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RADOMSKIAVE
Odwiedzając w tych dniach 
internetowe strony parafialne, 
właściwie wszędzie znajdujemy 
programy rekolekcji.

Programy dopełniają zapro-
szenia i zachęty do udziału. 
Swe trzydniowe rekolekcje ma-
ła też już większość szkół. 

Po raz kolejny dla matu-
rzystów Radomia przygotowa-
no program wspólnych spot-
kań, nabożeństw i konferen-
cji. Miejscem stał się kościół 
pw. MB Miłosierdzia. – To dla 
mnie ważny czas w życiu, bo-
wiem mam czas na rozmowę z 
Bogiem, wyciszenia się na mo-
ment – mówi Sandra Skrzek, 
tegoroczna maturzystka. Kon-
ferencje głosili wykładowcy 
radomskiego seminarium, a 
opiekę i organizację zapewnili 
pracownicy Wydziału Kateche-
tycznego kurii. Z maturzystami 
modlili się biskupi Zygmunt Zi-
mowski i Edward Materski.

– Rewelacja – tak o pierw-
szym rekolekcyjnym spotkaniu 
opowiadała mi jedna z mo-

ich uczennic – mówi 
Urszula Jędrasik, polo-
nistka z opoczyńskie-
go gimnazjum. Tam re-
kolekcje szkolne po-
prowadził ks. Sławo-
mir Płusa. Tradycją 
opoczyńskich rekolek-
cji szkolnych jest wieczorna 
Droga Krzyżowa ulicami mia-
sta. Wzięło w niej udział około 
dwóch tysięcy osób. Uczestni-

cy szli z kolegiaty św. 
Bartłomieja do kościo-
ła Podwyższenia Krzy-
ża Świętego. W nabo-
żeństwo włączyła się 
też parafia Nawiedze-
nia NMP.

Na parafialne stro-
ny warto zajrzeć też teraz. Już 
pojawiają się tam rekolekcyjne 
relacje i ciekawe galerie zdjęć. 

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
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Na wieczornej 
opoczyńskiej 
Drodze 
Krzyżowej 
z młodzieżą szli 
także dorośli

Rekolekcje wielkopostne

www.parafia.zaprasza
Serdecznie gratulujemy 

organizatorom radom-
skich „Kazików 2008”. 
Impreza zorganizowana z 
okazji uroczystości patrona 
miasta zaplanowana została z 
rozmachem i tak też przepro-
wadzona. Któż jednak mógł 
przypuszczać, że na „Kaziki” 
przybędzie nieproszona 
Emma. Zmoczyła, co się da-
ło, przewiała, ile tylko wla-
zło. Dobrze, że nie pokazała 
swego niszczycielskiego ob-
licza. Rozkapryszona pano-
szyła się cały dzień, ale orga-
nizatorzy i uczestnicy dziel-
nie stawiali jej czoła. Mamy 
nadzieję, że „Kaziki” na stałe 
zagoszczą w kalendarzu im-
prez. Już dziś myślę o udzia-
le w tym biegu. Kazikowe re-
lacje na s. IV i V.  

ZA TYDZIEŃ
 Parafia pw. Opatrzności Bożej 

w Radomiu
 15. rocznica śmierci KS. PROF. 

WŁODZIMIERZA SEDLAKA

W poprzednią niedzielę podczas ob-
chodów święta patrona miasta 

Radomia św. Kazimierza odbył się „Bieg 
Kazików”. Mimo deszczowej pogody za-
wodnicy licznie stawili się na starcie, co 
bardzo ucieszyło organizatorów. W biegu 
wzięło udział około 350 osób. Trasa biegła 
ulicą Żeromskiego, wokół kościoła garni-
zonowego i dalej w dół Żeromskiego do 
ulicy Rwańskiej, potem rynek i z powro-
tem. Biegać mogli wszyscy, długość trasy 
dostosowana była do możliwości uczest-
ników. Bieg główny na dystansie 10 km 
wygrał Ukrainiec Siergiej Fiskovicz, dru-
gi był Andrzej Lachowski, a trzecie miej-

sce zajął współorgani-
zator tej imprezy Artur 
Błasiński. Już za rok na-
stępny „Bieg Kazików” – 
warto już teraz zacząć 
dbać o kondycję!   

