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Tak dzień 31 maja 
nazwał ks. Sebastian 
Osiński, który wraz 
z piętnastoma kolegami 
diakonami otrzymał 
święcenia kapłańskie.

P iękny słoneczny dzień. Grono 
rodziny i przyjaciół, księża, na-

uczyciele i wychowawcy: katedra 
wypełniona. Z góry dobiega śpiew 
chóru. Liturgii przewodniczy bp 
Zygmunt Zimowski. Współcelebrują 
biskupi: Edward Materski, Adam 
Odzimek i Stefan Siczek. Jak co roku 
w liturgii święceń uczestniczy liczne 
grono kapłanów. To ich, a szczegól-
nie proboszczów prosił w kazaniu 
bp Zimowski, by byli mistrzami dla 
nowo święconych. Odwoływał się 
w tym momencie do słów Benedykta 
XVI, który w warszawskiej katedrze 
w 2006 r. apelował o to, by księża byli 
specjalistami od spotkania człowie-
ka z Bogiem.

Dzień święceń przypadł na 
obchód święta nawiedzenia św. 

Elżbiety przez Maryję. – Ta podróż 
Matki Bożej do św. Elżbiety – mó-
wił pasterz diecezji – wskazuje, że 
wraz z głoszeniem Ewangelii trzeba 
zanieść i ofiarować drugiemu czło-
wiekowi swoje serce, swoją miłość, 
swoją pokorną służbę.

Nazajutrz, w Dniu Dziękczy-
nienia, neoprezbiterzy sprawowali 
swe Msze prymicyjne w rodzinnych 
parafiach, dziękując Bogu za dar po-
wołania i za ludzi, których spotkali 
na swej drodze.

Ks. Zbigniew Niemirski

Procesja różańcowa

W  uroczystość Najświętszego 
Serca Jezusowego obchodzo-

ny jest Światowy Dzień Modlitw 
o Uświęcenie Kapłanów. W tym dniu 
w Radomiu miała miejsce doroczna 
Diecezjalna Procesja Różańcowa 
z czterech kościołów stacjonarnych 
do katedry. Uczestniczyli w niej wier-
ni z całej diecezji. Mszy św. przed 
katedrą przewodniczył bp Zygmunt 
Zimowski. Myślą przewodnią spotka-
nia były słowa z modlitewnego pro-
gramu przygotowującego II Synod 
Diecezji Radomskiej: „Prezbiter 
pasterzem wspólnoty”. Podczas ho-
milii biskup wspomniał trzech wy-
bitnych ludzi Kościoła: Jana Pawła II, 
Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana 
Wyszyńskiego i biskupa Piotra 
Gołębiowskiego. – Byli to niezłomni 
pasterze, którzy moc czerpali z mo-
dlitwy, Eucharystii, nadzieją dla nich 
była Maryja – powiedział. •
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Święcenia kapłańskie w radomskiej katedrze

Dzień najważniejszy
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Radom. W Diecezjalnej Procesji Różańcowej wzięli udział wierni z całej diecezji

Na zakończenie liturgii święceń list gratulacyjny z rąk bp. Zygmunta 
Zimowskiego odebrali rodzice nowo wyświęconych księży

Festyn
Radom. 14 czerwca 
od 10.00 do 13.00 przy 
parafii św. Kazimierza 
(ul. Główna) odbędzie 
się festyn rodzinny. 
Zapraszamy wszystkich, 
którzy chcą mile spędzić 
czas. atrakcji będzie 
wiele.

Kościół 
a polityka
Turno koło 
Białobrzegów. 
od 15 do 17 czerwca 
w ośrodku charytatywno-
edukacyjnym „Emaus” 
odbędzie się otwarta 
konferencja naukowa 
na temat: ile Kościoła 
w polityce? ile 
polityki w Kościele? 
organizatorzy 
to sekcja wykładowców 
Katolickiej nauki 
społecznej. 
Program i warunki 
zgłoszenia: 
www.ak.radom.pl.
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Zwoleń.  Po sześcioletniej 
przerwie pod egidą parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
i jej proboszcza ks. kan. Bernarda 
Kasprzyckiego zorganizowano 
parafiadę. Impreza zgromadziła 
mieszkańców z obu parafii mia-
sta, a korzystna pogoda zachę-
ciła do udziału całe rodziny. 
Były konkursy i aukcje, a swe 
stoiska prezentowało między 
innymi Nadleśnictwo Zwoleń. 
Dużą popularnością cieszyły się 
namioty oferujące rodzime wyro-
by, jak miody i regionalne hafty. 

