9 września 2007  nr 36/73

AVE

RADOMSKI

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło–Życie i Służby Liturgicznej

ZBIGNIEW NIEMIRSKI

P

redaktor wydania

rzygotowywaliśmy się
na wielkie świętowanie
– dziesiąte, jubileuszowe
międzynarodowe pokazy lotnicze. Na ulicach miasta pojawiły się tabliczki informujące o miejscach parkingowych dla gości Air Show. Jak
w latach poprzednich mieli
przecież przyjechać z przeróżnych zakątków Polski i z
zagranicy. Pożegnalny pokaz
założyciela grupy „Żelazny”
i jego pilotów, okazał się
pożegnalnym nie tylko jako
występ. Stacje telewizyjne
niezliczoną ilość razy pokazywały moment katastrofy.
Wraca on także we wspomnieniu tych, którzy byli naocznymi świadkami tragedii. O Air Show piszemy na
s. IV–V.


ZA TYDZIEŃ
 Parafia PW. ŚW. JÓZEFA
OBLUBIEŃCA NMP W ZARZECZU
 Cudowne dzieła wyrosłe
W SANKTUARIUM W KAŁKOWIE

Idźcie i głoście!
Przybyliście tu po raz piętnasty,
a ja piętnaście lat jestem
biskupem – jesteśmy więc
rówieśnikami.
Te słowa wypowiedziane
przez bp. Stefana Siczka wzbudziły wielki entuzjazm wśród
uczestników Dnia Wspólnoty
Ruchu Światło–Życie i Służby
Liturgicznej, który po raz piętnasty odbył się w Kałkowie-Godowie.
– Nasza pielgrzymka ma podwójny wymiar – powiedział
diecezjalny moderator Ruchu
Światło–Życie ks. Albert Warso. – Z jednej strony jest to
wdzięczność za czas wakacji,
za rekolekcje i wypoczynek,
w którym udział wzięło ponad
1000 osób, a z drugiej jest to
prośba o błogosławieństwo na
nowy rok pracy formacyjnej.
Pielgrzymka rozpoczęła się
zawiązaniem wspólnoty. Była
konferencja wygłoszona przez
ks. Ireneusza Szustaka, nawiązująca do hasła roku: „Idźcie i
głoście”. Mszy św. przewodni-
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czył i homilię wygłosił Wyróżnieni
do Niego upodobnić,
bp Stefan Siczek. Pod- krzyżami
a ten krzyż jest takim
czas Eucharystii dzie- animatora
właśnie środkiem tego
sięciu animatorów z otrzymali
upodobnienia.
Radomia, Ostojowa, też imienne
– Niech to sanktuaKońskich, Dąbrówki dyplomy
rium – dodał na zakońWarszawskiej i Staraczenie Eucharystii bp
chowic przyjęło krzyStefan Siczek – będzie
że animatorskie – szczegól- miejscem naszego pielgrzymone wyróżnienie, ale też po- wania, miejscem spotykania się
dziękowanie za gorliwą pra- i duchowej formacji. Udzielam
cę. Jednym z nich był alumn ra- wam błogosławieństwa, abydomskiego seminarium Konrad ście szli i nauczali, byście naWróbel. – Najważniejsze jest uczali swoim życiem, czym jest
– podkreślił – żeby żyć wiarą dobro, gdzie jest prawda. Idźw Jezusa Chrystusa i żeby się cie i głoście!


NIECH TO BĘDZIE DOBRY ROK
owitania, pierwsze wakacyjne wspomnienia – grono pracowników i uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w
Radomiu rozpoczynają nowy rok szkolny.
To ta placówka oświatowa została wybrana
na miejsce ogólnopolskiej inauguracji roku
szkolnego. Po Mszy św. spotkali się w sali
gimnastycznej. Wśród gości byli parlamentarzyści oraz ministrowie oświaty i kultury.
– Przykład szkoły, w której mam przyjemność gościć, dobitnie pokazuje, że mimo
trudnych warunków finansowych, w jakich działa obecnie polska oświaOd lewej siedzą:
ta, można w dziedzinie
bp Edward
edukacji osiągnąć bardzo
Materski
wiele – mówił minister
i ministrowie
oświaty Ryszard Legutko.
Ryszard
Na koniec złożył wszystLegutko oraz
Kazimierz Michał kim życzenia pomyślnego
roku szkolnego.

