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– Jestem stary – 
mówi pan Kazimierz 
– i pamiętam, jak 
przed II wojną 
światową narzekano 
na młodzież, że taka 
niepatriotyczna. 
Wojna pokazała coś 
innego. Myślę, że i dziś 
młodzież kocha naszą 
ojczyznę.

T akże pod naszym patrona-
tem medialnym odbywał się 

w Radomiu Tydzień Społeczny. 
Przyświecało mu hasło: „Pytania 
o współczesny patriotyzm”. 
Wykładowcami byli naukowcy 
z KUL i UKSW, społecznicy i par-
lamentarzyści. Gościny obradom 
użyczyli: dolny kościół parafii pw. 
MB Miłosierdzia z proboszczem 
ks. prał. Wiesławem Taraską oraz 
Resursa Obywatelska. Tydzień za-
kończyło zwiedzanie miasta, a przy-

świecało mu motto: „Szlakiem roz-
woju Radomia”.

– Dobrze się stało – mówi  pan 
Kazimierz – że znów mieliśmy Ty-
dzień Społeczny. To kontynuacja 
spotkań z katolicką nauką społecz-
ną, jakie od połowy lat 80. w koście-
le pw. MB Miłosierdzia organizo-
wali: ówczesny proboszcz, nieżyją-
cy już ks. Adam Stanios i wikariusz 
pracujący obecnie w Niemczech, ks. 
Jan Pawlik. 

Wśród ważnych i ważkich od-
powiedzi na pytanie o to, czym jest 
patriotyzm, zapamiętano świetną 
odpowiedź o. prof. Jacka Salija. Pa-
triotyzm to poczucie bezpieczeń-
stwa. – Jako czterolatka – wspomi-
nał profesor – zaatakował mnie gą-
sior. Uciekałem panicznie w stronę 
domu. Gdy znalazłem się na progu, 
poczułem się bezpieczny.

Ks. Zbigniew  
Niemirski

Prezydent w pierwszej parze

P o raz piąty maturzyści odtańczy-
li poloneza na radomskim placu 

Konstytucji 3 Maja. Wszyscy usta-
wili się do wspólnej fotografii, któ-
ra została zamieszczona w radom-
skim wydaniu „Gazety Wyborczej”, 
organizatora tego tanecznego spo-
tkania. Współorganizatorami byli 
Urząd Miejski i Radio Plus. Witając 
młodych, prezydent Andrzej 
Kosztowniak życzył im uzyska-
nia jak najlepszych ocen z egza-
minu dojrzałości i dostania się na 
wymarzoną uczelnię. Poprosił też, 
aby ci, którzy będą studiować poza 
Radomiem, później do Radomia wró-
cili. Prezydent szedł w pierwszej pa-
rze z uczennicą Emilią Kot z Zespołu 
Szkół Przemysłu Skórzanego. Za 
nimi ruszył orszak reprezentan-
tów niemal wszystkich radomskich 
szkół średnich. 
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Tydzień Społeczny

Gąsior i poczucie bezpieczeństwa

Radomski plac Konstytucji. Tegoroczni maturzyści odtańczyli poloneza.  
W pierwszej parze prezydent Andrzej Kosztowniak i Emilia Kot

O. prof. Jacek Salij połączył naukowość z łatwością kontaktu  
ze słuchaczami

krótko

Wygraj indeks
Konkurs. Fundacja 
„Dzieło nowego 
tysiąclecia” zaprasza 
maturzystów do wzięcia 
udziału w Konkursie 
akademickim 
o stypendium i indeks 
uniwersytecki  
im. bp. Jana Chrapka. 
Laureaci otrzymają 
indeks na studia  
na Uw lub UJ.  
informacje i regulamin 
na www.dzielo.pl

Dzień skupienia
Radom. 19 kwietnia  
od 9.00 w kościele  
pw. św. Józefa odbędzie 
się dzień skupienia  
dla osób 
zainteresowanych 
intronizacją 
najświętszego serca 
Pana Jezusa Króla królów 
i Pana panów. informacje 
i zapisy pod numerami 
telefonów: 048 3633809 
i 0601746225.
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– dyrektor oddziału, 
Marta Deka, Krystyna Piotrowska

radom@goscniedzielny.pl

Seminarium. Pod przewod-
nictwem diecezjalnego modera-
tora Dzieła Biblijnego ks. Jacka 
Kucharskiego odbyło się spotka-
nie moderatorów dekanalnych. 
– Chodzi o to, by skoordynować 
prace, a przede wszystkim wybrać 
przedstawicieli, którzy będą 
w dekanatach koordynować prace 
Dzieła. Każdy dekanat będzie 
miał swego moderatora. Prace 

