
G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

23 m
arca 2008

I

RADOMSKIAVE
Drodzy Czytelnicy radomskiego 
„Gościa Niedzielnego”!

Zmartwychwstanie Jezusa jest centrum
i fundamentalną prawdą naszej wiary: „ Jeże-
li Chrystus nie zmartwychwstał – pisze św. 
Paweł do Koryntian – daremne jest nasze na-
uczanie, próżna jest nasza wiara”. I dlate-
go od początku stanowiło ono podstawową 
treść Ewangelii głoszonej przez Apostołów. 
Misterium Zmartwychwstania to serce tajem-
nicy wiary.

Zmartwychwstanie  –  wyjaśnia kard. J. Ra-
tzinger – jest  „siłą miłości, która jest mocniej-
sza od śmierci. »Bo jak śmierć potężna jest mi-
łość«  –  czytamy w Księdze Pieśni nad pieśnia-
mi (8,6). Śmierć jest potężna, ale miłość jest 
potężniejsza od śmierci, ponieważ jest to mi-
łość, która doprowadziła Syna Bożego do cał-
kowitego oddania się Ojcu na Krzyżu, z miło-
ści do Niego i do ludzi. Zmartwychwstanie jest 
triumfem miłości. Miłość jest podstawą nie-
śmiertelności, nieśmiertelność pochodzi jedy-
nie z miłości. (...) Ten, który miłował za wszyst-
kich, wszystkim dał podstawę do nieśmiertel-
ności. (...) Jeżeli on zmartwychwstał, to i my 
zmartwychwstaniemy, bo wtedy miłość jest sil-
niejsza niż śmierć; a jeżeli nie zmartwychwstał, 
to i my nie zmartwychwstaniemy, i wówczas 
śmierć ma ostatnie słowo” (por. 1 Kor 15,16n; 
kard. J. Ratzinger, „Służyć prawdzie”).

Świat na przełomie XX i XXI wieku potrze-
buje szczególnie Paschy  –  przejścia z podzia-

łów do jedności, z wielu serc i dusz, jakże czę-
sto poróżnionych między sobą i pełnych nie-
nawiści, do jednego serca i jednej duszy. Ta 
Pascha może dokonać się jedynie mocą zmar-
twychwstałego Chrystusa, nadziei świata.

„W tym dniu wspaniałym wszyscy się wesel-
my”. Kochani! Pamiętajmy, że ostatnie słowo 
Boga w sprawie ludzkiego losu to nie śmierć, 
lecz życie, nie rozpacz, lecz nadzieja. Do tej 
nadziei Kościół wzywa także ludzi współczes-
nych. Powtarza im niewiarygodną, a przecież 
prawdziwą nowinę: Chrystus zmartwychwstał! 
Prawdziwie zmartwychwstał!

Niech wraz z Nim zmartwychwstaje cały 
świat! Życzę wszystkim radosnego Alleluja!

BP ZYGMUNT ZIMOWSKI
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Bp Zygmunt 
Zimowski 

czyta kartkę 
z wielkanocnymi 

życzeniami od 
Benedykta XVI

Życzenia naszego Biskupa

ZA TYDZIEŃ
  Parafia PW. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 

PIOTRA I PAWŁA W GADCE
  DOM MIŁOSIERDZIA 

w skarżyskiej Ostrej Bramie

Muzeum Wsi Radomskiej, tradycyj-
nie już, zaprosiło mieszkańców 

Radomia do wspólnego przeżywania 
Niedzieli Palmowej. Spotkanie w mu-
zeum rozpoczęło się od Mszy św. pod 
przewodnictwem biskupa ordynariusza. 
Po poświęceniu palm procesja przeszła 
do pól uprawnych, by zatknąć w nie pal-
my, co, według zwyczaju, ma zapewnić 
dobre plony. Kto odwiedził muzeum, 
miał też okazję zobaczyć, jak wyglądał 
tradycyjny stół wielkanocny. Prezentacja 

połączona była z kon-
kursem, nad którym pa-
tronat objął bp Zygmunt 
Zimowski i starosta ra-
domski Tadeusz Osiński. 
Oceniano osiem stołów 
przygotowanych przez 
koła gospodyń wiejskich 
i zespoły obrzędowe.  

Zwyciężył 
tradycyjny 
opoczyński stół, 
przygotowany 
przez zespół 
śpiewaczy „Znad 
Drzewiczki” 
z Odrzywołu
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

Człowiek pyta i co cie-
kawe, gdy znajduje od-

powiedzi – stawia kolejne 
pytania. Tak rozwija się każ-
da z nauk. Nasze pytania 
dotyczą także tego, kim 
jesteśmy jako naród, jako 
państwo, jako społeczeń-
stwo. W parafiach trwają 
kolejne eliminacje Konkursu 
Pieśni i Poezji Patriotycznej 
„Kocham moją Ojczyznę”. 
Niebawem diecezjalny finał. 
Konkurs organizuje Akcja 
Katolicka. Ona też organi-
zuje Tydzień Społeczny, 
któremu przyświeca tytuł: 
„Pytania o współczesny 
patriotyzm”. Jesteśmy me-
dialnym patronem tej im-
prezy. Na s. VII publikuje-
my szczegółowy program. 
Warto skorzystać! 
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Spór o E 7
SZYDŁOWIEC. Trwa spór o wy-
tyczenie trasy obwodnicy mia-
sta, modernizowanej drogi E 7 
prowadzącej z Krakowa do War-
szawy. Przedkładane propozycje 
nie zadowalają żadnej ze stron. 
Wady propozycji kładki czy wia-
duktu, ale też i poprowadze-
nia tunelu przedstawiają strony 
sporu: mieszkańcy Szydłowca, 
a szczególnie osiedla Południe, 
i miejscowości Szydłówek oraz 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Szydłowiec. 
Zainteresowani czekają na pro-
pozycje Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, uwzględ-
niające postulaty każdej ze stron, 
a jednocześnie zapowiadają pro-
testy, łącznie z blokadą drogi.
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Co z Pegazem?
OPOCZNO. Betonowy po-
mnik „Pegaza”, stojący obok 
Miejskiego Domu Kultury w 
Opocznie (na zdjęciu), na sta-
łe wrósł w krajobraz tego mia-
sta i stał się jego nieoficjalnym 
logo. Jest miejscem spotkań 
mieszkańców, tu odbywa się 
większość miejskich imprez. 
„Pegaz” to praca dyplomowa 
Jerzego Sikorskiego, opocznia-
nina, artysty plastyka mieszka-
jącego obecnie w Kazimierzu 
Dolnym. Jednak na pomniku 
widoczne są już pęknięcia i 
ubytki betonu, a znajdująca 
się wewnątrz pomnika meta-
lowa konstrukcja jest skoro-
dowana. Nie wiadomo, jak po-