Ujazdowski
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Dni miasta
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Srebrna rocznica

Loterię książkową zorganizowała Biblioteka Publiczna

KOŃSKIE. Dwudniowe obchody pełne imprez sportowych i
kulturalnych dały okazję do pokazania osiągnięć wielu środowisk miasta. Były więc zawody
sportowe i występy na scenie
ustawionej w parku miejskim.
Stoiska prezentowały całą gamę

WYDZIAŁ
KATECHETYCZNY. S. Anna Reczko obchodzi 25-lecie pracy w diecezji. Z
tej okazji bp Zygmunt Zimowski
wystosował na ręce jubilatki list
gratulacyjny, w którym dziękuje za wielki trud włożony w katechizację pozaszkolną i szkolną.
S. Anna pracowała najpierw w
Ośrodku Katechetycznym, a obecnie w Wydziale Katechetycznym.
Systematycznie uczestniczy w
spotkaniach metodycznych, jest
wizytatorem katechetów, czynnie włącza się w organizowanie

rekolekcji dla katechizujących.
Pracowała w redakcji Tygodnika
AVE. Od lat przygotowuje dla wydawnictwa teksty czytanek majowych i październikowych oraz
rekolekcji adwentowych i wielkopostnych. Na dalsze lata ofiarnej pracy bp Zygmunt udzielił
siostrze pasterskiego błogosławieństwa. Radomska redakcja
AVE „Gościa Niedzielnego” dołącza się do biskupich życzeń błogosławieństwa Bożego na długie
lata w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.

instytucji i organizacji działających w Końskich. Odważni mogli skakać na gumach, a mali miłośnicy motoryzacji próbowali sił
i umiejętności, jeżdżąc elektrycznymi samochodami. Zaproszono
też gwiazdy, wśród nich krakowski zespół „Pod Budą”.

II

Rekolekcje dla kapłanów
SEMINARIUM. W ostatnich
dniach sierpnia odbyły się trzydniowe rekolekcje dla kapłanów.
Wzięło w nich udział grono księży z różnych części naszej diecezji. Rekolekcje poprowadził ks.
dr hab. Henryk Szmulewicz z
Tarnowa. Konferencjom i nabożeństwom przyświecało hasło:
„Powołani do zwycięstwa”.

Msza św. z brewiarzową modlitwą
nieszporów

Praca z komputerem to codzienne zajęcie s. Anny

Andrzejów trzech
i spotkania przy kościele
RADOM–KRAKÓW. Dwaj
pierwsi to krakowscy księża
Andrzej Fyda i Andrzej Kielian z
tamtejszego kurialnego Wydziału
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
oraz Andrzej Gozdór, jeden z organizatorów spotkania metodycznego, a zarazem pracownik
Wydziału Katechetycznego Kurii
Diecezji Radomskiej. Krakowscy
duszpasterze przyjechali do
Radomia, by podzielić się do-

świadczeniami, jak w ich diecezji wprowadzany jest program
przykościelnych spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Ta
formacyjna nowość, istniejąca od
niedawna w wielu polskich diecezjach, zacznie powoli funkcjonować w naszej diecezji od tego roku szkolnego i katechetycznego.
Słuchaczami gości z Krakowa byli
katecheci: świeccy, siostry zakonne i księża.

Od lewej stoją księża: Andrzej Fyda, Andrzej Kielian i Andrzej Gozdór
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– Księgi Rodzaju. Zachęcał do
budowania postawy solidarności
społecznej dziś, gdy tak bardzo
jej potrzeba. W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych i związkowych,
poczty sztandarowe (na zdjęciu)
oraz liczne grono wiernych.
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KATEDRA. W 26. rocznicę
podpisania porozumień sierpniowych bp Edward Materski przewodniczył Mszy św. W homilii
mówił o etosie solidarności, przypominając jego mocne fundamenty biblijne, sięgające pierwszej z ksiąg Starego Testamentu

MARTA DEKA

Rocznica „Solidarności”
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Dożynki i festyn przy opoczyńskiej kolegiacie