Kolejny 
zawodnik 
przekroczył 
linię mety
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BIEGIEM PRZEZ MIASTO
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania
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Atrakcyjny dla biznesu
RADOM. Według magazy-
nu „Forbes”, miasto plasuje 
się na jedenastym miejscu w 
kraju pod względem atrakcyj-
ności dla biznesu w katego-
rii miast 100–300 tys. miesz-
kańców. Najistotniejszym kry-
terium była liczba nowo za-
łożonych  i upadających firm  
w latach 2003–07. W Radomiu 
powstało ich 585, a upad-
łość ogłosiło 117. – To bar-
dzo pozytywna i ważna infor-
macja, bo magazyn „Forbes” 
jest chętnie czytany w śro-
dowisku biznesmenów – sko-
mentował publikację wyni- 
ków prezydent Radomia 
Andrzej Kosztowniak.  Nie 
osiadamy jednak na laurach. 
W kolejnym rankingu chcie-
libyśmy widzieć Radom w 
pierwszej dziesiątce. 
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Takie tablice reklamujące Radom 
stoją przy wszystkich drogach 
wjazdowych do miasta

Nowy egzorcysta

KURIA. Bp Zygmunt Zimowski 
udzielił specjalnego man-
datu do sprawowania funk-
cji diecezjalnego egzorcy-
sty ks. dr. Sławomirowi Płusie 
(na zdjęciu). Ks. Płusa pocho-

dzi ze Skarżyska Kościelnego. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 
1989 roku. Studiował pedagogi-
kę i homiletykę na KUL . Studia 
doktoranckie z zakresu teolo-
gii pastoralnej i homiletyki od-
był w Würzburgu i Tybindze. 
Od kilku lat jest związany z 
Odnową w Duchu Świętym i 
wspólnotami ewangelizacyj-
nymi. Pracuje w Diecezjalnym 
Ośrodku Akademickim przy ul. 
Górniczej. Nowy egzorcysta 
mówi, że nie będzie przekony-
wał ludzi, że istnieje zło. Chce 
pomagać osobom zmagającym 
się z różnymi problemami, ty-
mi wynikającymi z ingerencji 
złego ducha, jak również z in-
nych przyczyn. 
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Lekarz Roku
REGION RADOMSKI. Czy-
telnicy „Echa Dnia” wybrali le-
karza roku 2007. Do redakcji 
wpłynęło ponad dwadzieścia 
pięć tysięcy kuponów z nazwi-
skami lekarzy z całego regionu 
radomskiego. Spośród nich no-
minowano 151 osób. Oceniano 
ich profesjonalizm, serce i życz-
liwość. Po raz kolejny najwię-
cej głosów otrzymała doktor 
Maria Cygan, wolontariuszka z 
Hospicjum Królowej Apostołów. 

Następne cztery miejsca zaję-
li Mariola Żołyniak-Jabłońska 
z Wyśmierzyc, Teodora Słoń z 
Radomia, Teresa Kacperczyk- 
-Baran ze Zwolenia, Grzegorz 
Krakowiak z Pionek. O dr Marii 
Cygan obszerniej pisaliśmy w na-
szym „AVE Gościu Radomskim” 
z 10 lutego. Tą drogą w imieniu 
naszych Czytelników i naszego 
zespołu redakcyjnego składa-
my pani doktor Marii serdecz-
ne gratulacje. 

Zabawa i nauka
MARIÓWKA. W Katolickiej 
Szkole Podstawowej im. św. 
Królowej Jadwigi w ramach 
półkolonii zimowych zorgani-
zowano atrakcyjne i bezpiecz-
ne zajęcia dla dzieci. Spędzały 
one czas przede wszystkim na 
zabawach, ale nie zabrakło też 
nauki. W szkole zagościły po-
stacie z baśni, które opowiada-
ły swoje dzieje, czasem smut-
ne, a czasem radosne, ale za-
wsze kończące się mądrością, 
która może przydać się i w na-

szym życiu. Dzieci poznawa-
ły historię Polski i tajemniczy 
świat roślin. Przez pogadan-
ki i ćwiczenia uczyły się pano-
wania nad swoimi emocjami i 
organizowania wolnego czasu. 
Nie zabrakło zajęć sportowych. 
Wspólnie spędzany czas sprzy-
jał rozwijaniu zainteresowań i 
talentów – dzieci uczestniczy-
ły w turniejach wiedzy i róż-
nych konkursach. Nie brakowa-
ło uśmiechu, dobrego humoru, 
niespodzianek i słodyczy.

Sprostowanie

Wnumerze z 17 lutego, w prezentacji parafii Kamień, pojawi-
ła się informacja o planowanym remoncie dachu kościoła. 

Otóż rzecz ma się odwrotnie – remont już został przeprowadzo-
ny. Za błąd serdecznie przepraszamy.

W programie spotkań był też wspólny posiłek
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MUZEUM SZTUKI WSPÓŁ-
CZESNEJ. Nowa impreza w ra-
domskiej „Elektrowni” z cyklu 
„Generator sztuki” ma być sze-
regiem działań artystycznych, 
towarzyszących rozbiórce i de-
montażowi starych metalowych 
urządzeń w budynku. W czasie 
pierwszego tego typu spotka-
nia odbył się wernisaż artystki 
z Koszalina Anny Klimczak oraz 
koncert nowohuckiego zespo-
łu „Zgniatacze dźwięków”, któ-
rzy, aby uzyskać odpowiednie 
brzmienie, wykorzystują wier-
tarki, szlifierki, blachy i stalo-
we konstrukcje. Zespół wspie-
rał francuski muzyk Arnaud 
Deschamps. Symboliczny de-
montaż starych urządzeń w 
„Elektrowni” rozpoczął jej dy-
rektor Zbigniew Belowski, wyci-
nając kawałek stalowej rury.