toczą się dalsze losy „Pegaza”. 
Podczas rozmów w Urzędzie 
Miejskim Jerzy Sikorski zapro-
ponował, by „Pegaza” zdemon-
tować, a w jego miejsce usta-
wić nowy pomnik – odlany z 
brązu, przedstawiający ma-
jora Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala” na koniu. Od szeregu miesięcy mieszkańcy 

są bardzo zdeterminowani

Walka z czasem

RADOM. Wciąż ważą się lo-
sy pacjentów z trzech oddzia-
łów neurologii, ginekologii i uro-
logii z Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego przy ulicy 
Tochtermana (na zdjęciu). To dla-
tego, że może zabraknąć leka-

rzy, którzy od początku roku 
wypracowali już kwartalny li-
mit godzin. Zwołana nadzwy-
czajna sesja Rady Miejskiej, na 
którą zaproszono lekarzy i mi-
nister zdrowia Ewę Kopacz, po-
święcona sytuacji w radomskiej 
służbie zdrowia, ma dać odpo-
wiedź, czy na tych oddziałach 
miejskiego szpitala wstrzyma-
ne zostaną przyjęcia i czy pa-
cjentom grozi ewakuacja do in-
nych placówek. Kilkudziesięciu 
pacjentów przebywających na 
oddziale urologii w RSS wysto-
sowało pismo do dyrekcji szpi-
tala. Jest to ich protest przeciw-
ko wstrzymaniu przyjęć pacjen-
tów i ewakuacji chorych.
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Peregrynacja trwa
NOWY KAZANÓW. Od 29 
sierpnia 2006 r. mieszkańcy pa-
rafii przyjmują w swych do-
mach wędrujący obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej. Jest to 
czas, gdy wierni mogą modlić 
się w gronie rodziny. Obraz na-
wiedził już wioski: Brody Nowe, 
Brody Stare, Nowy Kazanów, 
Stary Kazanów, Sierosławice, 
Nowe Sierosławice. Teraz wę-
druje przez Pomorzany.

W domu Julii Mitlińskiej, 
mieszkanki Sierosławic, modlono 
się także w języku esperanto

W
IE

SŁ
AW

 M
IT

LI
Ń

SK
I

Kultywują tradycję
KUNICE. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Wandy i 
Henryka Ossowskich wraz ze 
swoimi dziadkami i rodzicami 
przygotowali palmy wielkanoc-
ne według starych zwyczajów 
i przepisów. Ziemia opoczyń-
ska od wieków słynęła z prze-
pięknych palm wielkanocnych. 
Wykonywano je z gałązek mło-
dej wierzby, strojono bibułowy-
mi  kwiatami, ziołami i kłosami. 
Wierzbę nazywano rośliną „mi-

łującą życie”, jej żywotność i si-
ła napawały optymizmem. Do 
palmy wkładano też inne rośliny 
„wiecznie zielone” – gałązki cisu, 
borówek, bukszpanu, barwinka, 
tui i ozdabiano suszonymi kwia-
tami i wstążeczkami. Urządzony 
przez uczniów kiermasz palm, 
pisanek i ozdób wielkanocnych 
(na zdjęciu) okazał się wspania-
łą okazją, by przypomnieć sobie 
dawne obyczaje i podtrzymywać 
tradycje. 
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Stypendia dla najlepszych
PRZYSUCHA. Starosta przy-
suski Marian Niemirski przyznał 
stypendia 53 uczniom Zespołu 
Szkół nr 1 im. Jana Pawła II. W zor-
ganizowanej przez szkołę uro-
czystości udział wzięli starosta 
Marian Niemirski, wicestarosta 
Tomasz Matlakiewicz i Honorowy 
Prezes Mazowieckiego Zarządu 
PCK w Warszawie Jerzy Czubak. 

Dyrektor szkoły Zofia Szymańska 
i wicedyrektor Elżbieta Karkoszka 
wręczyły rodzicom nagrodzo-
nych uczniów listy gratulacyj-
ne i podziękowania za wzoro-
we wychowanie dzieci i za udzie-
lane im wsparcie w osiąganiu 
sukcesów szkolnych. Najwyższą 
średnią – 5,33 uzyskał Szymon 
Rzeźni. 

Nowe www
STRONA DIECEZJALNA. 
Administrator strony informu-
je, że nowy internetowy ad-

res strony diecezjalnej jest na-
stępujący: 
www.diecezja.radom.pl
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Jest takie obiegowe przekonanie, 
że osoby niepełnosprawne 
niewiele mogą z siebie dać. 
Świąteczny kiermasz pokazał, 
że jest zupełnie inaczej.