Dzieła w dekanatach rozpoczną 
się od 14 kwietnia, a akcja potrwa 
do 29 kwietnia. Miejscem spotkań 
będą sanktuaria Maryjne. Tu, 
pod przewodnictwem biskupów, 
będą sprawowane nabożeństwa 
słowa Bożego. – Na te spotkania 
ze swymi duszpasterzami przy-
będą wierni gotowi do włączenia 
się w prace Dzieła, informuje ks. 
Kucharski. 

Spotkanie moderatorów

Ks. dr Andrzej 
Jędrzejewski

Sądzę, że w debacie 
o patriotyzmie 

najważniejsze są 
dziś pytania, jak 

z dumnej i często 
bolesnej przeszłości 

przerzucić pomost 
do współczesności, 
w której – miejmy 

nadzieję – nie będą 
potrzebne heroiczne 

walki, ale w której jest 
konieczne odważne 
myślenie i cierpliwe 

tworzenie silnej 
Polski. Jak – nie tracąc 

historycznej pamięci 
i narodowej tożsamości – 
umiejętnie stawiać czoła 

nowym wyzwaniom 
w jednoczącej się 

Europie. Jak być nie tylko 
„wielkim narodowym 

sztandarem” (Norwid), 
ale prawdziwą narodową 

wspólnotą, w której 
solidarność i poczucie 

więzi będą silniejsze 
niż podziały i wrogość, 
których wśród nas jest 

stanowczo za dużo.
Ks. dr Andrzej Jędrzejewski, 

socjolog, współorganizator Tygodnia 
Społecznego.
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Focolare 
w seminarium
Trzcianka. Ośmiu kleryków 
radomskiego seminarium, sympa-
tyków i członków Ruchu Focolari, 
wzięło udział w spotkaniu wspól-
not seminaryjnych, zakonnych 
i kapłańskich Focolare. Spotkanie 
odbyło się w Mariapoli Fiore, 
mieszczącym się w Trzciance 
koło Warszawy. Uczestnicy roz-
ważali wybrane fragmenty Pisma 
Świętego opatrzone komentarzem 
Chiary Lubich, zmarłej niedawno 
założycielki ruchu, dzielili się 
doświadczeniami, słuchali wykła-
dów. Ruch Focolari – Dzieło Maryi 
powstał w 1943 r. w Trydencie 
w celu odnowy rodzin, parafii 
i społeczeństw w duchu solidar-
ności i jedności.

Spotkanie poprowadził ks. Jacek Kucharski (pierwszy z lewej 
w górnym rzędzie)

Giełda szkół
Radom. Aby ułatwić tegorocz-
nym absolwentom gimnazjów 
wybór szkoły średniej, w której 
będą kontynuować naukę, wzo-
rem lat ubiegłych zaproszono 
ich na giełdę szkół. W Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji pre-
zentowały się jednego dnia szko-
ły zawodowe, a dzień później licea 
ogólnokształcące. Uczniowie 
z poszczególnych szkół rozda-
wali ulotki, które miały zachęcić 
do podjęcia nauki właśnie w ich 
szkole. Chętnie zatrzymywano 
się przy stoiskach „Odzieżówki” 

i „Gastronomika”. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się uczniow-
ski pokaz sztuki fryzjerskiej 
i makijażu.

W rocznicę śmierci
Mariówka. W trzecią rocz-
nicę śmierci Papieża Polaka 
wspólnota trzech szkół – pod-
stawowej, gimnazjum i liceum 
– uczestniczyła w Eucharystii 
sprawowanej w intencji beaty-
fikacji sługi Bożego Jana Pawła 
II. Hasłem przewodnim dnia 
pamięci w szkole były słowa: 
„A przecież niecały umieram. 
To, co we mnie niezniszczalne, 
trwa”. W tym duchu przeprowa-

dzone zostały konkursy wiedzy 
o życiu i nauczaniu Jana Pawła 
II. W części artystycznej ucznio-
wie gimnazjum recytowali frag-
menty „Tryptyku rzymskiego”. 
Wystąpił także chór szkolny. 
W rocznicowy wieczór razem ze 
wspólnotą parafialną odmówio-
no Apel Jasnogórski i Różaniec. 
Spotkanie zakończyło się „ciszą 
miłości i wdzięczności” o godz. 
21.37.