Demontaż w „Elektrowni”

Członkowie zespołu „Zgniatacze 
dźwięków” używają bardzo 
nietypowych instrumentów
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Radomskie warsztaty dla mężczyzn: „Figury ojcostwa”

Być dobrym tatą
Dziecku potrzebny jest ojciec. 
Jeśli go nie ma z jakiegoś 
powodu i nikt nie jest w stanie 
zrekompensować dziecku jego 
nieobecności, będzie to miało 
wpływ na całe jego dzieciństwo  
i na dorosłe życie. 

Pedagog ulicy Robert Pió-
ro dostał się do Akademii In-
nowatorów Społecznych. W  
Polsce jest ona prowadzona 
przez międzynarodową Fun-
dację Aschoka, wyszukującą i 
zrzeszającą ludzi, którzy wpro-
wadzają nowe, niekonwencjo-
nalne rozwiązania problemów 
społecznych. Akademia skiero-
wana jest do osób młodych, 
które chcą, mogą coś zrobić 
i są potencjalnymi innowato-
rami, przedsiębiorcami. – W 
ramach tej akademii miałem 
szkolenia, warsztaty, a także 
praktyki. Te ostatnie wybra-
łem w lubelskiej Fundacji Cyry-
la i Metodego, która prowadzi 
skierowaną do ogółu ojców Ini-
cjatywę Tato.Net. Jej zadaniem 
jest wspieranie ojcostwa, żeby 
było ono bardziej efektywne, 
skuteczne, głębsze. Po zapo-
znaniu się z programem tej ini-
cjatywy, postanowiłem przygo-
tować, przy wsparciu prezesa 
fundacji Dariusza Cupiała i pe-
dagoga ulicy Beaty Domasze-
wicz, warsztaty „Figura ojco-
stwa” – mówi Robert Pióro. 

Deficyt ojca
Fundacja Cyryla i Metodego 

powstała w Warszawie w 1998 r.  
z inicjatywy bp. Władysława 

Miziołka, o. prof. Ce-
lestyna Napiórkow-
skiego OFMConv i dr. 
Dariusza Cupiała. Mi-
sją fundacji jest działa-
nie na rzecz pojedna-
nia i porozumienia między na-
rodami, kulturami i wyznania-
mi oraz podejmowanie wysił-
ków w obszarach edukacji spo-
łecznej i moralnej. Szybko też 
dostrzeżono potrzebę opraco-
wania programu działającego 
na rzecz wzmocnienia rodzin 
przez wspieranie ojców. Pro-
gram Inicjatywa Tato.Net roz-
począł swą działalność cztery 
lata temu. Głównym celem je-
go działania jest odbudowa za-
angażowanego i świadomego 
ojcostwa. 

Warsztaty w Radomiu były 
pilotażowe i nowatorsko za-

planowane, skierowa-
ne do mężczyzn, któ-
rzy dostrzegają prob-
lem deficytu ojco-
stwa i chcą rozwinąć 
swoje umiejętności w 

aspekcie „figury ojcostwa”. 
To ci, którzy niekoniecznie 
mają swoje dzieci, ale pra-
cują z dziećmi, na przykład: 
pedagodzy ulicy, pedagodzy, 
wychowawcy, opiekunowie, 
księża, instruktorzy, trenerzy, 
kuratorzy, wolontariusze.

Cel, jaki postawili sobie 
organizatorzy warsztatów, to 
uświadomienie mężczyznom 
pracującym z dziećmi, że są 
oni dla nich „figurami ojco-
stwa” i pokazanie wagi tego 
zadania oraz odpowiedzialno-
ści, jaka na nich spoczywa. Na-
stępnie wyposażenie uczestni-

ków w podstawową wiedzę, 
niezbędną nie tylko do rozwi-
jania umiejętności w tym za-
kresie, ale również zmotywo-
wania ich do dalszego roz-
woju. 

– Dzieci, które mają defi-
cyt witaminy T jak tata, szuka-
ją pewnych rekompensat. Dzie-
je się tak szczególnie wtedy, 
gdy ojciec z jakiegoś powo-
du w sposób psychiczny lub fi-
zyczny jest nieobecny w rodzi-
nie. Deficyt ojca budzi potrze-
bę rekompensaty ojcostwa od 
innych dorosłych mężczyzn, a 
jeśli dzieci jej nie znajdą, ma 
to negatywny wpływ na ich 
rozwój i całe dorosłe życie. 
W warsztatach prowadzonych 
przez Tato.Net chodziło prze-
de wszystkim o to, żeby ich 
uczestnicy poczuli ten temat – 
dodaje Robert. 