Swoje stoiska rozstawili w 
holu Urzędu Miejskiego. Nawią-
zując do zbliżających się świąt 
wielkanocnych, większość pro-
ponowanych do sprzedaży ar-
tykułów to między innymi świą-
teczne stroiki, pisanki, zajączki, 
baranki, kartki świąteczne. I nie 
byłoby w tym nic nadzwyczajne-
go, gdyby nie sprzedający owe 
artykuły młodzi ludzie, którzy 
na co dzień uczestniczą w zaję-
ciach prowadzonych przez War-
sztaty Terapii Zajęciowej.

Warsztaty
Otworzyła je wiceprezydent 

Radomia Anna Kwiecień, która 
wcześniej wyszła z pomysłem 
ich zorganizowania. – Ten kier-
masz jest również po to, aby 
pokazać mieszkańcom nasze-
go miasta, jakich zdolnych ma-
my uczestników Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej. Myślę, że jest 
takie obiegowe przekonanie, że 

osoby niepełnospraw-
ne niewiele mogą dać 
z siebie społeczeństwu.
A jak widzimy po tych 
pracach, są to osoby nie-
zwykle uzdolnione. Nie-
pełnosprawność, w pew-
nym zakresie, nie wyklu-
cza pełnosprawności w 
innych aspektach, cho-
ciażby w aspekcie arty-
stycznym. Te osoby są 
niezwykle pracowite, 
zdolne, ambitne. Ważne jest też 
pokazanie mieszkańcom, że takie 
warsztaty funkcjonują na terenie 
miasta – mówi pani Kwiecień.

W Radomiu funkcjonuje pięć 
warsztatów prowadzonych przez 
następujące organizacje poza-
rządowe: Stowarzyszenie Pomo-

cy Dzieciom Niewidomym i 
Niedowidzącym „Nadzie-
ja”, Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Upośledze-

niem Umysłowym, Pol-
ski Związek Głuchych, 
Polski Związek Niewi-

domych, Radomskie Sto-
warzyszenie Sportu i Reha-

bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych Start.

Ich uczestnicy to 
przeważnie absolwenci 
szkół specjalnych. Mło-
dzież niepełnosprawna 
intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym, znacz-
nym, osoby z zespo-
łem, na wózkach inwa-
lidzkich. W pięciu war-
sztatach łącznie zatrud-
nionych jest 75 osób. To 
wykwalifikowany zespół 
specjalistów, wśród któ-

rych są m.in. terapeuci, rehabili-
tanci, logopedzi, pielęgniarki, tłu-
macz języka migowego, psycho-
lodzy. Z tej terapeutycznej oferty 
korzysta 170 uczestników. Każda 
placówka posiada kilka pracowni.

...i  podopieczni 
– Nasze warsztaty funkcjonują 

dopiero dwa miesiące. Mamy 37 
uczestników, w tym osiem osób 
jest na wózkach inwalidzkich. 
Możemy pochwalić się między 
innymi pracownią komputerową 
oraz sportową, która jest bardzo 
dobrze wyposażona w sprzęt re-
habilitacyjny. Zajęcia odbywają się 
pięć razy w tygodniu, po siedem 

godzin, od 8.00 do 15.00 – po-
wiedziała Teresa Jedynak-Kawe-
cka z Radomskiego Stowarzysze-
nia Sportu i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych START.

Siedząca na inwalidzkim wóz-
ku Wioletta Niewola od trzech 
miesięcy przychodzi na zajęcia, 
które proponują warsztaty. Jest w 
pracowni artystycznej i jest bar-
dzo zadowolona. Tam uczy się 
malowania i rysowania. Nigdy 
wcześniej tego nie robiła i do-
piero teraz pojawiło się u niej za-
interesowanie sztuką. Agnieszka 
Bukalska też od niedawna przy-
chodzi na zajęcia, ale robi to bar-
dzo chętnie. Chwali osoby, które 
z nią pracują. Na kiermaszu moż-
na było kupić namalowane przez 
nią kartki świąteczne i ozdobione 
drewniane szkatułki.

Jedna z najdłużej funkcjo-
nujących placówek to Warszta-
ty Terapii Zajęciowej Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym. 
Pracujemy już dziewięć lat – 
mówi Tadeusz Kolasa.  W du-
żym stopniu pomagamy naszym 
podopiecznym we włączaniu się 
do życia w społeczeństwie. Ma-
my nawet zespoły taneczny, tea-
tralny i muzyczny. Kilku uczest-
ników ma nadzieję na  zatrud-
nienie.

Wokół stoisk jest duży ruch, 
a proponowane klientom ozdo-
by świąteczne są bardzo ładne i 
starannie wykonane. Może tylko 
młodzi ludzie debiutujący w ro-
li sprzedawców są zbyt nieśmiali 
i często przydaje się pomoc opie-
kunów. Ale trzeba przyznać, że i 
tak w tej nowej roli spisali się bar-
dzo dzielnie.

KRYSTYNA PIOTROWSKA 

Kiermasz promujący działalność radomskich Warsztatów Terapii Zajęciowej

Oni to potrafią

Uczestnicy 
warsztatów 
w roli 
sprzedawców 
byli stremowani 

Poniżej: 
Świąteczne 
ozdoby 
wykonano 
z wielkim 
staraniem
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rządowe: Stowarzyszenie Pomo-
cy Dzieciom Niewidomym i 

Niedowidzącym „Nadzie-
ja”, Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Upośledze-

domych, Radomskie Sto-
warzyszenie Sportu i Reha-

bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych Start.

rządowe: Stowarzyszenie Pomo-
cy Dzieciom Niewidomym i 

Niedowidzącym „Nadzie-
ja”, Stowarzyszenie na 

warzyszenie Sportu i Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-

nych Start.

