi kościół w Nowej 

U Matki Bożej Ostrobramskiej i w Wilnie

Niezapomniana pielgrzymka

Ostrobramski 
obraz 
Matki Bożej 
Miłosierdzia
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Wilejce, dociera się do dwor-
ca kolejowego. Tu na peronie 
stoi niezwykły pomnik: ogrom-
ny parowóz i dwa wagony. W 
tych ostatnich ławki, resztki 
prycz i piecyki. Na wagonach 
sierpy i młoty, rosyjskie napisy. 
Wszystko autentyczne. Tymi i 
takimi wagonami wywożono 
stąd na Sybir. Młodzież wcho-
dzi na lokomotywę, zagląda do 
wagonów. W milczeniu otwie-
ra się wyobraźnia. To doskona-
łe miejsce, by zrobić wspólną 
fotografię.

– Kilkudniowy pobyt w 
Wilnie sprawił, że chętnie 
tam wrócę – mówi Ewa Pie-
karska. Pan przewodnik, pa-
ni z muzeum, obsługa, ksiądz 
gospodarz i wiele innych 
osób, nawet sprzedawcy pa-
miątek, to ludzie sympatycz-
ni, życzliwi, otwarci. Wilno 
to miasto, gdzie za-
biegany Europejczyk 
znajduje wytchnie-
nie. Niesamowitość 
ludzi i miejsca działa 
jak magnes na tych, 

których zmęczyło codzienne 
zabieganie. 

Z kolei Adam Telus zapew-
nia: – Tam trzeba po prostu po-
jechać. Szczerze polecam!

Nasza Ostra Brama
W naszej diecezji znaj-

duje się jedyna polska wier-
na kopia wileńskiej Ostrej 
Bramy. Powstała z inicjaty-
wy wilnianina, bp. Edwarda 
Materskiego i dzięki stara-
niom ks. prał. Jerzego Kar-
bownika. Rok temu skarży-
ski wizerunek Matki Bożej 
Miłosierdzia papieskimi ko-
ronami ozdobił Kresowianin 
z pochodzenia, kard. Henryk 
Gulbinowicz.

Właśnie teraz, w przede-
dniu odpustowej uroczysto-
ści ku czci Matki Bożej Miło-

sierdzia, rozpoczynają 
się tam doroczne Dni 
Opieki, wzorowane na 
tych, które odbywają 
się w Wilnie.

 