Piękne rzemiosło
Zanim uczestnicy warszta-

tów rozpoczęli swoje zajęcia, 
zostali zaproszeni do obej-
rzenia wystawy „Ojciec i syn”. 
Złożyły się na nią zdjęcia przy-
gotowane przez gdańskie-
go artystę fotografika Marka 
Demczuka. Otwierając tę wy-
stawę, prezes Fundacji Cyry-
la i Metodego Dariusz Cupiał 
powiedział: – Wystawa poka-
zuje piękne rzemiosło, piękną 
przygodę, jaką jest bycie oj-
cem. Ojcostwo niesie w sobie 
wiele radości, niesie też pew-
ne wyzwania i jest takim bie-
giem maratońskim, który nig-
dy się nie kończy. Ojcem zo-
staje się na zawsze. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA

Wystawa 
pokazuje 
przygodę, jaką 
jest bycie ojcem
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Msza św. w bazyli-
ce św. Kazimierza 
sprawowana pod 
przewodnictwem 

bp. Edwarda Materskiego roz-
poczęła obchody święta pa-
trona miasta i diecezji, św. 
Kazimierza. – Niech uroczy-
stości religijne związane z 
Patronem naszego miasta, a 
także wszelkie imprezy towa-
rzyszące przyczynią się do peł-
niejszego odczytania, że jeste-
śmy wspólnotą, a więc spo-
łecznością połączoną wspól-
nym powołaniem do ży-
cia w prawdzie i miłości 
– powiedział w homi-
lii biskup Edward. W 
Eucharystii uczest-
niczyli m.in. wło-

darze miasta, parlamentarzy-
ści, młodzież, poczty sztanda-
rowe i rycerstwo. 

Z rynku, prowadzony przez 
prezydenta Andrzeja Kosztow-
niaka, wyruszył barwny koro-
wód. Na jego trasie można by-
ło oglądać scenki rodzajowe, 
wprowadzające w klimat epo-
ki, w której żył nasz Patron, a 
prezentowane przez uczniów 
20 radomskich szkół. Deptak 
obok pomnika Jana Kochanow-
skiego zamienił się w średnio-
wieczny jarmark. Można się 
było dowiedzieć, w jaki spo-
sób palmiarka wykonuje wiel-
kanocne palmy i jak hafciarka 
robi serwety, zobaczyć rzeź-
biarza i kowala przy pracy. Nie 
zabrakło wielu innych atrak-
cji. Były występy zespołów lu-

dowych, była muzyka dawna i 
tańce z epoki. Duże wrażenie 
na obecnych zrobiły reprezen-
tacje rycerzy z pocztami sztan-
darowymi, a ci do Radomia 
przyjechali z różnych stron kra-
ju. Podobały się pokazy walk 
rycerskich i prezentacja daw-
nej broni w parku im. Tadeu-
sza Kościuszki. Ważnym punk-
tem święta był „Bieg Kazików 
o Puchar Prezydenta Miasta Ra-
domia”. Najkrótsza trasa liczy-
ła 250 metrów, a bieg główny 
odbył się na dystansie 10 km. 
Wystartowali dzieci, młodzież 
i dorośli, nie tylko mieszkań-
cy Radomia, ale też z różnych 
stron kraju, a nawet z zagra-
nicy. Jak podkreślali organiza-
torzy biegu, była to doskonała 
promocja naszego miasta.

Dni Kazimierzowskie „Kazi-
ki 2008” ku czci patrona mia-
sta św. Kazimierza Królewi-
cza odbyły się pod patronatem 
bp. Zygmunta Zimowskiego i 
prezydenta Radomia Andrzeja 
Kosztowniaka. 

Deptak na ulicy 
Żeromskiego zamienił się 

w średniowieczny jarmark. 
W korowodzie 
szedł Radomir, 

rycerze, młodzież 
w strojach z epoki. 

Niepotrzebny był tylko 
dokuczliwy deszcz.

tekst
MARTA DEKA, 

KRYSTYNA PIOTROWSKA 

ki 2008” ku czci patrona mia-
sta św. Kazimierza Królewi-
cza odbyły się pod patronatem 
bp. Zygmunta Zimowskiego i 
prezydenta Radomia Andrzeja 
Kosztowniaka. 