 R E K L A M A 
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J ak i gdzie przygotować weselne przy-
jęcie? Czym i w czym udać się do ślu-
bu? Na czym i u kogo sporządzić do-
kumentację tego wydarzenia? Co po-

dać gościom i w jaki sposób przystroić we-
selną salę? To pytania, które spędzają sen 
z powiek narzeczonym i ich rodzicom. 
Kiedyś z podpowiedziami śpieszył zespół 
tradycyjnych obrzędów. Dziś – jakoś bazu-
jąc na przeszłości – z pomocą śpieszy cały 
okołoślubny i okołoweselny przemysł.

Organizatorzy
Inicjatywa organizowania targów ślub-

nych zrodziła się w radomskim Biurze Tury-
stycznym „Gromada”. Duszą przedsięwzię-

cia jest Ewa Wydra. Asystuje jej Ber-
nadeta Wawrzak. – Ślub i wesele to 
bardzo wdzięczny temat – mówi pa-
ni Bernadeta. – Na naszej imprezie 
pokazują się głównie firmy lokalne, 
z Radomia i okolic. W sumie w tym 
roku ponad siedemdziesięciu wy-
stawców. To, co tu widzimy, poka-
zuje, że nasz rynek  w tym wzglę-
dzie jest bardzo prężny, atrakcyj-
ny i profesjonalny. Przepiękne sto-
iska. Wspaniałe aranżacje. Ogrom-
ny wybór.

Hotel „Gromady” sąsiaduje z 
halą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji. Najczęściej zjawiają się tutaj fani siat-
kówki. Teraz, gdy hala zamieniła się w sa-
lę targową,  przybyło tu kilka tysięcy osób, 
by oglądać i podglądać, podziwiać i zapa-
miętywać, a także zabrać ze sobą folde-
ry, broszury i wizytówki. To wszystko mo-
że się przydać. Bez trudu można rozpo-
znać narzeczonych, obok nich rodziców 
czy przyjaciół. Pytają, przyglądają się bacz-
niej, porównują ceny, wpasowują siebie w 
role główne.

Oferta jest imponują-
ca: salony mody ślubnej, 
damskiej i męskiej, fir-
my dekoratorskie, trans-
portowe, jubilerzy, doku-

mentatorzy foto-wideo, kwiaciar-
nie, gabinety kosmetyczne i sa-
lony fryzjerskie, salony piękno-
ści, firmy kateringowe, no i oczy-
wiście domy weselne, restauracje, 
a do tego zespoły muzyczne. Na 
targach zjawili się też przedstawi-
ciele biur podróży z ofertami po-
ślubnych wyjazdów.

Od A do Z
Nowością tegorocznej ofer-

ty są firmy oferujące zorganizo-
wanie ślubu „od A do Z”. Przedstawicie-
lem takiej firmy jest Andrzej Anasiak. – 
Oferujemy kompleksową i całościową ob-
sługę ślubu i przyjęcia weselnego – in-
formuje pan Andrzej. Nasza firma czu-

V Radomskie Targi Ślubne

Po poście wesela
Gdy kończy się Wielki Post,  
na powrót można urządzać  

huczne zabawy.  
Po kilkutygodniowej 
przerwie w soboty,  

na ślubnych kobiercach 
stają narzeczeni.

tekst 
PAWEŁ TARSKI

zdjęcia 
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Na targach 
prezentowały się 
salony sukien 
ślubnych

Z lewej: A może 
wybierzemy tego 
fotografa?

Z prawej: 
Kosmetyczka 
potrafi zamienić 
w bóstwo

Poniżej: Jak do 
ślubu – to 
limuzyną
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wa nad organizacją ślubu i przebiegiem 
całej uroczystości. W skład oferty wcho-
dzi ustalenie harmonogramu przygoto-
wań związanych ze sprawami urzędowy-
mi; następnie przygotowanie strojów dla
państwa młodych, wybór lokalu, zapew-
nienie zaplecza gastronomicznego, ob-
sługa foto-wideo, samochód dla pań-
stwa młodych, przygotowanie fryzje-
ra, wizażysty, kosmetyczki, ob-
rączek, dosłownie wszystkiego. 
Potem też proponujemy czuwa-
nie nad przebiegiem uroczysto-
ści. To my wszystko dowozimy, 
koordynujemy. Nawet planujemy 
na przykład to, kiedy ma zagrać 
orkiestra.

– Jeśli trzeba – dodaje Małgo-
rzata Anasiak – nasza firma pomo-

że też w znalezieniu parafii dla odbycia 
nauk dla narzeczonych.

Wybierając firmę tego rodzaju, nie 
ma konieczności korzystania z całości 
oferty. Istnieje możliwość, jak mówią 
oferenci, segmentowania, czyli zamó-
wienia jakiejś części usług. Pełne otwar-
cie na klienta.

Weselny kalendarz
Na ile przed datą ślubu trzeba rozpo-

cząć przygotowania? Czy rację ma filmo-
wa Dona z „Kilerów 2-óch”, że łatwiej dziś 
o narzeczonego niż o termin? Państwo 
Anasiakowie odpowiadają z uśmiechem: – 
To zależy od planowanych atrakcji i wiel-
kości imprezy. Jeśli w grę wchodzi duże 
przyjęcie i sporo elementów towarzyszą-
cych, trzeba się do nas zgłosić nawet pół-
tora roku przed planowaną datą ślubu.