U Matki Bożej Ostrobramskiej i w Wilnie

Niezapomniana pielgrzymka
ZAPRASZAM NA WILEŃSZCZYZNĘ

KS. WOJCIECH GÓRLICKI
KAPŁAN RADOMSKI PRACUJĄCY W WILNIE
– Na Wileńszczyznę pierwszy raz przyjechałem w 
czerwcu 1991 roku i wtedy już, na sierpień, w kurii 
wileńskiej wyznaczono mi termin przyjazdu na sta-
łe do parafii w Ejszyszkach. Pracowałem tam pięć 
lat. W tym czasie do parafii należały także miejscowości i kaplica 
na Białorusi, gdzie dojeżdżaliśmy w każdą niedzielę na Mszę św. 
Zdecydowaną większość jej mieszkańców, bo około 95 procent, 
stanowią Polacy. Nie miałem więc żadnych kłopotów, z wejściem 
w pracę duszpasterską, związanych z nauką języka, bo tu język 
litewski był potrzebny bardzo rzadko. 
Drugą moją parafią był Szumsk – miejscowość położona 30 
km na wschód od Wilna. Tu również zdecydowanie przeważa-
jącą liczbę parafian stanowią Polacy. Dzięki pomocy ówczes-
nego ordynariusza radomskiego ks. bp. Edwarda Materskiego 
w miejscowości Kowalczuki udało się wznieść nową świą-
tynię pw. Miłosierdzia Bożego, która została konsekrowa-
na w 2000 roku. A w 2003 roku rozpocząłem duszpasterzo-
wanie w Nowej Wilejce, która administracyjnie należy już do 
Wilna. Metropolita wileński kard. Audrys Bac̆kis utworzył tu 
nową parafię, której serce stanowi świątynia o ciekawej hi-
storii. Zaczęli ją budować żołnierze XIII pułku ułanów, któ-
rzy stacjonowali w Nowej Wilejce. Miał to być kościół garni-
zonowy. Niestety, wojna w 1939 roku przerwała budowę, a 
później mieścił się tu warsztat, magazyn, a nawet skład wi-
na. Dopiero w 2002 roku zniszczony budynek został przeka-
zany diecezji i od razu zaczął się remont, który został zakoń-
czony aktem konsekracji 8 października 2005 roku. Na tere-
nie parafii mieszka około 35 tysięcy ludzi, z czego około 70 
procent stanowią Polacy. Pozostała część ludności to Litwini, 
Rosjanie i Białorusini. 
W parafiach, w których miałem radość pracować, szczególnie 
charakterystycznym rysem duchowości ludzi jest kult Matki 
Bożej Ostrobramskiej. Chyba śmiało można powiedzieć, że nie 
da się tu spotkać domu, w którym nie byłoby Jej wizerunku. 
Wierni przy różnych okazjach nawiedzają kaplicę ostrobramską, 
a szczególnie nasila się ich liczba z okazji dni Opieki Matki Bożej 
Ostrobramskiej w oktawie jej uroczystości, która przypada 16 li-
stopada. W tych dniach trudno znaleźć miejsce w kościele, nie 
mówiąc już o wejściu do kaplicy. 
W naszej parafii, która nosi wezwanie Matki Bożej Królowej 
Pokoju, od 2003 roku funkcjonuje dom pielgrzyma, który go-
ści pątników z Polski, a także miejscowe grupy rekolekcyjne. 
Większość ludzi, którzy tu przyjeżdżają, jest w Wilnie po raz 
pierwszy i najpierw widać u nich ciekawość tego miejsca, ale gdy 
stąd już muszą wyjechać, są zachwyceni miastem. Ten zachwyt 
budzi nie tylko piękno wileńskiej starówki, ale także szczególny 
klimat tego miasta związany z jego historią i polskimi śladami, 
które odkrywa się tu niemal na każdym kroku.
Serdecznie zapraszam do Wilna i do naszego domu pielgrzyma.

Zasłuchani 
w opowieść 
o dziejach zamku 
w Trokach
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Spotkanie z misjonarzem w Rudzie Wielkiej

Dzieci dzieciom
Potrzebują wsparcia i pomocy. 
Mieszkają w najbiedniejszym 
kraju świata. Można im pomóc.

Szkoła w Rudzie Wielkiej od 
kilku lat zaangażowana jest w 
program „Mój szkolny kolega z 
Afryki”. Ostatnio jej uczniowie 
ze szkoły podstawowej i gim-
nazjum spotkali się z misjo-
narzem ze zgromadzenia księ-
ży salezjanów, ks. Wojciechem 
Mroczkiem, pracującym w Sier-
ra Leone w Afryce Zachodniej, 
najbiedniejszym kraju świa-
ta. Ksiądz Wojciech opowia-
dał o bardzo trudnej sytuacji 
afrykańskich dzieci, ich pro-
blemach edukacyjnych, zdro-
wotnych, rodzinnych. Dzieci z 
Sierra Leone mają za sobą cięż-

ką przeszłość, nosząc na sobie 
piętno niedawnej wojny domo-
wej, dlatego potrzebują wspar-
cia i pomocy. Chcąc mieć swój 

udział w działalności misyj-
nej, uczniowie ze szkoły w Ru-
dzie Wielkiej przekazali na rę-
ce misjonarza symboliczne dat-

ki na rzecz je-
go misji. Nie-
spodzianką w 
czasie spotka-
nia była moż-
liwość obej-

rzenia przywiezionych przez 
księdza przedmiotów użytko-
wych, zrobionych własnoręcz-
nie przez afrykańskich tubyl-
ców. Spotkanie przygotowały 
i poprowadziły  nauczycielki 
Magda Mroczek i Anna Tom-
czyk. Trzeba podkreślić, że 
dyrektor szkoły Halina Kwie-
cień wspiera działania nauczy-
cieli zaangażowanych w pra-
cę na rzecz misji afrykańskich. 
Współpracuje też z Papieski-
mi Dziełami Misyjnymi Diece-
zji Radomskiej. MG