Kazimierza. – Niech uroczy-
stości religijne związane z 

cji. Były występy zespołów lu- promocja naszego miasta.
stości religijne związane z 
Patronem naszego miasta, a 
także wszelkie imprezy towa-
rzyszące przyczynią się do peł-
niejszego odczytania, że jeste-
śmy wspólnotą, a więc spo-
łecznością połączoną wspól-
nym powołaniem do ży-
cia w prawdzie i miłości 
– powiedział w homi-
lii biskup Edward. W 
Eucharystii uczest-
niczyli m.in. wło-

ki 2008” ku czci patrona mia-
sta św. Kazimierza Królewi-
cza odbyły się pod patronatem 
bp. Zygmunta Zimowskiego i 
prezydenta Radomia Andrzeja 
Kosztowniaka. 

Kto chciał, 
podpatrywał, jak 
robi się koronkiKR
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Dni Kazimierzowskie zainaugurowała Msza św. 
Po jej zakończeniu młodzież przedstawiła scenkę 
teatralną poświęconą św. Kazimierzowi
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Młodzież 
z VII Liceum 

im. K.K. 
Baczyńskiego
w inscenizacji 

historycznej 
„Rozmowa 
królewicza 

św. Kazimierza 
z Kallimachem”

Święto patrona Radomia i diecezji

Kaziki 2008
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Dni Kazimierzowskie zainaugurowała Msza św. 
Po jej zakończeniu młodzież przedstawiła scenkę 
teatralną poświęconą św. Kazimierzowi

Rycerz  
z bombardą 
– najstarszym 
działem 
artyleryjskim
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Zacięta walka na miecze
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Kto miał szczudła, 
był widoczny z daleka
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Korowód poprowadził prezydent Andrzej 
Kosztowniak (w środku)

Święto patrona Radomia i diecezji

Kaziki 2008
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Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu

Najaktywniejsza na Mazowszu
Jury konkursu „Z kartek 
szelestem” doceniło różnorodność 
działań prowadzonych 
w bibliotece i przyznało jej 
dwie nagrody.

Konkurs „Z kartek szele-
stem” od czterech lat organi-
zowany jest przez Mazowie-
ckie Centrum Kultury i Sztuki 
w Warszawie. Jego adresatami 
są biblioteki, bibliotekarze i 
czytelnicy Warszawy i Mazow-
sza. Organizatorzy konkursu 
chcą w ten sposób promować 
czytelnictwo oraz pomóc w 
zaopatrywaniu bibliotek w no-
wości wydawnicze. 

Radomska biblioteka bie-
rze udział w konkursie od sa-
mego początku i była już wie-
lokrotnie wyróżniana. Tym ra-
zem startować można było 
w 4 kategoriach: Najaktyw-
niejsza Biblioteka Mazowsza, 
Księgozbiór Najintensywniej 
Wykorzystywany, Czytelnik – 
Rekordzista Mazowsza oraz 
Najciekawsza Inicjatywa Pro-
mująca Czytelnictwo. Radom-
ska biblioteka wystartowała 
w dwóch kategoriach: Najak-
tywniejsza Biblioteka Mazow-
sza oraz Najciekawsza Inicja-
tywa Promująca Czytelnictwo. 

W pierwszej zwycię-
żyła, a w drugiej zaję-
ła drugie miejsce.

Jury doceniło róż-
norodność działań 
prowadzonych przez 
Miejską Bibliotekę 
Publiczną. Oprócz te-
go, że gromadzi ona 
i wypożycza książki, 
jest także animatorem życia 
kulturalnego. Organizowane 
są tu m.in. Radomska Wiosna 
Literacka, Młodzieżowa Aka-
demia Kultury MAK czy Je-
sienna Akademia Literatury. W 

ubiegłym roku tylko w 
tych trzech imprezach 
wzięło udział prawie 
2500 osób. 

W budynku biblio-
teki działają 3 stałe 
galerie. Galeria G-10 
prezentuje dorobek 
fotografików zrzeszo-
nych w Radomskim 

Towarzystwie Fotograficznym, 
w Kawiarni „Ekslibris” swo-
je fotografie prezentuje grupa 
„bez nazwy”, a od lutego ubie-
głego roku na korytarzu I pię-
tra działa Galeria M-10, gdzie 

swoją twórczość prezentują 
ludzie młodzi. Regularnie od-
bywają się też wystawy w sali 
wystawienniczo-odczytowej. 
Tylko w ubiegłym roku było 
ich 31, a uczestniczyło w nich 
ponad 1200 osób.

Biblioteka to jednak prze-
de wszystkim instytucja pro-
mująca książkę i czytanie, 
dlatego zorganizowano tu 
wiele spotkań autorskich, 
wieczorów poezji oraz pro-
mocji wydawnictw regional-
nych. Pracownicy bibliote-
ki nie zapominają o swoich 
najmłodszych czytelnikach. 
Przygotowują dla nich bar-
dzo ciekawe zajęcia w czasie 
ferii i wakacji. 

Ogółem we wszystkich 
imprezach organizowanych 
przez Dział Promocji Książki i 
Biblioteki w 2007 roku uczest-
niczyło ponad 8000 osób.