Miłość jest twórcza
– Pobłogosław, Ekscelencjo, ten chleb i
wszelkie owoce rolniczego trudu, niech będą wyrazem miłości i hołdu oddanego Zbawicielowi, który w Komunii św. pozostał z nami
pod postacią chleba – tę prośbę na rozpoczęcie uroczystości skierował do bp. Zygmunta
Zimowskiego Sławomir Płuciennik, starosta
opoczyńskich dożynek.
Msza św., dzięki transmisji w TVP Polonia, stała się wydarzeniem poniekąd międzynarodowym. To dlatego bp Zygmunt Zimowski w zakończeniu homilii skorzystał z okazji, by wypowiedzieć stokrotne „Bóg zapłać”
wszystkim w kraju i za granicą za wszelką pomoc przy powstawaniu ośrodka charytatywno-edukacyjnego „Emaus” w Turnie koło Białobrzegów.
Po Eucharystii korowód z dożynkowymi
wieńcami przeszedł na plac targowy, gdzie
po raz siódmy odbył się parafialny festyn. A
tutaj śpiewały ludowe zespoły, pokazało się
telewizyjne „Ziarno”, swe umiejętności prezentowali żołnierze 25. Batalionu Dowodzenia 25. Brygady Kawalerii Powietrznej WP.
Swój program artystyczny mieli uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej i fundacji In-
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Gdy było trzeba, prezes miejscowego oddziału
Akcji Katolickiej wywijał na scenie oberka.
A na koniec udanego festynu odśpiewano Apel
Jasnogórski.

U góry: Mali artyści właśnie zakończyli swój
występ, a podziwiały ich tłumy widzów
Na dole po lewej: Biskup Zygmunt za chwilę ze czcią
ucałuje chleb
Z prawej: Zmagania w turnieju o puchar
proboszcza

terregion. Był turniej koszykówki o puchar
proboszcza ks. prał. Jana Wojtana. Z pokazami wystąpili strażacy. Można było zakupić
coś z wyrobów rękodzieła ludowego i spróbować tradycyjnych potraw. Długie kolejki
ustawiały się po losy do loterii fantowej.
– Trudno powiedzieć, ile osób zaangażowało się w przygotowania – mówi Robert Telus, prezes opoczyńskiej Akcji Katolickiej. Ale
całość pokazała, jak prawdziwą treść niesie
hasło festynu, że tylko „Miłość jest twórcza”.
Choć księża Władysław Mąkosa i Robert
Kowalczyk nie ujawnili tanecznych talentów, to przecież pokazali wspaniałe zdolności organizacyjne. Czuwali nad całością i
zrobili to świetnie. KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
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widzów rozumiał,
że karetki są puste,
że nie ma w nich
rannych. Stało się jasne,
że na pokazach
lotniczych doszło
do tragedii.
KS.

tekst
ZBIGNIEW NIEMIRSKI
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Oniemiały milczący tłum

iebo powoli przecierało się. Tu i ówdzie spoza chmur coraz śmielej wyglądało słońce. –
Jutrzejszym pokazom będzie towarzyszyć znacznie lepsza pogoda – mówił spiker. A potem komentował niezwykle dynamiczny
występ grupy „Żelazny”.
To był moment. Trzy samoloty
wykonały efektowną rozetę. – Za
chwilę – zapowiedział – samolot
przetnie trajektorię lotu.

O Matko Boska!
Ten spontaniczny okrzyk komentatora i dodane słowa: – O,
Boże, Chryste Panie! Nie mogli tego przeżyć! – powiedziały wszystko. Ale przecież tliła się jakaś nadzieja. Na płytę

lotniska opadały samo- Powyżej od lewej:
Edycja jubileuszowa
lotowe strzępy. Chwilę Grupa „Żelazny”
potem rozległy się sy- zaprezentowała
Do tego Air Show
reny i w stronę miej- niesamowite
Radom przygotowywał
sca, gdzie spadli pilo- widowisko.
się od dawna. W czaci i wraki, ruszyły sa- Tragiczna
sie dwóch dni pokazów
mochody: wojskowe, katastrofa
spodziewano się przyprzerwała pokaz.
karetki, strażackie. W Na dole:
najmniej 100 tys. gości.
powietrze natychmiast Po zakończonych Wszystko zostało dopięuniosły się dwa heli- pokazach piloci
te na ostatni guzik. Miakoptery.
sto zostało oznakowapozdrawiali
W megafonach pa- widzów
ne. Przygotowano parnowała złowroga cisza.
kingi i specjalne linie auA potem dały się słytobusowe.
szeć dwie prośby: by do studia
Na lotnisku ustawiono czypokazów przyszedł niezwłocz- telne oznakowania. Pojawiły się
nie kapelan i ta druga, wykona- przeróżne stoiska, no i oczywina skwapliwie, by obecni na lot- ście samoloty: MiG-29 Fulcrum,
nisku odmówili „Ojcze nasz” w JAS-39 Gripen, Mig-29, Mirage
intencji ratowników.
F-1M, F-18C Hornet, F-15 i Mi– Mamo, jestem w Radomiu rage 2000, wykorzystywany do
na pokazach lotniczych. Wiesz, przewozu broni nuklearnej. Stostała się tragedia. Zderzyły się ją też słynne myśliwce Tornado.
dwa samoloty. Ale spadły po- Szkoda, że nie będą latać. Ale za
za obszarem widowni. Tu ni- to mogą do nich wsiadać dzieci.
komu nic się nie stało. Ale pi- Rodzice skwapliwie robią im zdjęloci chyba zginęli… To rozmowy słyszane wokół. Rozdzwoniły się telefony komórkowe. A
potem sieci przeciążyły się i coraz trudniej było gdziekolwiek
się dodzwonić.
Po około pół godzinie od
chwili tragedii samochody zaczęły odjeżdżać z miejsca wypadku. Sunęły powoli, majestatycznie, żałobnie.
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
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Karetki