Każdy mógł 
poczuć się 
mieszkańcem 
Afryki
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Koncert profilaktyczno-artystyczny

Narkotyk zabija
NIEĆPA – nie piję, nie palę, nie 
ćpam – to hasło przewodnie 
organizowanego od kilku lat 
cyklu koncertów profilaktyczno-
-artystycznych, których celem 
jest uwrażliwienie społeczeństwa 
na rozszerzające się zjawisko 
używania środków odurzających 
przez dzieci i młodzież.

Podczas koncertu gwiazd w 
hali MOSiR w Radomiu można 
było uzyskać od policjantów z 
sekcji prewencji KMP Radom 
porady dotyczące m.in. zapo-
biegania narkomanii. 

Zaproszenie na spotkanie 
skierowane było do wszyst-
kich, zarówno do dorosłych, 
jak i dzieci oraz młodzieży. Je-
go celem było uświadomienie 
zebranym, że nałogi istnieją, 
a są nimi narkotyki i alkohol. 
Było też o tym, jak poznać, że 
dziecko bierze. Wystarczy mu 
się przyjrzeć. Jeśli zmieniło się 
w ciągu ostatnich trzech mie-
sięcy wszystko, co dotyczy na-
szego dziecka. Inaczej je, in-

aczej śpi, inaczej wy-
gląda, inaczej mówi, 
otacza się ludźmi, któ-
rych nie znamy, umyka 
z domu. Ma dziwne, 
czasem przekrwione, 
a czasem szkliste al-
bo nieprzytomne oczy. 
Pogorszyła się sytuacja 
w szkole, a nauczyciele 
sygnalizują, że są nie-
obecności. Dziecko jest albo 
apatyczne, albo bardzo agre-
sywne i wymusza na nas róż-
ne rzeczy. To sygnały, że warto 
zweryfikować swoje podejrze-
nia, zgłaszając się choćby do le-

karza pierwszego kon-
taktu, a jeśli on uzna 
to za stosowne, udzie-
li nam dalszych wska-
zówek. Przewodniczą-
ca Polskiego Związku 
Zapobiegania Narko-
manii Anna Kuczek po-
informowała, że naj-
młodsi uzależnieni pa-
cjenci to już siedmio-

latkowie. Zadaniem kierowa-
nego przez nią związku jest or-
ganizowanie dla dzieci i mło-
dzieży ciekawych form spędza-
nia czasu i szkolenie rodziców, 
nauczycieli i opiekunów. 

Były też i dobre wzorce, 
jak choćby obecność mło-
dej dziewczyny, uprawiającej 
sport i odnoszącej sukcesy, a 
jak sama powiedziała, to dzię-
ki temu, że nigdy nie paliła, 
nie piła i nie zażywała narko-
tyków.

O tym, jak wyglądają narko-
tyki i w jakiej mogą być posta-
ci, lepiej wie młodzież niż do-
rośli. A o tym, że najważniej-
sza jest profilaktyka, nikt niko-
go nie musi przekonywać. Dla-
tego też warto wiedzieć, czy 
to, co jest w posiadaniu nasze-
go dziecka, nie jest narkoty-
kiem. Policjantki z Sekcji Pre-
wencji KMP Radom: nadkomi-
sarz Lidia Pietras, sierżant Ka-
mila Adamska i komisarz Kata-
rzyna Kucharska prezentowały 
umieszczone w specjalnej wa-
lizeczce narkotyki, a chętnym 
udzielały wszelkich wyjaśnień. 
Wskazanie osoby, która bierze 
narkotyki lub je rozprowadza, 
nie jest kablowaniem, a mo-
że uratować komuś zdrowie i 
życie – powiedziała nadkomi-
sarz Lidia Pietras. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA

Policjantki 
z Sekcji 
Prewencji 
KMP Radom 
odpowiadały 
na wszystkie 
pytania 
dotyczące 
narkotyków
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  KALENDARIUM  
NAWIEDZENIA  
W PARAFIACH

12 LISTOPADA (niedziela) 
– Sienno
13 LISTOPADA (poniedziałek) 
– Sienno (kaplice)
14 LISTOPADA (wtorek) 
– Czekarzewice
15 LISTOPADA (środa) 
– Kazanów Iłżecki
16 LISTOPADA (czwartek) 
– Bałtów
17 LISTOPADA (piątek) 
– Zwoleń, pw. Zesłania 
Ducha Świętego
18 LISTOPADA (sobota) 
– Lipsko
19 LISTOPADA (niedziela) 
– Janowiec

  BEZPŁATNE 
    BADANIA 
  MAMMOGRAFICZNE

Przychodnia „Medicon” 
przy ulicy Gagarina 1 w 
Radomiu (osiedle Ustronie) 
zaprasza na bezpłatne ba-
dania mammograficzne ko-
biety w wieku 50–69 lat, 
które w ciągu ostatnich 
dwóch lat nie wykonywały 
takich badań. Zgłoszenia 
przyjmowane są od ponie-
działku do piątku w go-
dzinach od 8.00 do 17.00 
pod numerem telefonu 
048 3671515. Zapisy trwa-
ją do 30 listopada.

  HOSPICJUM 
KRÓLOWEJ 
APOSTOŁÓW

Hospicjum Królowej 
Apostołów zaprasza do 
współpracy szczególnie 
lekarzy, pielęgniarki, psy-
chologów, rehabilitan-
tów, terapeutów zajęcio-
wych oraz wszystkich, 
którzy pragną służyć cho-
rym we wspólnocie wo-
lontariuszy hospicyjnych. 
Siedziba hospicjum mie-
ści się w Radomiu przy ul. 
Wiejskiej 2. Chętni pro-
szeni są o kontakt te-
lefoniczny pod nume-
rami: 048 3668144 lub 
0605980214, bądź e-ma-
ilowy:  hospes@hospi-
cjum.radom.pl

Zapowiedzi
XII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Skarżysku-Kamiennej

Do Boga przez 
kulturę i sztukę

Pokazali, jak można chwalić Boga 
śpiewem, recytacją, wystawą. Był 
czas na modlitwę i zadumę. Każdy 
znalazł coś dla siebie.

Zakończył się XII Tydzień 
Kultury Chrześcijańskiej „Ro-
dzina Bogiem silna” w Skarży-
sku-Kamiennej. Jego inaugura-
cji dokonał bp Edward Mater-
ski podczas Mszy św. w sanktu-
arium Matki Bożej Ostrobram-
skiej. „Modlimy się dziś za Ty-
dzień Kultury Chrześcijańskiej 
i jego organizatorów z Klubu 
Inteligencji Katolickiej. Bo kul-
tura jest pracą człowieka, ukie-
runkowaną na doskonalenie 
siebie i bliźnich. Modlimy się 
też za nauczycieli, by godnie 
i z troską podchodzili 
do swych obowiązków 
nauczania i wychowa-
nia młodego pokole-
nia” – mówił biskup. W 
bogaty program tygo-

dnia wpisała się między innymi 
wystawa poplenerowa, malar-
sko-rzeźbiarska „Artyści Ostrej 
Bramie” w Domu Miłosierdzia  
przy ul. Wileńskiej. Ponad pięć-
dziesiąt obrazów i rzeźb by-
ło plonem pleneru, który miał 
miejsce w Pasierbcu w pow. li-
manowskim. 