Uczestnicy spotkania 
w Trzciance

Program artystyczny w wykonaniu uczniów
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Wystawa dotyczy 
problemów estetyki 
miasta. Choć  
są w Radomiu  
nowe, ciekawe 
inwestycje, wciąż 
wiele miejsc napawa 
smutkiem albo  
wręcz straszy.

C entrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” w Radomiu za-

prosiło na wystawę o dość intry-
gującym tytule „Tu mi się chce...”. 
Ale nie tylko tytuł był intrygują-
cy. Gości wchodzących do wnę-
trza budynku organizatorzy za-

prosili, aby zajmowali miejsca na 
krzesłach, ustawionych w zupeł-
nie pustym pomieszczeniu. Nic 
dziwnego, że pojawiały się pyta-
nia, czy to nie jest primaapriliso-
wy żart.

To nie był żart, ale – jak po-
wiedział kurator wystawy Ma-
riusz Jończy – primaaprilisowa 
prezentacja sztuki radomskich 
artystów, która jest prowokacją 
dotyczącą problemów estetyki 
miasta. Prace artystów wyeks-
ponowano w niewielkich po-
mieszczeniach, które za czasów 
świetności tego budynku były 
pomieszczeniami socjalnymi. 
Dziś, w opłakanym stanie, czeka-
ją na remont, który już się rozpo-
czął, ale na razie w halach, gdzie 

wycinane są wszystkie instalacje 
elektrociepłownicze. 

Artystą, którego prace domi-
nują na wystawie, jest Krzysztof 
Mańczyński. Przygotował około 
100 rysunków. Większość z nich 
powstała w bieżącym roku. Są 
one ekspresyjną próbą zapisania 
tego, co artysta robi od lat. Cho-
dząc po mieście, widzi bardzo 
dużo. Widzi jego wady i zalety. 
Tu w sposób charakterystyczny 
dla siebie wyrysował ołówkiem 
i długopisem obrazki tego brzyd-
szego Radomia. 

Obok rysunków Mańczyń-
skiego znalazły się prace bardzo 
młodych twórców: fotografie 
Karoliny Falkiewicz i instalacja 
Karola Suwały – studentów Wy-

działu Sztuki Politechniki Ra-
domskiej oraz instalacja Mikoła-
ja Ciężkowskiego, ucznia Zespołu 
Szkół Plastycznych w Radomiu. 
Swoje pięć groszy do wystawy 
dołożył też Zbigniew Belowski, 
dyrektor centrum. 

I jeszcze jedno! W garnku 
o pokaźnych rozmiarach gotuje 
się jabłkowo-paprykowa zupa. 
Jej degustacja nie jest obowiąz-
kowa.

Wieloraki język i różne za-
skakujące sytuacje, które moż-
na odszukać, czynią z wystawy 
wesołe primaaprilisowe wyda-
rzenie. Wystawa rysunku, foto-
grafii i instalacji czynna jest do 
20 kwietnia.

 kmg

Prima aprilis w „Elektrowni”

Tu mi się chce

■ R e K l A M A ■

W garnku gotuje się zupa jabłkowo-paprykowaNa ścianach zawisło około 100 rysunków Krzysztofa 
Mańczyńskiego
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Nowa wystawa w Muzeum Wsi Radomskiej

Sakralia  
w skansenie

Ze względu na 
swoją unikatowość 
cieszy się dużym 
zainteresowaniem 
zwiedzających – i to 
zarówno świeckich, 
jak i duchownych.