cia. Są też śmigłowce. Wśród nich
potężny Sea King i Mi-24.
Na murawie lotniska koce,
krzesełka. Wszędzie gwar, ruch,
lornetki i aparaty fotograficzne.
Rozpoczęło się wielkie świętowanie.
Co rusz powietrze przecina
huk silników, a w niebo wzbijają się maszyny. Dopiero co przeleciała eskadra polskich myśliwców, a wśród nich nasze F-16. Teraz swe możliwości pokazuje śmigłowiec Black Hawk. Jacyś chłopcy licytują się tytułami filmów akcji, gdzie te maszyny woziły komandosów.
A potem pokaz wyjątkowy.
Nad głowami widzów unosi się
potężny śmigłowiec ratownictwa
morskiego, do niego wciągany
jest ratowany rozbitek.
Szczególnie żywiołowo odebrano pokaz możliwości dwóch
myśliwców: F-16 i Gripena. Ten
pierwszy, choć niepilotowany
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X Air Show w Radomiu
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i wracały powoli
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skich Sił Powietrznych z okresu II wojny światowej. – Widnieje na nim napis „Miłość żąda ofiary”. Dwaj piloci zespołu
„Żelazny” dołączyli do tych, którzy z miłości do lotnictwa złożyli tę ofiarę.
Radomska katastrofa nie była pierwszą ofiarą złożoną przez
grupę „Żelazny”. 2 czerwca 2003 r.
w tragicznym wypadku na podzielonogórskim osiedlu Czarkowo zginęło dwóch pilotów Marek Dubkiewicz i Sebastian
Chrząszcz.

– Każdy z nas powinien pamiętać, że rutyna gubi. Każdy lot
musi być ważny i musi mu towarzyszyć świadomość, że nie jest
się najlepszym. Są to słowa, jakie w ostatnim wywiadzie powiedział Lech Marchelewski – lider i założyciel zespołu „Żelazny”. Zginął w katastrofie. Drugą ofiarą jest Piotr Banachowicz.
W radomskim pokazie akrobatycznym grupy „Żelazny” wystąpili jeszcze: Krzysztof Kossiński,
Piotr Haberland, Tadeusz Kołaszewski i Wojciech Krupa.


POLECAMY ICH BOGU

Od dawna czekaliśmy na to dwudniowe święto. I
oto radość naszego miasta zamieniła się w smutek. Jako pasterz diecezji radomskiej wyrażam głęboki żal po
tragedii – śmierci dwóch osób w czasie pokazów lotniczych. Jednocześnie zapewniam o modlitewnej łączności. Modlę się za spokój ich duszy. Ogarniam modlitwą
rodziny pozostające w bólu i cierpieniu oraz przyjaciół i kolegów
pilotów Lecha Marchelewskiego i Piotra Banachowicza.
Słowa ludzkie wypowiadane w tym momencie nie wyrażą tego, co się stało. Dlatego odwołuję się do słów Jezusa Chrystusa, wypowiedzianych w obliczu śmierci Jego przyjaciela Łazarza: „Jam jest zmartwychwstanie i życie, kto we
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.
Niech nadzieja chrześcijańska przeważy i w tej bolesnej
chwili da cierpiącym nadzieję życia wiecznego. Do tych słów
dołączamy naszą modlitwę, szczególnie Eucharystię, którą
sprawowaliśmy w radomskim kościele garnizonowym.
BP ZYGMUNT ZIMOWSKI
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przez Polaka, to przecież Powyżej od lewej:
że władze miasta ponajnowsze dziecko pol- Śmigłowce
śpieszą z pomocą roskich sił powietrznych. grupy Skorpion
dzinom pilotów, którzy
Drugi kupili Czesi. Po wy- Mi-24D.
zginęli. Być może już w
F-16 często
lądowaniu samoloty przekońcu września odbęużywał
jeżdżają majestatycznie efektownych
dzie się koncert, który
przed barierkami. Widzo- dopalaczy.
będzie hołdem dla piwie machają, pozdrawia- Na dole:
lotów grupy „Żelazny”.
ją pilotów. Dziękują za wi- Na lotnisku
– Poprzez występy na
dowisko.
Air Show lotnicy z grukrólowały
Gdy swój popis koń- aparaty
py akrobacyjnej „Żelaczą piloci czterech Migów fotograficzne
zny” włączyli się po29 – pokazali symulację
średnio w promocję nawalki myśliwców – przyszego miasta. Jesteśmy
hamowują pulsacyjnie, a wtedy im za to bardzo wdzięczni, a jedich maszyny zdają się „kłaniać” in- nocześnie coś im winni – podkrenym samolotom i widzom.
ślił prezydent.
Nazajutrz po katastrofie bp
Zygmunt Zimowski przewodniŻałoba
czył Mszy św. sprawowanej w
W związku z katastrofą An- intencji ofiar katastrofy i ich rodrzej Kosztowniak, prezydent Ra- dzin. Celebracja miała miejsce w
domia, odwołał pokazy lotnicze i radomskim kościele garnizonowszystkie imprezy towarzyszące wym. Proboszcz tej parafii, ks.
Air Show. Ogłosił też trzydniową płk Janusz Radzik, mówiąc o wyżałobę. Zapowiedział ponadto, padku, przywołał sztandar Pol-