Były konkursy poezji i pro-
zy religijnej dla młodzieży. W 
Suchedniowie można było zo-
baczyć program artystyczny w 
Ośrodku Kultury Chrześcijań-
skiej im. Jana Pawła II. Wie-
czorem w kościele św. Andrze-
ja Apostoła została odprawiona 
Msza św. w intencji rodzin. W 
tej samej intencji modlono się 
również w klasztorze Francisz-
kanów. Dużym zainteresowa-

niem cieszył się prze-
gląd scholi w starym 
drewnianym kościele 
parafialnym. We wspól-
nym śpiewaniu uczest-
niczyły schole z para-

fii Najświętszego Serca Jezuso-
wego w Skarżysku-Kamiennej, 
św. Józefa, ojców franciszka-
nów, Matki Bożej Miłosierdzia 
oraz św. Andrzeja z Suchednio-
wa i schola „Stokrotki” z Tęgo-
borzy. W drewnianym kościele 
zapanowała tak gorąca atmos-
fera, że trudno było młodym 
słuchaczom ustać w miejscu. 
Młodzieżowa schola „Stokrot-
ki” w niedzielę dawała oprawę 
muzyczną na każdej Mszy św., a 
po niej koncertowała. Harcerze 
ZHR zaznaczyli swą obecność w 
sanktuarium Matki Bożej Ostro-
bramskiej, między innymi pod-
czas Apelu Maryjnego, czytając 
rozważania.

Koncert Zespołu Instrumen-
talnego ARKO pod dyrekcją Jo-
lanty Pietrali i Moniki Wal-
czak rozpoczął Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej, a zakończył 
go koncert chóru „Sursum Cor-
da” pod dyrekcją Teodora Go-
łąbka. KMG

Śpiewające 
schole 
rozgrzewały 
publiczność
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Jan Kochanowski został tu 
pochowany nieco ponad 
dwadzieścia lat temu. 
Trzeba sporej siły, by 
podnieść właz do krypty, 
która kryje jego sarkofag. 

Uroczystość pochów-
ku była wielkim wydarze-
niem. Trumnę poety prze-
niesiono z kaplicy Kocha-
nowskich stojącej obok 
kościoła. Od tego czasu 
wzrosła ilość odwiedza-
jących nie tylko nieodle-
gły Czarnolas, ale także 
stary parafialny kościół w 
Zwoleniu.

Wczoraj i dziś
Umieszczona w kruch-

cie historia informuje za-
równo o lepszych, jak i 
dramatycznych losach 
Zwolenia. Miasta i kościo-
ła nie oszczędziły pożary, 
jak choćby ten sprzed stu 
lat, i wojenne zniszcze-
nia, łącznie z ostatnim z 
lat 1939–45, gdy w gru-
zach legło 90 procent za-
budowy. Zwoleń podniósł 
się i z roku na rok wyglą-
da bardziej kwitnąco. Kil-
ka lat temu konieczno-
ścią stało się utworzenie 
nowej parafii. W rozwo-
ju miasta pomaga położe-
nie na skrzyżowaniu dróg 
wiodących z Radomia do 
Lublina i z Warszawy do 
Rzeszowa.

Janowa świątynia...
Parafia w Zwoleniu zo-

stała erygowana w 1425 r. 
i wtedy też, na mocy 
przywileju Władysława 
Jagiełły, dokonano loka-
cji miasta. Niespełna pół-

tora wieku później pro-
boszczem zwoleńskim 
był nasz poeta, Jan Ko-
chanowski, a to dlatego, 
że posiadał niższe świę-
cenia duchowne. 