Wszystko to zostało za-
uważone i docenione przez 
jury czwartego konkursu „Z 
kartek szelestem”. Dzięki te-
mu zbiory biblioteki wzbo-
gaciły się o 41 nowych pozy-
cji książkowych, bo taką właś-
nie nagrodę otrzymała Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Ra-
domiu.

MONIKA KOCHANOWSKA

Studia Diecezji Radomskiej

Teksty dla wytrwałych
Ponad czterysta stron pachnie 
jeszcze farbą drukarską. W 
wydawnictwie AVE ukazał się 
kolejny tom Studiów Diecezji 
Radomskiej.

– Gratuluję ks. Zbi-
gniewowi Niemirskie-
mu, redaktorowi tej 
naukowej serii, do-
prowadzenia do wy-
dawniczego finału 
solidnej i żmudnej 
pracy – mówi dy-
rektor seminaryj-
nej biblioteki ks. 
Daniel Swend. 

Dzięki niej nasza placówka mo-
że prowadzić wymianę z kilku-
dziesięcioma bibliotekami w ca-
łym kraju.

Nasz naukowy rocznik uka-
zał się po raz ósmy. Od począt-
ku publikuje artykuły z dziedzin 

teologicznych, filozo-
ficznych, historycz-
nych i pedagogicz-
nych. Do współpra-
cy zaprasza zarów-
no badaczy z naszej 

diecezji, jak i tych, 
którzy – pochodząc z 
różnych stron nasze-
go kraju – przez mi-

nione lata zdążyli się z nim „za-
przyjaźnić”.

W obecnym tomie zostały też 
zamieszczone materiały z mię-
dzynarodowej konferencji na-
ukowej, zorganizowanej w ra-
domskim Instytucie Teologicz-
nym z okazji setnej rocznicy uro-
dzin jednego z najwybitniejszych 
współczesnych teologów kard. 
Hansa Ursa von Balthasara. Sesja 
nosiła tytuł: „Wiarygodna jest tyl-
ko miłość”.

Tradycją radomskich Studiów 
jest dedykowanie ich osobom 
mającym istotny wpływ na spra-
wy dziejące się w Kościele ra-

domskim. Obecny tom, ukazu-
jący się w czasie kończących się 
obchodów 15. rocznicy istnienia 
naszej diecezji, został dedyko-
wany dwóm biskupom: Edwar-
dowi Materskiemu i Stefanowi 
Siczkowi. Pierwszy to organiza-
tor diecezji, twórca jej najważ-
niejszych instytucji i inicjator ca-
łej sieci nowych i – jak to poka-
zuje czas – jakże potrzebnych 
nowych parafii. Drugi to duszpa-
sterz i prawnik, który swą bisku-
pią nominację otrzymał w dniu 
zaistnienia diecezji, 25 marca 
1992 r. 

 PIOTR BITYŃSKI
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gniewowi Niemirskie-
mu, redaktorowi tej 
naukowej serii, do-
prowadzenia do wy-
dawniczego finału 

teologicznych, filozo-

nych. Do współpra-
cy zaprasza zarów-
no badaczy z naszej 

diecezji, jak i tych, 
którzy – pochodząc z 
różnych stron nasze-
go kraju – przez mi-

W bibliotece 
można nie tylko 
wypożyczać 
książki, ale też 
uczestniczyć 
w wielu 
wydarzeniach 
kulturalnych
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Zapowiedzi
  DROGA KRZYŻOWA

16 MARCA w Niedzielę Palmową zapra-
szamy na Drogę Krzyżową ulicami Rado-
mia. Początek o 19.00 przed kościołem 
św. Jana (ul. Rwańska). Po zakończeniu 
Drogi Krzyżowej Mszy św. w radomskiej 
katedrze o 20.00 przewodniczył będzie bp 
Zygmunt Zimowski.

  MODLITWA ZA RADOM  
I DIECEZJĘ
Grupa modlitewna Radość i Nadzieja 

zaprasza 16 MARCA o godz. 15.00 na co-
miesięczną Mszę św. i Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia do radomskiego koś-
cioła garnizonowego pw. św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika (plac Konstytu-
cji 3 Maja).

  MODLITWA O UZDROWIENIE
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 

„Effatha” zaprasza 17 MARCA o godz. 19.00 
na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, 
która odbędzie się w kościele pw. Matki 
Bożej Królowej Świata przy ul. Grzybow-
skiej 22 w Radomiu. Eucharystię sprawo-
wać będzie ks. Sławomir Płusa.

  KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 

Christiana” zaprasza do wzięcia udzia-
łu w XII Ogólnopolskim Konkursie Wie-
dzy Biblijnej. W naszej diecezji konkurso-
wi patronuje i jest przewodniczącym jury 
bp Adam Odzimek. Dokonując zgłoszenia 
uczniów do udziału w konkursie, należy 
podać nazwisko osoby zgłaszającej i od-
powiedzialnej za przeprowadzenie etapu 
szkolnego, numer telefonu kontaktowe-
go, informację dotyczącą liczby uczniów 
biorących udział w etapie szkolnym oraz 
adres do korespondencji. Zgłoszenia opa-
trzone pieczęcią szkoły należy jak najszyb-
ciej wysłać na adres: Oddział Miejski Ka-
tolickie Stowarzyszenie „Civitas Christia-
na”, ul. Traugutta 54, lok. 13, 26-600 Ra-
dom. Szczegółowe informacje pod nr. tel. 
0661 704 255.

 LINIA BRATERSKICH SERC
Linia Braterskich Serc 
– Bezpłatny Telefon 
Zaufania Diecezji 
Ra-domskiej: 0800 
311 800. Czynny 
od poniedziałku 
do piątku w godz. 
18.00–22.00. Dyżury 
pełnią: poniedziałki 

– księża, wtorki – prawnicy, środy – po-
radnictwo rodzinne, czwartki – psycho-
lodzy i terapeuci, piątki – katecheci i pe-
dagodzy. Każdego dnia – terapeuci uza-
leżnień. 

Posługi w radomskim seminarium

Krok bliżej ołtarza
Starsi mogą już udzielać Komunii św.  
Młodsi zobowiązali się do większej troski  
o Słowo Boże.

– Czekam na taki dzień w mojej semi-
naryjnej formacji i tak po ludzku, po cichu 
zazdroszczę, mówi jeden z alumnów II ro-
ku. Jego starsi o rok koledzy zostali lekto-
rami. – To posługa, która nakłada na nas 
większą troskę i odpowiedzialność za to, 
jak wiernym  czasie liturgii przekazywane 
jest Słowo Boże, mówi alumn III roku Ka-
mil Milczarek.

Dzień posług poprzedziły czterodnio-
we wielkopostne rekolekcje. W semina-
rium zaległa cisza. Nie było wykładów i 
innych codziennych zajęć. Alumni uczest-
niczyli w konferencjach i nabożeństwach, 
a klerycy III i IV roku mieli swoje indywi-
dualne spotkania, przygotowujące ich do 
przyjęcia posług przybliżających ich do 
święceń kapłańskich. 

– Akoliatat – mówi ks. Piotr 
Turzyński, opiekun IV roku alum-
natu i zarazem wicerektor semi-
narium – to posługa, która sta-
nowi ważny krok w seminaryj-
nej formacji. Alumni stają się nad-
zwyczajnymi szafarzami Euchary-
stii. Już niebawem w czasie świąt 
Wielkanocy w swych rodzinnych 
parafiach po raz pierwszy będą 
udzielać Komunii św. Dla ich ro-
dzin i parafian to będzie znak, że 
zrobili ważny krok bliżej ołtarza, 
bliżej sakramentu kapłaństwa.

Uroczystości udzielenia posług 
akolity i lektora przewodniczył  

bp Adam Odzimek. W homilii, od-
wołując się do nauczania Ojców 
Kościoła, przywołał biblijną sce-
nę spotkania Pana Jezusa z Sama-
rytanką. Podobnie jak ona otrzy-
mała od Chrystusa obietnicę daru 
wody żywej, tak i alumni zostają 
zaproszeni do tego, by swe dary 
przekazywali tym, do których zo-
staną posłani. 

Posługę akolity otrzymało 20 
alumnów IV roku studiów, nato-
miast lektorat 27 alumnów rok 
młodszych.

PAWEŁ TARSKI

Kwiaty wręczone 
na zakończenie 
liturgii były 
znakiem 
wdzięczności

Posługi  
w seminarium  
to wielkie 
przeżycie  
dla rodzin 
alumnów
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Naszą parafię zamieszkują w większości ludzie 

w starszym wieku. W każdy pierwszy piątek mie-
siąca odwiedzamy w domach kilkadziesiąt osób. 
Od kilkunastu lat notujemy więcej zgonów niż na-
rodzin. Wiele osób wyjechało lub wyjeżdża okre-
sowo do pracy za granicę. To wszystko sprawia, że 
liczba parafian maleje. Jednocześnie nas, duszpa-
sterzy, cieszy duża liczba parafian na codziennych 
Mszach św. i u codziennej Komunii św. Także i w 
niedziele większość obecnych na Eucharystii przy-
stępuje do Komunii św. Parafianie są bardzo ofiar-
ni, jeśli chodzi o składki na różne potrzeby Kościo-
ła, czy to diecezjalnego, czy powszechnego. 