V
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Miejsce kontemplacji tuż obok sanktuarium w Kałkowie-Godowie

Eremy na Górze Miłosierdzia
„Cisza” – to słowo zawsze
powtarza się, gdy o eremach
opowiadają przewodnicy, siostry
tu posługujące, pielgrzymi czy
osoby, które szukają tu wytchnienia
od codziennego zabiegania i zgiełku.
Kiedy wyjeżdżamy poza obręb sanktuarium w Kałkowie-Godowie, gdzie zawsze można natknąć się na pielgrzymów, naszym
oczom ukazuje się przepiękny widok. Teren górzysty, wokół pola i
zalew, mnóstwo zieleni. A w ten
krajobraz wtopione małe domki
– eremy. I rzeczywiście panuje tu
niczym niezmącona cisza.
– O takim miejscu ks. Czesław
Wala myślał już od dawna, gdy
jeszcze nie było tu sanktuarium –
mówi przewodnik Małgorzata Kowalska. Księdzu marzyło się miejsce, gdzie można by było w ciszy
i spokoju rozmyślać, rozważać,
zastanowić się na swoim życiem.
Kiedy przybył tutaj z Krynek, gdy
poznał te tereny i ich historię,
upatrzył sobie to niezwykle malowniczo położone miejsce. Widział je jako idealne na stworzenie takich domków – eremów.
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Zamknięte rekolekcje

VI

Eremy w pobliżu sanktuarium MB Bolesnej Królowej Polski

w Kałkowie-Godowie powstały przyjechało 76 osób z całej Polski.
przed kilku laty. Pod koniec 2002 Wśród nich były małżeństwa, sioroku już przyjeżdżali pierwsi piel- stry zakonne, lekarze, inżynierogrzymi. Posługują tu siostry oblat- wie. Ludzie młodsi i starsi. – Reki Serca Jezusa. Od maja 2004 ro- kolekcje trwały pięć dni – inforku siostry są tu na stałe. – Eremy muje ks. Ryszard Witek, wikariusz
to miejsce wielkiego wyciszenia, z Kałkowa-Godowa. – To są rekoczasu naszego nawrócenia, spot- lekcje z Pismem Świętym o przekania z Bogiem, naprawiania re- baczeniu i miłości. My, księża,
lacji ja–Bóg, ja–drugi człowiek i odprawiamy Msze św., nabożeńja sam z sobą – mówi s. Krystyna. stwa. Byliśmy zbudowani piątkoZazwyczaj przyjeżdżają tu gru- wą spowiedzią, która trwała trzy
py zorganizowane. W tej chwili to godziny. Było też uroczyste błomiejsce stało się ośrodkiem re- gosławieństwo każdego z osobkolekcyjnym. Gości pielgrzymów na. To wszystko robi niesamowite
z całej Polski, ale też z zagrani- wrażenie w klimacie ciszy, jaka tocy. Swoje rekolekcje mają tu dzie- warzyszy temu miejscu. Tu człoci niepełnosprawne, głuchoniemi, wiek odpoczywa, regeneruje się.
amazonki i Czwarty Świat, ruch, Zachęcam do przyjazdu w przyktóry działa na rzecz ludzi niema- szłym roku. Jeżeli s. Usha przyjejących głosu w społeczeństwie, dzie, następna seria rekolekcji bębezdomnych, wyizolowanych. Co dzie pod koniec wakacji.
środę spotykają się tu grupy AA,
w pierwszą sobotę miesiąca maMiejsce dla zagubionych
ją swoją Mszę św., a raz w roku trzeźwościowe dni skupienia.
Eremy na Górze Miłosierdzia
– Wielu pielgrzymów
to skupisko ośmiu ośprzyjeżdża z archidiecemioosobowych domzji katowickiej – infor- Na górze z lewej:
ków i siedmiu dwuosomuje pochodząca z Rudy S. Krystyna
bowych. Jest tu też dom
(z prawej)
Śląskiej s. Krystyna.
główny, gdzie również
i Małgorzata
Gdy odwiedzamy ereprzygotowano miejsca
Kowalska na
my, właśnie kończą się spacerze przed
dla pielgrzymów. Ale
rekolekcje siostry Ushy. domem głównym domków wciąż przybyS. Mary Usha to Hindu- Na górze z prawej:
wa. Ostatnio przywiezioska ze zgromadzenia S. Usha
no tutaj leśniczówkę z
sióstr Notre Dame. Do i uczestniczki
Lipia koło Starachowic.
eremów na te rekolekcje rekolekcji z Łodzi