O dw iedzający radomski 
skansen od niedawna mo-

gą oglądać wystawę sakraliów. 
Mieści się ona w pochodzącej 
z 1786 roku kaplicy dworskiej 
z Rdzuchowa. Kaplica na terenie 
skansenu znajduje się od niedaw-
na. Muzeum przejęło ją w 2006 

roku. Była jednak w bardzo złym 
stanie. Pod koniec ubiegłego roku 
zakończono prace konserwator-
sko-budowlane. Obecnie kaplica 
znajduje się w zespole dworskim. 
W ten sposób odtworzono jej lo-
kalizację z Rdzuchowa-Kolonii, 
gdzie powstała w obrębie zabu-
dowań dworskich jako prywat-
na kaplica w majątku ziemskim 
Franciszka Kietlińskiego herbu 
Odrowąż. Podczas obchodów 
Niedzieli Palmowej kaplicę po-
święcił bp Zygmunt Zimowski.

W swoich zbiorach Muzeum 
Wsi Radomskiej posiada wiele 
eksponatów sakralnych. Nie pre-
zentują one konkretnego okresu 
historycznego. Są zróżnicowane 

pod względem wartości mate-
rialnej. Niektórych przedmio-
tów muzeum posiada dużo. Jest 
tu ponad 70 tkanin sakralnych, 
ale w kolekcji brakuje na przy-
kład chrzcielnic czy organów. 
Wszystkie eksponaty przecho-
wywane są we właściwych wa-
runkach i na bieżąco poddawane 
konserwacji.

Ze względu na małe rozmiary 
kaplicy na wystawie zaprezento-
wano tylko część bogatych zbio-
rów. Zwiedzający mogą podzi-
wiać XVIII–XIX-wieczne szaty 

liturgiczne: ornaty, stuły, mani-
pularze, welumy oraz bursy. Z te-
go też okresu pochodzą mszały 
i brewiarze oraz kielichy mszal-
ne, kadzidła, relikwiarz i lampa 
oliwna. Można też obejrzeć dwa 
przedstawiające Drogę Krzyżo-
wą obrazy pochodzące z kościoła 
w Wolanowie, który w latach 90. 
został przeniesiony do skansenu. 
Jest też zdjęcie i mapa parafii Mi-
łosierdzia Bożego, na której tere-
nie znajduje się Muzeum Wsi Ra-
domskiej.  Monika Kochanowska

Konkurs wiedzy religijnej

Biblijne modlitwy
O Panie, nasz Boże, jak prze-
dziwne Twe imię po wszystkiej 
ziemi! – tak zaczyna się ulubio-
na modlitwa Mileny.

B iblijne przykłady modli-
twy – to tytuł konkursu 

wiedzy religijnej, jaki Wydział 
Katechetyczny zaproponował w 
tym roku gimnazjalistom. Jego 
celem była zachęta młodzieży 
do zgłębiania Pisma Świętego. 
Konkurs uświadomił też mło-
dym ludziom, że modlitwy, któ-
re odmawiają w domu czy na 
katechezie, mają swe korzenie 
w Biblii. – Z rozmów, które prze-
prowadziłem z gimnazjalistami, 
wynika, że są oni zafascynowani 
niektórymi modlitwami i posta-
ciami biblijnymi, szczególnie oso-
bą Tobiasza, dlatego trzeba im po-
móc poznać ich codzienne życie. 
Pokazać, że to nie jest życie pro-
ste, że w trudach zmierzania do 
celu, jakim jest zbawienie, potrze-
ba odniesienia do Boga, potrzeb-
ne jest też wzywanie Pana Boga 
w tych konkretnych modlitwach 
– zauważa jeden z  organizatorów 

i autor konkursowych pytań ks. 
Krzysztof Badeński.

Na początku stycznia w 98 
gimnazjach przeprowadzono 
szkolny etap konkursu. Wów-
czas wzięło w nim udział 1862 
uczniów. Na etap diecezjalny do 
radomskiego seminarium przy-
jechało 179 uczniów z 94 szkół. 
Jak zaznacza ks. Badeński, py-

tania w tym roku były bardzo 
trudne. Uczniowie w ciągu 45 
minut musieli odpowiedzieć na 
35 pytań. Ich zakres obejmował 
wybrane teksty biblijne Starego 
i Nowego Testamentu odnoszące 
się do klasycznych przykładów 
modlitwy.

Poziom wiedzy uczestników 
był bardzo wysoki. Zwyciężczyni 

Milena Pawlik, uczennica pierw-
szej klasy PG w Fałkowie, na moż-
liwych 70 zdobyła 66 punktów. 
Drugie miejsce zajęła Martyna 
Kopcińska z PG w Jedlińsku, a 
trzecie Emilia Gregorczyk z PG 
nr 10 w Radomiu. 