– Utarło się, że nowożeńcy jako czas ślu-
bu wybierają miesiące mające w nazwie literę 
„r”, a więc głównie: czerwiec, sierpień i paź-
dziernik – mówi restaurator Stanisław Stani-
szewski. – Myśląc o przyjęciu weselnym w ta-
kich miesiącach, trzeba rezerwować miejsce 
odpowiednio wcześniej. Ale i tutaj wiele zale-
ży od takich czynników jak na przykład ilość 
gości. Nasza restauracja oferuje kilka nieza-
leżnych sal na weselne przyjęcia. No i gdyby 
było więcej chętnych na wesela na przykład 
w maju czy lipcu, sprawa wyglądałaby jesz-

cze łatwiej. 
Na targach ślubnych nie rekla-

mowały się jedynie kościoły. Tutaj 
nadal najczęściej miejscem ślubu 
jest parafia panny młodej. Choć i tu 
dają się zaznaczyć nowe trendy. Na 
przykład modnym ślubnym kościo-
łem, o czym niedawno opowiadał 
mi ks. Janusz Radzik, jest radomski 
kościół garnizonowy. 

V Radomskie Targi Ślubne

Po poście wesela
KRĄŻĄCY Z DOKUMENTAMI

KS. KAN. HENRYK DZIADCZYK, 
PROBOSZCZ PARAFII MAKOWIEC
– By zawrzeć sakramental-
ny związek małżeński i aby 
był on uznany przez pań-
stwo (tak zwane małżeń-
stwo konkordatowe), trze-
ba spełnić szereg praw-
nych czynności. Narzeczeni na oko-
ło trzy miesiące przed ślubem po-
winni zgłosić się do kancelarii para-
fialnej, przedstawiając: dowody toż-
samości, dokument z Urzędu Stanu 
Cywilnego, stwierdzający brak cywil-
nych przeszkód co do zawarcia mał-
żeństwa, świadectwo ukończenia kur-
su przedmałżeńskiego oraz metrykę 
chrztu – jeśli któreś z narzeczonych 
zostało ochrzczone w innej parafii. 
Następnie odbywa się przesłuchanie 
narzeczonych i następuje sporządze-
nie protokołu. 
Po przesłuchaniu wygłaszane są za-
powiedzi. Jeśli jedno z narzeczonych 
jest spoza parafii, proboszcz wysy-
ła do tamtej parafii dokument z proś-
bą o wygłoszenie zapowiedzi. Z kolei 
proboszcz parafii poproszonej o wy-
głoszenie zapowiedzi ma obowiązek 
przesłać dokument, że te wygłoszono 
i nie stwierdzono przeszkód co do za-
warcia sakramentu małżeństwa.
Praktyką naszej diecezji jest to, że 
po sporządzeniu protokołu narzecze-
ni dostają tak zwane kartki do dwóch 
spowiedzi oraz dokument posyłający 
ich na spotkania dla narzeczonych w 
poradnictwie rodzinnym. W parafiach 
organizowane są także katechezy dla 
narzeczonych. Te dokumenty będą 
zebrane w momencie spisywania aktu 
sakramentu małżeństwa. Ten  spisy-
wany jest w tygodniu zawarcia sakra-
mentu, czasem w dniu ślubu, a potem 
podpisywany także przez świadków.
Po zawarciu sakramentu podpisywane 
są także w trzech egzemplarzach do-
kumenty konkordatowe: dla USC, dla 
parafii i małżonków. Proboszcz, pod 
groźbą kary, musi go odesłać do USC 
w ciągu pięciu dni.
Po ślubie w akcie chrztu nowożeńców 
sporządzane są adnotacje o zawarciu 
sakramentu. Jeśli któreś z małżonków 
jest spoza parafii, proboszcz wysyła 
do parafii miejsca chrztu dokument 
zwany „Ne temere”. Otrzymawszy go, 
proboszcz robi w księdze chrztu ad-
notację i potem odsyła ten sam do-
kument z pieczęcią i podpisem, po-
twierdzając, że dokonał wpisu w księ-
dze chrztów.

Z lewej: Jubiler 
podpowie, co 
ozłoci każdą 
narzeczoną

Z prawej: Dodatki 
do garnituru 
to rzecz bardzo 
ważna
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Wystawa fotograficzna w radomskim Centrum Młodzieży „Arka”

Dobrze mieć pasję
Fotografowaniem zarazili się 
od rodziców, dziadków. 
W nowej szkole mogą rozwijać 
swoje zainteresowania.

Michał Glegoła, Krzysztof Sit-
kowski i Michał Szymanek w tym 
roku szkolnym rozpoczęli naukę 
w XI Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stanisława Staszica w Radomiu. 
Łączy ich wspólna pasja, którą 
rozwijają w prowadzonym przez 
Małgorzatę Mazur kółku fotogra-
ficznym. 

Pani Małgorzata jest nauczy-
cielem języka francuskiego. Inte-
resuje się malarstwem i sama się-
ga po pędzel. Ale nieobcy jest jej 
też aparat fotograficzny. Dlatego 
to jej dyrekcja szkoły zapropono-
wała poprowadzenie tego koła 
zainteresowań. Zapisało się oko-
ło 20 osób. Ale ci najaktywniejsi 
to właśnie Krzysztof i dwóch Mi-
chałów. Swój dotychczasowy do-
robek zapisany na fotografiach po-
kazali w Klubie „Arka”. Wystawa 

nosi tytuł „Sztuka sakral-
na ziemi radomskiej”. 
Składają się na nią zdję-
cia kapliczek, kościo-
łów i ich wnętrz. – Moi 
podopieczni coraz bar-
dziej wchodzą w arka-
na sztuki fotograficznej. 
Mają dobry sprzęt. Ma-
ją też możliwość konsul-
towania się z osobami, 
dla których fotografowa-
nie jest zawodem. Chętnie poma-
gam uczniom z naszego koła w 

doborze tematu. Podpo-
wiadam, co się najlepiej 
prezentuje, jak spojrzeć 
na dany temat, jak wy-
kadrować. Pomagam im 
moim kobiecym spojrze-
niem na dany temat, ta-
kim innym niż męskie – 
mówi pani Małgorzata.