Wcześniej została zdemontowana. Na miejscu złożono ją, wymieniono spróchniałe belki i ocieplono. To będzie domek leśników,
ale dostępny dla wszystkich.
Poza rekolekcjami, gdy nie ma
grup, często przyjeżdżają tu całe
rodziny, ale też pojedyncze osoby. Jeżeli jest taka potrzeba, organizowane są dla nich indywidualne rekolekcje. Na miejscu jest kaplica Miłosierdzia Bożego i jadalnia. Nie dociera tu zgiełk miasta,
warkot samochodów, wieczorem
słychać świerszcze. A gdy ktoś
zdecyduje się na spacer wśród
pól, nad zalewem czeka go niespodzianka. Można zobaczyć bobry. Ich obecność świadczy o czystości tego miejsca i wód. W przyszłości po zalewie będą pływać
łódki i żaglówki.
– Do eremów indywidualnie
przyjeżdżają zwłaszcza ludzie,
którzy czują się zagubieni. I tam
się odnajdują. Później, gdy z nimi
rozmawiamy, mówią, że to miejsce jest idealne, by odzyskać wewnętrzną równowagę – mówi
Małgorzata Kowalska.
MARTA DEKA
Zainteresowani pobytem w tym
niezwykłym miejscu wszelkie
informacje uzyskają pod numerem
telefonu: 041 3341294.
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Koronacja obrazu Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej

Święto całej diecezji

Bp Zygmunt Zimowski i kustosz sanktuarium ks. prał. Czesław Wala zapraszają wszystkich
do wzięcia udziału w koronacji:
kapłanów, diakonów, alumnów,
osoby życia konsekrowanego, ruchy i stowarzyszenia katolickie
oraz cały lud Boży. Uroczystości
koronacyjne potrwają trzy dni.

Szczegółowy program
 14 WRZEŚNIA (piątek) – dzień
przygotowania
8.00, 12.00, 18.00 – Msza św.
o Podwyższeniu Krzyża Świętego,
19.00 – Różaniec Pokutny,
20.00 – czuwanie modlitewne
w intencji Kościoła i Ojczyzny
21.00 – Apel Maryjny;
 15 WRZEŚNIA (sobota) – dzień
koronacji
7.30 – Godzinki o Najświętszej
Maryi Pannie w sanktuarium,
8.00 – Msza św. dla służb porządkowych,
9.30 – „Ziemia Świętokrzyska
w hołdzie Maryi” – program
słowno-muzyczny w wykonaniu
alumnów WSD w Radomiu,
11.00 – procesja z kościoła z
obrazem Matki Bożej Bolesnej
Pani Świętokrzyskiej do ołtarza
koronacyjnego;
– Pozdrowienie i powitanie
uczestników koronacji: ordy-

MARTA DEKA

15 września podczas Mszy św.
o godzinie 11.00 odbędą się
uroczystości koronacyjne obrazu
Matki Bożej Bolesnej Pani
Świętokrzyskiej z sanktuarium
w Kałkowie-Godowie. Złotą koronę
ufundowali pielgrzymi, a poświęcił
ją Ojciec Święty Benedykt XVI.