To nie pierwsze zwycięstwo 
Mileny w konkursach organizo-
wanych przez Wydział Kateche-
tyczny. W ubiegłym roku wygra-
ła w konkursie przeznaczonym 
dla uczniów szkół podstawo-
wych. – Pani katechetka pisała mi 
pytania, a ja je rozwiązywałam. 
Warto było wziąć udział w kon-
kursie, bo dzięki niemu mogłam 
poszerzyć swoją wiedzę na temat 
Biblii. Mogę korzystać z tych mo-
dlitw, gdy odmawiam pacierz, a 
moją ulubioną jest Psalm 8.

Każdy uczestnik z rąk bp. 
Edwarda Materskiego i rekto-
ra WSD ks. Jarosława Wojtkuna 
otrzymał dyplom, a każda szko-
ła podziękowanie. Osoby na-
grodzone i wyróżnione otrzy-
mały dyplomy i cenne nagrody 
– odtwarzacze mp4 i mp3 oraz 
albumy. Marta Deka
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Przewodnik muzealny Marta Perkuszewska przed gablotą 
prezentującą stuły, manipularze, welumy i bursy
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Po wręczeniu nagród laureaci (w pierwszym rzędzie w środku 
Milena Pawlik) zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie  
z bp. Edwardem Materskim, ks. Jarosławem Wojtkunem,  
ks. Krzysztofem Badeńskim i s. Anną Reczko
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Kard. stanisław 
Dziwisz  
w opocznie
17 kwietnia w godzinach popo-
łudniowych kard. Stanisław 
Dziwisz przyjmie Honorowe 
Obywatelstwo Miasta Opoczna. 
Wcześniej w Tomaszowie 
Mazowieckim poświęci nową 
linię produkcyjną w Zakładach 
Płytek Ceramicznych „Ceramika 

Paradyż”. Tego 
dnia zostanie też 
rozstrzygnięty III 
M ię d z y n a ro do -
w y Kon k u rs 
Maryjny.

Program:
10.00 – Tomaszów Mazowiecki 
„Ceramika Paradyż” – odsło-
nięcie i poświęcenie granitowej 
tablicy ku czci sługi Bożego 
Jana Pawła II, modlitwa o jego 
rychłą beatyfikację i kano-
nizację. Prezentacja Zakładu 

Ceramicznego. Uruchomienie 
nowoczesnej linii produkcyjnej. 
Kard. Stanisław Dziwisz spotka 
się z załogą fabryki i przybliży 
postać Jana Pawła II.
12.00 – Opoczno, parafia pw. 
Nawiedzenia NMP – odsłonię-
cie i poświęcenie pomnika  Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Kard. 
Dziwisz poprowadzi modlitwę 
o rychłą beatyfikację i kanoniza-
cję Papieża Polaka oraz odmówi 
z wiernymi modlitwę „Anioł 
Pański”. 
13.00 – Miejski Dom Kultury 
w Opocznie – uroczystość nada-
nia Honorowego Obywatelstwa 
Miasta O poczna ka rd . 
Stanisławowi Dziwiszowi
16.00 – Opoczno, kolegiata 
pw. św. Bartłomieja – Msza św., 
której przewodniczy i homilię 
wygłosi kard. Stanisław Dziwisz. 
Po Eucharystii nastąpi rozstrzy-
gnięcie III Międzynarodowego 
Konkursu Maryjnego i wręczenie 
nagród laureatom. Wiersze lau-
reatów będą recytować Krzysztof 
Kolberger i Anna Seniuk

Tego dnia kard. Stanisław 
Dziwisz otworzy wystawę foto-
graficzną poświęconą słudze Bo-
żemu Janowi Pawłowi II, zatytu-
łowaną „…cóż powiedzieć! Żal od-
jeżdżać!”. Wystawa, która będzie 
znajdować się przed kolegiatą, zo-
stała wykonana przez Centrum 
Katolickie Diecezji Krakowskiej  
pod nadzorem jego dyrektora 
Adama Mazurkiewicza.