A tak się zaczęło
Wszyscy trzej licealiści z foto-

grafią zetknęli się dużo wcześniej 

i zgodnie twierdzą, że jest ona ich 
pasją, którą chcą rozwijać. Micha-
ła Glegołę do fotografowania za-
chęcił dziadek. Dziś Michał ma-
rzy o lepszym aparacie fotogra-
ficznym, takim, żeby robić dobre 
zdjęcia we wnętrzach, na przy-
kład w kościołach. Michał Szy-
manek podpatrywał tatę i z cza-
sem sam zainteresował się foto-
grafią. – Podobało mi się to i po-
stanowiłem, że i ja też się w tym 
kierunku chcę rozwijać. Fotogra-
fia to poważna choroba i bardzo 
wciąga – mówi. Krzysztofa tą pa-
sją też zaraził dziadek, którego 
przyjacielem jest znany w radom-
skim środowisku artysta fotogra-
fik Wojciech Stan. Pan Wojciech, 
gdy tylko nadarza się ku temu 
okazja, chętnie udziela Krzyszto-
fowi cennych wskazówek. Wysta-
wa w „Arce” to dopiero rozgrzew-
ka dla młodych artystów. Już pla-
nują kolejne, na inny temat, w ra-
domskiej bibliotece. Nam pozo-
staje tylko życzyć powodzenia i 
dalszych sukcesów. 

KMG

Diecezjalny finał XVIII Olimpiady Teologicznej

Jeremiasz i gałązka drzewa czuwającego
Które z drzew nazwał 
„czuwającym” prorok Jeremiasz? 
To jedno z pytań olimpijskiego 
testu.

Trójka finalistów pojedzie w 
kwietniu do Gniezna, by zma-
gać się z rówieśnikami na szczeb-
lu ogólnopolskim. Na najlepszych 
czekają indeksy oraz cenne na-
grody. W latach poprzednich by-
ły to między innymi zagraniczne 
pielgrzymki.

– Tematyka religijna i teolo-
giczna interesuje mnie od daw-
na – mówi Marlena Jedlińska z LO 
w Szydłowcu. – Po raz pierwszy 
wzięłam udział w konkursie wie-
dzy biblijnej w IV klasie szkoły 
podstawowej. Potem startowałam 
co roku. Marlena była w tym ro-
ku najlepsza. Warto tu podkreślić, 
że jest uczennicą pierwszej klasy. 

– Przyszła do mnie i powiedziała, 
że mam ją zgłosić do olimpiady – 
mówi dumny ze swej uczennicy 
ks. Wincenty Chodowicz. Przygo-
towała sobie odpowiedzi na 500 
pytań, które – jej zda-
niem – mogłyby się poja-
wić na teście.

Drugie miejsce zajął 
Michał Wieczorek, uczeń 
II klasy LO im. Jana Ko-
chanowskiego w Rado-
miu. Trzecia była Elżbieta 

Piasta z I LO w Skarżysku-Kamien-
nej, uczennica drugiej klasy. – Na-
leżę do Ruchu Światło–Życie. Ten 
fakt sprawił, że interesują mnie za-
gadnienia teologiczno-religijne – 

mówi Elżbieta.
Walka była bardzo 

wyrównana. Marlena 
otrzymała 50 punktów, 
Michał 49, a Elżbieta 48. 
– Najtrudniejsze pytania 
to te z etyki – przyznaje 
szczęśliwa Marlena.

Dyplomy, nagrody i wyróżnie-
nia wręczał bp Stefan Siczek.– 
Gratuluję wam tego, że nie chce-
cie się tylko ślizgać po powierzch-
ni, ale chcecie wchodzić głębiej – 
mówił. – Cieszę się, że są tu z wa-
mi wasi katecheci. Gratuluję też i 
dziękuję pracownikom wydziału 
katechetycznego za to, co nam tu 
dzisiaj przygotowali.

Do diecezjalnego finału za-
kwalifikowało się 101 uczniów z 
54 szkół całej diecezji. Elimina-
cje szkolne odbywały się od jesie-
ni. XVIII Olimpiadzie Teologicznej 
przyświeca hasło zaczerpnięte z 
nauczania Jana Pawła II: „Czło-
wiek drogą Kościoła”.

No a drzewo czuwające? Tak 
po hebrajsku nazywa się migdało-
wiec. Bierze się to stąd, że w Pa-
lestynie zakwita jako pierwszy – 
bardzo często już w styczniu.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Młodzi artyści 
pozowali 
do wspólnej 
fotografii 
na tle swoich 
prac. Od lewej: 
Michał Glegoła, 
Małgorzata 
Mazur, Krzysztof 
Sitkowski i Michał 
Szymanek 
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Zwycięzcy 
z bp. Stefanem 
(od lewej): Marlena 
Jedlińska, 
Elżbieta Piasta 
i Michał 
Wieczorek
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Od poniedziałku 31 marca 
do niedzieli 5 kwietnia 
pod hasłem „Polska – Tożsamość 
– Europa. Pytania o współczesny 
patriotyzm” odbędzie się 
w Radomiu Tydzień Społeczny. 

Organizatorami tygodnia 
są Akcja Katolicka Diecezji Ra-
domskiej i Katolickie Stowa-
rzyszenie Civitas Christiana. 
Spotkania będą się odbywały 
w kościele dolnym parafii Mat-
ki Bożej Miłosierdzia (ul. Mi-
ła) i Resursie Obywatelskiej. 
Na wszystkie spotkania wstęp 
jest wolny. Po wykładach i pa-
nelu będzie możliwość zada-
wania pytań i zabierania głosu 
w dyskusji. W programie prze-
widziane jest też zwiedzanie 
Radomia. Patronat honorowy 
objęli: biskup radomski Zyg-
munt Zimowski, prezydent Ra-
domia Andrzej Kosztowniak i 
Zarząd Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Ziemia Radomska. Patro-
nat medialny nad Tygodniem 
Społecznym sprawują Radio 
Plus i „Gość Niedzielny”. 