nariusz diecezji ra- Widok z Golgoty 20.00 – Różaniec,
domskiej bp Zygmunt na sanktuarium 21.00 – Apel Maryjny,
Zimowski, wojewo- i plac, który
22.00 – procesja do
da świętokrzyski Grze- w dniu koronacji Golgoty – Martyrolowypełnią rzesze
gorz Banaś,
gium Narodu Polskiego,
– Eucharystii przewod- wiernych
23.00 – Msza św. z
niczy i homilię wygłosi
indywidualnym błogoprymas Polski kard. Jósławieństwem;
zef Glemp,
 16 WRZEŚNIA (niedziela) –
– obrzęd koronacji: kard. Fiodzień dziękczynienia
renzo Angelini, kard. Józef 7.30 – Godzinki,
Glemp, abp Stanisław Nowak, 8.00 – Msza św. za parafian,
bp Zygmunt Zimowski, bp 10.00 – Msza św. w intencji
Edward Materski,
dobroczyńców i ofiarodawców
– procesja z darami
sanktuarium,
– podziękowanie – kustosz 12.00 – Suma dziękczynna za
sanktuarium ks. prał. Czesław dzieło sanktuarium i obrzęd
Wala,
koronacji obrazu Matki Bożej
– uroczyste błogosławieństwo Bolesnej,
– procesja z ukoronowanym 13.30 – uroczysta inwestytura
obrazem Matki Bożej Bolesnej Orderu św. Stanisława,
do kościoła,
15.00 – Koronka do Bożego
18.00 – Msza św. dziękczyn- Miłosierdzia,
na rozpoczynająca całonoc- 15.30 – Msza św.,
ne czuwanie modlitewne 17.30 – Różaniec,
w podziękowaniu za uroczy- 18.00 – Msza św.
stość koronacji,


Zapowiedzi
 FESTIWAL
W ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko
w najbliższym czasie wystąpią:
9 WRZEŚNIA, godz.19.00 – Marek Ulański, gitara, Robert Grudzień, organy – Radom, kościół
pw. św. Jana,
16 WRZEŚNIA, godz. 16.00 –
„Promocja młodych pianistów” –
Orońsko, Pałac J. Brandta.
 WIECZORY Z MUZYKĄ
Stowarzyszenie „Zakrzew –
Wspólna Droga” zaprasza na I Zakrzewskie Wieczory Młodzieżowych Talentów Muzycznych. Koncerty rozpoczynają się o godz.
18.00. Organizatorzy zapraszają
wszystkich miłośników muzyki
poważnej 9 i 30 września na plac
przykościelny do Zakrzewa.
 DIECEZJALNE
STUDIUM
ORGANISTOWSKIE
przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki 2007/2008.
Warunki przyjęcia: podanie,
życiorys, opinia księdza proboszcza, kserokopia świadectwa ukończonej szkoły, kserokopia świadectwa szkoły
muzycznej, dwa zdjęcia. Egzamin wstępny – informacyjny odbędzie się 24 września
o godz. 9.00 w siedzibie Studium przy ul. Kościelnej 3 w
Radomiu (tel. 048 365 62 28).
Diecezjalne Studium Organistowskie jest zarejestrowaną
szkołą niepubliczną i zostało wpisane w Krajowy Rejestr
Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej Głównego Urzędu Statystycznego wg
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z nr. 8042B.
Obowiązkowe zajęcia w
DSO odbywają się w każdy poniedziałek i wtorek (rok I, II)
oraz we wtorek i środę (rok III,
IV, V). Nauka trwa pięć lat.
9 września 2007 GOŚĆ NIEDZIELNY
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PANORAMA PARAFII
Parafia pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Błogiem

Każdy czuje się potrzebny
Na ścianie kościoła
znajduje się tablica
dedykowana
ks. Stanisławowi
Łapińskiemu. Wspólnota
pamięta jego troskę
o parafian i o budowie
filialnych kościołów.
Zmarł 13 lat temu, lecąc
w odwiedziny do swych
krewnych za Oceanem.

GOŚĆ NIEDZIELNY 9 września 2007

Z historii

VIII

Z dziejami parafii związana jest historia cudu. W
1476 r. w Krakowie zmarł
w opinii świętości wykładowca Jan Kanty. Beatyfikowano go 200 lat później. Jest patronem polskich uczonych i badaczy.
Zachowała się informacja
o tym, że zaledwie sześć
lat po śmierci krakowskiego uczonego za jego przyczyną został cudownie
uzdrowiony ks. Jan – syn
Jakuba z Błogiego.
Wzniesiony w Błogiem
w XIII w. drewniany kościół spłonął 500 lat później. W latach 1784–1789,
staraniem cystersów z Sulejowa i dziedzica Duni-
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Skąd św. Mikołaj w
wezwaniu kościoła? To
częsty patron świątyń
wznoszonych za czasów
Piastów – ich niebieski
opiekun. Ale tutaj było
nieco inaczej. Co prawda
parafia powstała za Piasta, Leszka Białego, ale
święty był patronem Mikołaja, jednego z dwóch
kapelanów księcia, delegowanych do pracy duszpasterskiej w Błogiem.