ii Kongres 
ruchów 
i stowarzyszeń 
Katolickich
Zarząd Rady Ruchów 
i Stowarzyszeń Katolickich 
Diecezji Radomskiej zaprasza 
na swój II kongres, który odbę-
dzie się w Radomiu pod hasłem: 
„Bądźmy uczniami Chrystusa”. 
W poprzednim numerze infor-
mowaliśmy, że 12 kwietnia 

w bazylice św. Kazimierza 
(Zamłynie) o 16.00 z kon-
certem w ystąpi zespół 

„Mocni w Duchu”, a o 18.00 
będzie sprawowana Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie. Jest 

to program Odnowy w Duchu 
Świętym

Program dalszych dni kon-
gresu:
13 kwietnia. – parafia Chrystusa 
Króla (Gołębiów I)
18.00 – Msza św. z semina-
rzystami Seminarium Mi- 
syjnego Redemptoris Mater. 
Koncert zespołu „Siostry 
Jeremiasza”. Program Wspólnot 
Neokatechumenalnych
17 kwietnia – kościół Księży 
Filipinów (ul. Grzybowska)
18.00 – Msza św. Obecność reli-
kwii bł. Karoliny Kózkówny. 
Koncert Jana Budziaszka 
(Skaldowie) i Janusza Saługi. 
Program Akcji Katolickiej 
i Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży.
18 kwietnia. – kościół pw. św. 
Wacława (Stare Miasto)
17.00 – Msza św. Program 
S to w a rz y sz en i a  Ro d z i n 
Nazaretańskich i Zawiszaków.
Koncert „Tomek Kamiński aku-
stycznie”.
20 kwietnia – kościół Księży 
Pallotynów (ul. Młodzianowska)
18.00 – Eucharystia ewangeli-
zacyjna – Wspólnota Chrystusa 
Zmartwychwstałego Galilea.
Prezentacja Hospicjum Królowej 
Apostołów i koncert Antoniny 
Krzysztoń.

Przez 
ewangelizację  
do komunii
18 i 19 kwietnia w Radomiu, jako 
jeden z elementów przygotowania 
do synodu diecezjalnego, odbę-
dzie się I Forum Ewangelizacyjne 
Diecezji Radomskiej. Jego celem 
jest refleksja nad misją ewangeli-
zacyjną Kościoła lokalnego oraz 
doświadczeniem ewangelizacji 
dziś. Spotkanie ludzi, którym 
ewangelizacja leży na sercu, ma 
ożywić i ukierunkować ich zapał 
ewangelizacyjny.

To dwudniowe spotkanie 
przygotowuje kilka radomskich 
wspólnot: Odnowa w Duchu 
Świętym „Magnificat” i „Effatha”, 
Wspólnota „Galilea”, Diakonia 
Ewangelizacji Ruchu Światło–
Życie, Akcja Katolicka, „Dobry 

Łotr”, Grupa Modlitwy za Radom 
i Diecezję „Radość i Nadzieja”. Ca-
łość koordynuje duszpasterz aka-
demicki ks. Sławomir Płusa.

Program forum:
18 kwietnia (piątek), Ośrodek 
Duszpasterstwa Akademickiego, 
ul. Górnicza 2 – spotkanie dla 
duszpasterzy i liderów wspólnot 
18.00 – Nabożeństwo pokutne 
18.45 – „Integralna wizja ewan-
gelizacji”, Stanisława Iżyk- 
-Dekowska (założycielka i dyrek-
tor Stowarzyszenia ProMisja – 
Przymierze Katolików na rzecz 
Ewangelizacji i Misji), potem dys-
kusja: „Ewangelizacja jako temat 
synodu diecezjalnego”. 
20.15 – Msza św.
19 kwietnia (sobota) kościół 
MB Królowej Świata (księża fili-
pini), ul. Grzybowska 22 – spo-
tkanie dla członków wspólnot 
i wszystkich zainteresowanych 
ewangelizacją
9.30 – Powitanie uczestników, bp 
Stefan Siczek, modlitwa uwielbie-
nia 
10.00 – „Ewangelizacja dzi-
siaj”, Małgorzata Stuła-Topolska 
(wiceprzewodnicząca Krajowego 
Zespołu Koordynatorów Odnowy 
w Duchu Świętym)
11.00 – Praca w grupach
12.00 – „Ewangelizacja jako owoc 
rozwoju wspólnoty”, Stanisława 
Iżyk-Dekowska 
13.15 – Eucharystia z homilią, bp 
Bronisław Dembowski (delegat na 
Konferencję Episkopatu Polski 
do spraw  Odnowy w Duchu 
Świętym).