Szczegółowy program:
 3  1 MARCA – poniedziałek (par. 
MB Miłosierdzia przy ul Miłej, 
kościół dolny)

18.00 – Msza św. – przewodni-
czy ks. bp dr Zygmunt Zimowski; 
homilia – ks. bp dr Mariusz Lesz-
czyński (diecezja zamojsko-luba-
czowska, krajowy asystent Akcji 
Katolickiej)

19.00 – Wykład: „Dlaczego 
patriotyzm?” – ks. prof. dr hab. 
Stanisław Kowalczyk (KUL)
 1 KWIETNIA – wtorek (par. MB 
Miłosierdzia przy ul Miłej, koś-
ciół dolny)

18.00 – Msza św. i homilia – 
ks. bp dr Stefan Siczek

19.00 – Wykład: „Jakiego pa-
triotyzmu dziś potrzebujemy?” – 
o. prof. dr hab. Jacek Salij OP 
(UKSW)
 2 KWIETNIA – środa – roczni-
ca śmierci Jana Pawła II (par. MB 
Miłosierdzia przy ul. Miłej, koś-
ciół dolny)

18.00 – Prezentacja multime-
dialna „Jan Paweł II: Myśląc Ojczy-
zna…” (Autorzy prezentacji: Mar-
cin Czerwonka, Mateusz Firlej)

18.30 – Msza św. i homilia – 
ks. bp dr Adam Odzimek

20.00 – Radomskie obchody 
rocznicy śmierci Papieża – Aleje 
Jana Pawła II
 3 KWIETNIA – czwartek (par. MB 
Miłosierdzia przy ul Miłej, koś-
ciół dolny)

18.00 – Msza św. i homilia – 
ks. bp dr Edward Materski

19.00 – Komunikat: „Patrio-
tyzm środowisk polonijnych w 
Niemczech” – ks. mgr Jan Paw-
lik, Polska Misja Katolicka w Bre-
merhaven

19.15 – Wykład: „Czy we 
współczesnej Europie jest miejsce 
na patriotyzm?” – ks. prof. dr hab. 
Piotr Mazurkiewicz (UKSW)
 4 KWIETNIA – piątek (Resursa 
Obywatelska)

18.00 – Panel parlamentarzy-
stów: „Pytania o patriotyzm i do-
bro wspólne w polityce”. Uczest-
nicy panelu: Tadeusz Cymański, 
Andrzej Czuma, Zbigniew Girzyń-
ski, Marek Jurek, Zbigniew Kuź-
miuk

Dyskusję panelową popro-
wadzi Zbigniew Borowik (re-
daktor naczelny edycji polskiej 
dwumiesięcznika „Społeczeń-
stwo”)

 5 KWIETNIA – sobota (Resursa 
Obywatelska)

Od godziny 10.15 do 15.00  
odbędzie się konferencja „Polity-
ka społeczna i kulturalna w służ-
bie społeczności lokalnej” (współ-
organizowana z   Zespołem Kon-
sultacyjnym ds. Współpracy Sa-
morządu z Organizacjami Poza-
rządowymi)

REFERATY WYGŁOSZĄ: 
– ks. dr Andrzej Jędrzejewski  

(IT UKSW) – „Kultura i edukacja 
jako podstawa efektywnej polity-
ki społecznej”

– Elżbieta Kupidura  (zastęp-
ca dyr. MOPS w Radomiu) – „Po-
lityka społeczna – skuteczne kre-
owanie samodzielności klientów 
MOPS”

KOMUNIKATY: 
– Włodzimierz Wolski  (dyrek-

tor Ośrodka Interwencji  Kryzyso-
wej) – „Wykorzystanie potencjału 
zasobów ludzkich w społeczno-
ści lokalnej”

– Krzysztof Sońta  (poseł RP, 
były przewodniczący Komisji ds. 
Zdrowia i Pomocy Społecznej RM) 
– „Organizacje pozarządowe w 
służbie człowiekowi na przykła-
dzie Gminy Radom”

– ks. Radosław Walerowicz 
(dyrektor Caritas Diecezji Radom-
skiej) – „Edukacyjno-wychowaw-
czy wymiar działalności Caritas”
 6 KWIETNIA – niedziela

Radom – nasza mała ojczyzna
Zwiedzanie miasta z przewod-

nikiem PTTK  Lucjanem Drykiem: 
„Szlakiem rozwoju Radomia”

Początek o godzinie 14.00 
na skrzyżowaniu ul. Limanow-
skiego i ul. Przechodniej (przy 
Stacji Krwiodawstwa). Przewi-
dywany czas spaceru: 3–4 go-
dziny. 

Tydzień Społeczny

Pytania o współczesny patriotyzm

Serdecznie dziękujemy za udział 

w smutnych obrzędach pogrzebowych naszego syna i brata

KS. JAROSŁAWA BRENDLA
 PROBOSZCZA PARAFII W JASIEŃCU SOLECKIM

Dziękujemy księżom biskupom, wszystkim kapłanom,
siostrom zakonnym, parafianom, rodzinie.