Kościół stoi na ba-
giennym gruncie, ale na 
szczęście nie zapada się. 
Za to dużej troski wy-
magają liczne zabytki. 
Wśród nich warto wymie-
nić dwa: Z prawej strony 
świątyni znajduje się ka-
plica Owadowskich, ufun-
dowana przez wnuczkę 
Jana z Czarnolasu. Posia-
da późnorenesansowy oł-
tarz z płaskorzeźbą ze 
szkoły Wita Stwosza. Z 
kolei w barokowym oł-
tarzu w nawie głów-
nej znajduje się rzeźba 
Ukrzyżowania wykonana 
w końcu XVIII w. 

...i jej wspólnota
W parafii pracują Sio-

stry Rodziny Betańskiej. 
Istnieje niemal trzydzieści 
kół różańcowych. Działa 
Straż Honorowa, wspól-
nota Czuwanie Nocne 
oraz Ruch Rodzin Nazare-
tańskich. Młodzież garnie 

się do Ruchu Światło–Ży-
cie, ministrantów i scho-
li. Jest parafialny chór, ze-
spół muzyczny i ognisko 
misyjne dzieci. Z pomo-
cą potrzebującym śpieszy 
zespół Caritas, a w dusz-
pasterstwo angażuje się 
Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej. Parafia wyda-
je miesięcznik „Credo”.

Z parafii pochodzi bli-
sko 30 kapłanów, zakon-
ników i sióstr zakonnych. 

Konieczne 
remonty
Wiosną ubiegłego 

roku wymieniono więź-
bę dachową kościoła i 
uzupełniono pokrycie 
dachu blachą miedzia-
ną. W lipcu tego roku 
zakończono remont ka-
plicy św. Anny. Obecnie 
odnawiana jest kapli-
ca Bractwa Różańcowe-
go. W planach jest bu-
dowa parkingów: koło 
kościoła i obok cmenta-
rza grzebalnego. Trzeba 
też ocieplić i wyremon-
tować salki w domu pa-
rafialnym.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

ZDANIEM PROBOSZCZA
Jednym z owoców przygotowania do nawiedze-
nia parafii przez Matkę Bożą w znaku jasnogór-
skiej ikony jest wieczysta adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Na modlitwę przybywają całe rodzi-
ny, podejmując zobowiązanie stałej adoracji. Naszą 
radością są wspólnoty parafialne. Rośnie też licz-
ba osób uczęszczających na codzienną Mszę św. W 
ostatnim roku udzieliliśmy 120 tys. Komunii św.
Wielu parafian żyje sprawami Kościoła i za-
wsze jest gotowych do niesienia pomocy. 
Prezentacja naszej wspólnoty na łamach 
„Gościa Niedzielnego” jest doskonałą okazją, 
żeby wszystkim serdecznie podziękować.
Naszą troską jest niedzielna frekwencja na 
Eucharystii dzieci i młodzieży. A u nas nie ma-
leje liczba urodzin. Mamy w parafii wiele ro-
dzin wielodzietnych i one są naszą drugą tro-
ską. Chcemy im śpieszyć z pomocą. 

Księża współpracownicy:
Witold Gawlik, Arkadiusz Piętowski, Marek 
Senderowski, ks. Piotr Sowiński oraz rezydent 
ks. Jerzy Nadkański

Zapraszamy na Msze św.
  w niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 12.45, 

17.00. W kaplicy szpitalnej: 7.00
 w dni powszednie: 6.30, 7.00, 18.00

PANORAMA PARAFIA 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu

U grobu Jana z Czarnolasu

Z lewej strony 
wejścia do kościoła 

stoi kaplica Kochanowskich

KS. KAN. BERNARD 
KASPRZYCKI

Święcenia kapłańskie – 19 
maja 1985 r. w Radomiu.  
Prefekt w Prywatnym LO 
im. Św. Jadwigi Królowej w 
Mariówce. Ojciec duchowny 
w WSD w Radomiu. Dyrektor 
Papieskich Dzieł Misyjnych 
oraz diecezjalny referent do 
spraw powołań. Od 2005 r. 
proboszcz i dziekan dekana-
tu zwoleńskiego.
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