Osoby, które chcą skorzystać 
z noclegu (należy zabrać ze sobą 
śpiwory), proszone są o zgłosze-
nie się na stronie www.ewange-
lizacja.radom.pl lub telefoniczne: 
669284820 (Katarzyna Kuc). Inne 
pytania dotyczące Forum Ewan-
gelizacyjnego można kierować do 
Jacka Gromka pod numerem tele-
fonu 602180306.  •

zaproszenia

pod
patronatem
„Gościa”

Przyszły Honorowy 
Obywatel Miasta Opoczna 
kardynał Dziwisz
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Przyszliśmy tutaj

Gdy wracałam do domu 
ze szkoły, padał deszcz 
– mówi licealistka 
Ewa Sturzyńska. – 

Zobaczyłam plakaty z progra-
mem obchodów rocznicy śmierci 
Papieża. Nie mogłam się tam nie 
wybrać. Ewa przyszła z przyja-
ciółką Magdaleną Natorską. – To 
dzięki Janowi Pawłowi II zostali-
śmy zauważeni szeroko w świe-
cie. To on podał nam na tacy wol-
ność – dodaje Magda. 

Licealistki uczestniczyły w 
radomskich obchodach rocznicy 
śmierci Papieża Polaka na ul. Jana 
Pawła II. Wraz z nimi – i w Rado-
miu, i w innych miejscowościach 
naszej diecezji – w uroczysto-
ściach uczestniczyły trudne do 
oszacowania rzesze wiernych.  •

galeria zdjęć z radomskich 
uroczystości 2 kwietnia na stronie 
seminarium: www.seminarium.
radom.pl.

III rocznica 
śmierci Jana 
Pawła II.  
We wszystkich 
parafiach 
naszej diecezji 
sprawowano 
Msze św. 
w intencji rychłej 
kanonizacji  
sługi Bożego. 
Odbyły się  
także 
okolicznościowe 
apele i akademie.

tekst
ks. Zbigniew Niemirski

zniemirski@goscniedzielny.pl

Radom. Mimo deszczu 
na wspólne spotkanie 
i modlitwę przyszły tysiące 
radomian
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Skarżysko-Kamienna. Montaż słowno-muzyczny przygotowała 
młodzież z parafii pw. św. Józefa
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Starachowice. W parafii pw. MB Nieustającej Pomocy po Mszy 
św. rocznicowy apel poprowadził ks. prał. Stanisław Pindera

Radom. Nie mogłyśmy tu nie przyjść – mówią Ewa Sturzyńska 
(od lewej) i Magdalena Natorska

Radoszyce. Śpiew „Abba, Ojcze” przed pomnikiem 
Jana Pawła II przypomniał niezwykłe chwile  
sprzed trzech lat

Opoczno. 
Obchody 

trzeciej  
rocznicy  
śmierci 

Wielkiego 
Polaka 

rozpoczęło 
widowisko 

w Miejskim 
Domu  

Kultury

Radom.  Wzdłuż 
całej ul. Jana Pawła II 

tradycyjnie ustawiono 
lampki i znicze
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Radom. Mszy  św. w intencji sługi 
Bożego Jana Pawła II w katedrze 
przewodniczył bp Zygmunt Zimowski
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Mężczyźni 
przebierali się 
za kobiety i tak, 
potajemnie, a często 
nocą, szli budować 
swój kościół. Karani 
kolegiami spotykali 
się z solidarnością 
całej wspólnoty.

S kładaliśmy się na to, by komu-
nistycznym władzom płacić 

kary nakładane na tych, którzy 
budowali kościół – wspominają 
parafianie. Te szykany znacznie 
zwalniały dzieło budowy.