Podziękowania składają rodzice i bracia z rodzinami

 P O D Z I Ę K O W A N I E 
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

 

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

ZDANIEM PROBOSZCZA
W tym roku planujemy wyłożyć prezbiterium koś-
cioła marmurowymi płytami. Jest to kontynuacja 
prac przy świątyni. Udało się nam już zamontować 
ogrzewanie i zrobiliśmy schody wejściowe z pod-
jazdem dla niepełnosprawnych. To wszystko było 
możliwe dzięki ofiarności i zaangażowaniu para-
fian. Jestem za to bardzo wdzięczny. Cieszy mnie 
też włączanie się parafian w prace naszej diako-
nii charytatywnej zarejestrowanej jako parafialny 
oddział Caritas. Wolontariusze obejmują pomo-
cą wszystkie rodziny wielodzietne. Z okazji świąt 
przygotowywane są paczki. Rośnie też świado-
mość pomagania biedniejszym ze strony bogat-
szych parafian. Osobiście bardzo cieszy mnie moż-
liwość pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole pisania 
ikon. Prowadzenie tej grupy to owoc życzliwości i 
otwarcia miejscowej szkoły z jej dyrekcją i nauczy-
cielami. Wrażliwość na sztukę zawsze owocuje po-
tem wrażliwością na drugiego człowieka. Dziękuję 
też moim wieloletnim przyjaciołom plastykom z 
Radomia. Pomagają mi w dekorowaniu kościoła z 
okazji największych świąt i uroczystości.

Wikariusz: ks. Andrzej Pyzik

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 8.00, 10.00, 12.00, 16.00
  W dni powszednie – 7.30, 8.00

KS. KAN. 
STANISŁAW DRĄG
Święcenie kapłańskie – 
5.06.1966 r. Wikariaty – 
Skrzynno i parafia pw. MB 
Miłosierdzia w Radomiu. Studia 
specjalistyczne na KUL (teolo-
gia moralna i historia sztuki). 
Pierwszy proboszcz, budowni-
czy kościoła i organizator pa-
rafii pw. św. Jadwigi Królowej 
w Radomiu. W Grabowie nad 
Pilicą od 2004 r.

Parafia powstała w tym 
samym roku, w którym 
książę Władysław 
Opolczyk przekazał 
paulinom wizerunek 
Czarnej Madonny.

Trudne dzieje nie 
oszczędzały tutejszych 
świątyń. Padały one 
ofiarą wojen i poża-
rów. Zawsze potem ro-
dziła się zbiorowa soli-
darność i rosły kolejne 
kościoły.

Piąta świątynia
Gdy w 1382 r. biskup 

poznański Andrzej z Bni-
na erygował w Grabowie 
parafię, zbudowano drew-
niany kościół. Potem w 
jego miejscu zbudowano 
drugi. Ten spłonął w cza-
sie szwedzkiego  potopu. 
Kolejny modrzewiowy  
kościół wybudowano w 
roku 1776. Ufundował go 
Ignacy Walewski, podko-
morzy królewski. Stał do 
początku XX w. i również 
doszczętnie spłonął. Wte-
dy to pojawiła się myśl 
o budowie świątyni mu-
rowanej. Zaprojektował 
ją architekt Tomasz Pajz-
derski. W dziele budowy 
parafian wspierał hrabia 
Jan Zamoyski. Konsekracji 
kościoła w 1922 r. doko-
nał bp Paweł Kubicki. Tej 
świątyni nie oszczędziła 
II wojna światowa. Zosta-
ła doszczętnie zburzona. 
Po wojnie wierni groma-
dzili się w starym baraku 
przebudowanym na ka-
plicę. Jednocześnie przy 
wielkiej ofiarności wier-
nych budowano w Grabo-
wie kolejny kościół. Prace 

prowadzono pod kierun-
kiem ówczesnego pro-
boszcza ks. Czesława Rej-
daka. Świątynię poświę-
cono uroczyście na pro-
gu milenijnych uroczysto-
ści, 24 maja 1964 r. Po 
tej uroczystości kontynu-
owano dzieło wykańcza-
nia budowy i upiększania 
kościoła. W ten trud wpi-
sał się każdy z kolejnych 
proboszczów.

Pisanie ikon
Obecny proboszcz 

jest artystą malarzem, 
który ma na swym koncie 
wiele wystaw. Swą pasją 
postanowił podzielić się 
z młodymi parafianami. 
W miejscowej szkole za-
łożył szkołę pisania ikon. 
Jej uczestnicy z założy-
cielem kilkakrotnie poka-
zywali owoce swej pracy 
zarówno w miejscowym 
kościele, jak też w War-
ce i Radomiu. Obok wy-
staw w parafialnej świą-
tyni organizowano kon-
certy muzyczne.

Oba miasta stanowią 
swoiste bieguny przycią-
gające grabowian. War-
ka i kolejne miejscowo-

ści, aż po Warszawę, są 
miejscami, gdzie gra-
bowscy parafianie szu-
kają pracy bądź rynków 
zbytu dla owoców roli. 
Radom to stolica diece-
zji, miasto, z którym od 
wielu lat związany jest 
ks. Drąg. Ma tam wie-
lu przyjaciół, szczegól-
nie w kręgach artystów, 
a ci częściej zaczęli od-
wiedzać Grabów.

Fatimskie 
procesje
Od maja po paździer-

nik na nabożeństwa fa-
timskie przybywają rze-
sze parafian. Po Mszach 
św. idą w procesji wo-
kół kościoła. – Te nabo-
żeństwa – podkreśla pro-
boszcz –  to owoc głę-
bokiej maryjnej poboż-
ności połączonej z inten-
sywnym życiem euchary-
stycznym. Dużą popular-
nością cieszą się środowe 
nabożeństwa do Matki 
Bożej Nieustającej Pomo-
cy. W okresie Wielkiego 
Postu każda z wiosek pa-
rafii przygotowuje rozwa-
żania Drogi Krzyżowej. 
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