KS. MARIAN
STRZAŁKOWSKI

na z Błogiego, wzniesiono
świątynię murowaną. Rozbudowano ją krótko przed
I wojną światową. Poświęcenia w lipcu 1919 roku
dokonał bp Paweł Kubicki. W 1984 r. ks. Łapiński zorganizował uroczystości 750-lecia parafii i
200-lecia istnienia obecnego kościoła.

Solidne zaplecze
Duchowe wsparcie zapewniają parafii koła Żywego Różańca oraz modlitwa członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Młodzi tworzą grono ministrantów i scholi. Wikariusz potrafi znaleźć w tej grupie osoby,
które chętnie biorą udział
w spektaklach recytatorsko-muzycznych. Religijność parafian jest głęboka. Każdy chce dać coś z
siebie wspólnocie. To stąd
pomagają parafii również
jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych. W uro-

RADOMSKI

radom@goscniedzielny.pl

czystości i święta włącza
się regionalny zespół „Jedność” z Prócheńska Małego.

Kościoły filialne
Przy kościele trwają prace. W planach jest
położenie chodnika oraz
odnowienie polichromii i
malowanie wnętrza. Ale to
nie znaczy, że w centrum
zapomniano o obrzeżach.
Parafia posiada trzy kościoły filialne. W Radoni
bp Stefan Siczek poświęcił nowe stacje Drogi Krzyżowej, a obecnie budowana jest grota MB Fatimskiej. W Karolinowie kaplicę odnowiono zewnątrz i
wewnątrz, zamontowano
nowe ogrodzenie i urządzono parking. W Zarzęcinie trwają prace związane
z położeniem nowej posadzki. Tutaj także istnieje
ośrodek, w którym w lipcu odbywają się rekolekcje oazowe.
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Adres redakcji: ul. Prusa 6, 26-610 Radom,
tel. 048 36 32 479
Redagują: ks. Zbigniew Niemirski – dyrektor oddziału,
Marta Deka, Krystyna Piotrowska

Podcinka drzew odsłoniła
kościół i jego odnowioną
elewację

Święcenia kapłańskie: 5
czerwca 1976 r. Wikariaty:
Kazanów Konecki, Jastrząb,
Połaniec, Nowa Słupia,
Żarnów, Skarżysko-Kamienna – parafia pw. św.
Brata Alberta, Przedbórz,
Kunice. Probostwa: Machory,
Zemborzyn, Łegonice Małe i
od 2005 r. Błogie.

ZDANIEM PROBOSZCZA

Jestem tu proboszczem zaledwie dwa lata, a już
udało się nam wiele dokonać. Wielką moją troską
było uporządkowanie spraw materialnych, by podjąć szereg koniecznych prac remontowych. Nic by
z tego nie wyszło, gdyby nie zrozumienie i ofiarność parafian. Dzięki ich zaangażowaniu rozpoczęliśmy dzieło renowacji i malowania elewacji kościoła oraz kaplicy przedpogrzebowej. Prace te ukończyliśmy w tym roku. W tym czasie gruntownie odnowiliśmy ogrodzenie świątyni. Kolejne prace remontowe objęły plebanię, wikariat i budynki gospodarcze. W kancelarii wymieniliśmy posadzkę i
zakupiliśmy nowe meble na księgi parafialne. Wyremontowaliśmy salkę, w której spotykają się ministranci i schola.
W tych przedsięwzięciach spotkałem się z
ogromną pomocą wielu życzliwych ludzi. Są wśród
nich przedstawiciele władz gminy oraz pracownicy
szkoły. Ci pierwsi na przykład postarali się o nocną iluminację kościoła, a dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy są otwarci na troskę o rzetelne wychowanie młodych parafian.

Wikariusz: ks. Zbigniew Hendel

Zapraszamy do kościoła
 W niedziele i święta – 9.00, 12.00. W kościołach filialnych: Radonia – 10.30, Karolinów – 14.00, Zarzęcin – 15.30
 W dni powszednie – 7.00, 7.30