Wielkim przeżyciem dla wiernych są każde mi-
sje święte oraz rekolekcje, i te adwentowe, i wiel-
kopostne. Duże grono osób gromadzi sobotnie na-
bożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP. Tu-
taj przypominamy nauczanie Jana Pawła II i modli-
my się o jego rychłą beatyfikację.
Księża wikariusze: Andrzej Grzegorski, Ireneusz 
Kosecki, Jerzy Wojnarski

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 

18.00
  W dni powszednie – 6.30, 17.30, 18.00

KS. PRAŁ. 
STANISŁAW 

SUWAŁA
Święcenia 14 grudnia 1958 r.  
Studia na KUL uwieńczone 
doktoratem z prawa kanonicz-
nego. Wikariaty – Staszów i 
Końskie. W Sandomierzu peł-
nił szereg funkcji w urzędach 
kościelnych. Probostwa – 
Świerże i od 1987 parafia pw. 
NSJ w Radomiu. Jednocześnie 
organizował sąd biskupi i był 
jego wieloletnim oficjałem.

Ks. Kazimierz Sykulski, 
pierwszy opiekun tego 
miejsca, i ks. Bolesław 
Strzelecki, proboszcz  
w latach 1940–1941,  
to błogosławieni 
męczennicy okresu  
II wojny światowej.

Parafia na radom-
skich Glinicach istnie-
je od niespełna 90 lat. 
Cieszy się jednym z 
najpiękniejszych koś-
ciołów w mieście. Je-
go mury rosły długo, 
gdyż budowę przerwa-
ła wojna. 

Trzy centrale
Świetne zaplecze 

kościoła i otwartość 
duszpasterzy sprawi-
ły, że tutaj swe siedziby 
znalazły trzy diecezjal-
ne instytucje. W dawnej 
plebanii mieści się szko-
ła organistowska. Budy-
nek katechetyczny z za-
pleczem gospodarczym 
adaptowano na siedzi-
bę diecezjalnej Caritas, 
z kuchnią i stołówką dla 
ubogich. W dawnej ka-
plicy jest magazyn Ca-
ritas, a w części miesz-
kalnej świetlica socjote-
rapeutyczna. Od 1984 r.  
do grudnia ubiegłego 
roku w nowej plebanii 
był sąd biskupi.

Modlitwa i czyn
Wierni chętnie włą-

czają się we wspólnoty 
modlitewne. Najstarsze 
to koła Żywego Różań-
ca, a obok nich Straż 
Honorowa Najświęt-

szego Serca Pana Jezu-
sa. Od kilku lat istnie-
ją Stowarzyszenie Mat-
ki Bożej Patronki Do-
brej Śmierci oraz krę-
gi Domowego Kościo-
ła. To modlitewne za-
plecze przekuwa się w 
czynne zaangażowa-
nie. W parafii działają 
parafialny oddział Ak-
cji Katolickiej oraz ze-
spół Caritas. Młodzi pa-
rafianie zasilają szere-
gi ministrantów, dzie-
cięcej scholi oraz Ruchu 
Światło–Życie. Księżom 
w zanoszeniu Komunii 
św. do domów i udzie-
laniu jej w kościele po-
maga dwóch świeckich 
szafarzy. Z parafii po-
chodzi kilkunastu ka-
płanów i kilka sióstr 
zakonnych. – Naszym 
pragnieniem jest upro-
szenie kolejnych powo-
łań –  podkreśla pro-
boszcz.

Matka wspólnot
W ostatnim ćwierć-

wieczu na rozległym te-
renie parafii wyrosły lub 
rozrosły się osiedla. Po-
czynając od 1981 r., z 
macierzystej parafii po-
wstało pięć wspólnot na 
osiedlach: Dzierzków, 
Idalin, Janiszpol, Prędo-
cinek i Ustronie.

Parafia na Glinicach 
została ustanowiona 
przez bp. Mariana Ryxa  
28 kwietnia 1921 r. Naj-
pierw kilka miesięcy 
opiekował się nią pro-
boszcz parafii Opieki 
NMP ks. Kazimierz Sy-
kulski. Pierwszym pro-
boszczem został ks. Ro-
man Maliszewski. Msze 
św. sprawowano w ce-

glanej szopie i budowa-
no murowaną kaplicę. 
Służyła do 1950 r., kie-
dy to 10 grudnia pierw-
szą Mszę św. w nowym 
kościele odprawił bp 
Jan Kanty Lorek. Stara-
nia o budowę kościoła 
dwadzieścia lat wcześ-
niej rozpoczął ks. Jan 
Węglicki. Do wojny bu-
dowę prowadził ks. Sta-
nisław Głąbiński, a po 
jej zakończeniu księża 
Jan Wiącek, Adam Łu-
kasiewicz i Stefan Po-
pis. Świątynię w roku 
Tysiąclecia Chrztu Polski 
uroczyście poświęcił bp 
Piotr Gołębiowski, dziś 
sługa Boży.

KS. ZBIGNIEW 
NIEMIRSKI

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu

Wspólnota dwóch męczenników
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Kościół projektował 
znany architekt  

Stefan Szyller