Tylko i już 35 lat
Pierwsza Msza św. sprawo-

wana była obok przydrożnego 
krzyża. – Zostawiam wam obraz 
patrona na trudne czasy, powie-
dział wówczas ks. Klemens Słap-
czyński, proboszcz macierzystej 
parafii w Radoszycach, przekazu-
jąc wizerunek bł. Maksymiliana 
Kolbego. Obecni podjęli trud two-
rzenia wspólnoty. W Wilczkowi-
cach duszpasterzowali wówczas 
wikariusze z Radoszyc: ks. Ry-
szard Batorski i Dionizy Wodzi-
nowski. Ten ostatni zamieszkał 
na miejscu i zaprowadził syste-
matyczne duszpasterstwo. Pier-
wotna kaplica była zaadaptowa-
nym budynkiem gospodarczym. 
Samodzielną parafię erygował 
bp Edward Materski 1 września 
1983 r. Budowę obecnego kościo-
ła rozpoczęto w 1995 r. staraniem 
ówczesnego proboszcza ks. Hen-
ryka Ochmańskiego.

Św. Faustyna
W ołtarzu wilczkowickiego 

kościoła umieszczono obraz Mi-
łosierdzia Pana Jezusa. Parafia 
posiada relikwie św. Faustyny. 
Kult Bożego miłosierdzia to znak 
rozpoznawczy tutejszej wspól-
noty. Co piątek wierni zbierają 
się na nabożeństwie, odmawia-
jąc Koronkę. Kochają też Matkę 
Bożą. Są tu koła Żywego Różańca, 
a ulubionym nabożeństwem jest 
nowenna do Matki Bożej Często-

chowskiej. Ministranci mają swą 
salkę. Urządzili ją sami. Mogą się 
tu spotkać, także po to, by zagrać 
w ping-ponga.

W tym roku wspólnota przy-
gotowuje się do jubileuszu 25 
lat istnienia parafii. Ta uroczy-
stość zbiegnie się z obchodem 75 
lat istnienia Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Strażacy chcą w tym 
dniu poświęcić swój sztandar. 
Radością parafian jest wieża ko-

ścioła i dzwon. Trzeba ją jeszcze 
wykończyć. Jest już krzyż, ale 
trzeba wykończyć pokrycie da-
chu. – W wieży, mówi proboszcz, 
chcemy urządzić kaplicę przed-
pogrzebową. 

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego i św. Faustyny Kowalskiej w Wilczkowicach

Świadkowie trudnych czasów

Zamontowanie krzyża 
na wieży kościoła było 
ważnym etapem w dziele 
budowy kościoła

Po prawej: Krzyż na wieży 
montował ojciec alumna 
Pawła Tobery

Zdaniem 
proboszcza

nasza parafia 
liczy niespełna 
tysiąc osób, ale 
tchnie ogromnym 
dynamizmem. 
Ludzie są bardzo 

ofiarni. obrazem tego 
jest nasz kościół i jego 
otoczenie, zbudowane 
i urządzone z tak wielkim 
poświęceniem. Jestem  
za to ogromnie wdzięczny. 
to zaangażowanie 
zaowocowało powołaniami. 
Kilku księży, w tym  
ks. grzegorz Zbroszczyk, 
misjonarz w afryce, siostry 
zakonne, a obecnie dwóch 
alumnów w radomskim 
seminarium z tak małej 
wspólnoty to znak, którego 
nie potrzeba komentować. 
Cieszy mnie życzliwość 
miejscowych władz oraz 
nauczycieli i wychowawców. 
organizowane przez 
nauczycieli, katechetów 
i naszą młodzież jasełka, 
misteria, akademie z okazji 
rocznic patriotycznych czy 
związanych z osobą Jana 
Pawła ii to tylko przykłady 
pokazujące ogrom 
zaangażowania w życie 
parafii i wspólnoty.
smutnym zjawiskiem jest 
to, że parafia starzeje się. 
młodzi wyjeżdżają, szukając 
lepszych warunków życia. 
nasi parafianie pracują 
w anglii, irlandii, a w Polsce 
w warszawie, Łodzi 
i wrocławiu. w tym roku 
do i Komunii św. przystąpi 
grono zaledwie siedmiorga 
dzieci. 

Ks. Piotr Borciuch

święcenia kapłańskie –  
16 maja 1987 r. wikariaty – 
borkowice, parafia pw. świętej 
trójcy w starachowicach, 
parafia pw. św. bartłomieja 
w opocznie. Probostwo 
w wilczkowicach od 2001 r. 

Zapraszamy 
na Msze św. 
W niedziele  
i święta 
– 8.30, 10.00, 12.00
W dni powszednie 
– 16.00
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