Dzieci, ale nie tylko one, dostały 
zaproszenie do udziału w wielu 
konkursach sprawnościowych. 
Nad bezpieczeństwem imprezy 
czuwali strażacy.  zn

Radom. W Wyższej Szkole Nauk 
Społecznych i Technicznych 
w Radomiu odbyło się sympozjum 
pt. „Etyka biznesu”. Pierwsze sym-
pozjum tej najmłodszej uczelni 

wyższej Radomia dotyczyło tak 
ciągle potrzebnej i aktualnej 
problematyki. Przedstawiciele 
środowisk naukowych nasze-
go kraju, m.in. Szkoły Głównej 
Handlowej, Uniwersytetu War- 
szawskiego, Katolickiego Uni- 
wersytetu Lubelskiego, Poli- 
techniki Radomskiej, Uniwer-
sy tetu Kardy nała Stefana 
Wyszyńskiego oraz przedsta-
wiciele Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego i Izby Przemysłowo-
Handlowej Ziemi Radomskiej 
przedstawili kondycję polskie-
go biznesu i podkreślali stałą 
potrzebę etyki we wszystkich 
działaniach społecznych i gospo-
darczych.  kp

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

radom@goscniedzielny.pl

Pamiętają o swoich żołnierzach
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Modlitwa przy mogiłach poległych żołnierzy

Organizatorzy, a tutaj także siostry betanki,  
nosili okolicznościowe koszulki

Grupy fotografowały się 
przy pomniku Jana Pawła II

Multimedialne prezentacje 
i wykłady dopełniały 
pytania słuchaczy oraz 
odpowiedzi wykładowców

Wysoka. Mieszkańcy uczcili 
pamięć żołnierzy AK z oddzia-
łów porucznika „Rozłoga” 
i „Roberta”, poległych w maju 
1944 roku. Uroczystość patrio-
tyczno-religijną zorganizowało 
radomskie koło Światowego 
Zw iązku Żołnierzy Armii 
Krajowej we współpracy z bur-
mistrzem Szydłowca Andrzejem 

Jarzyńskim. W kościele pw. św. 
Mikołaja w Wysokiej uroczystą 
sumę odprawił ks. kpt. Stanisław 
Sikorski, kapelan 72 pp Armii 
Krajowej. Uczniowie PSP im. gen. 
Stefana Grota-Roweckiego zapre-
zentowali program artystyczny, 
a na miejscowym cmentarzu na 
mogiłach poległych żołnierzy 
złożono kwiaty.  md

Papieska majówka

Parafiada – reaktywacja

Rozpoczynają od etyki

Maryjny festiwal
Mroczków Gościnny. Już po 
raz siódmy odbył się Festiwal 
Pieśni i Poezji Maryjnej. W trak-
cie dwudniowej imprezy, która 
odbyła się w miejscowym parku, 
wystąpiły zespoły dziecięce i mło-
dzieżowe oraz zaprezentowały 
się Koła Gospodyń Wiejskich. 
Organizatorzy zaprosili ze- 

społy Witolda Dacza i Marcina 
Snokowskiego. Zaprezentowali 
się: Środowiskowy Dom Samo-
pomocy i podopieczni warsztatów 
terapii zajęciowej. Rozegrano sze-
reg konkursów dla najmłodszych. 
Od początku duszą festiwalu jest 
miejscowy proboszcz ks. Jacek 
Wolski. zn

Starachowice-Czarna. Niemal 
stu uczniów ze Szkolnych Kół 
Pokolenia JP II pielgrzymowa-
ło do sanktuarium Matki Bożej 
Wychowawczyni w Czarnej. 
Pielgrzymowali po raz trze-
ci, w tym roku pod hasłem 
„Zawierzenie Maryi z Janem 
Pawłem II”. W sanktuarium uczest-
niczyli we Mszy św., podczas któ-
rej modlili się w intencji rychłe-
go wyniesienia na ołtarze sługi 
Bożego Jana Pawła II. Spotkania 
kół odbywają cyklicznie dwa razy 
do roku: w maju z okazji urodzin 
Ojca Świętego i w październi-
ku, aby uczcić Dzień Papieski. 
Inicjatorem i organizatorem spo-
tkań jest Oddział Katolickiego 
Stowarzyszenia Wychowawców 
w Starachowicach.  kp
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40-lecie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu

Szansa na normalne życie
Kiedy wchodzi się 
do tej placówki, 
czuje się wspaniałą 
atmosferę, ciepło, 
serdeczność i widać 
profesjonalizm.  
Tu rzeczywiście 
miłość przekłada się 
na czyny.

P aństwow y Zakład Wy-
chowawcz y dla Dzieci 

Głuchych w Radomiu na mocy 
orzeczenia Kuratorium Okręgu 
Szkolnego w Kielcach otwarto 
w 1967 roku. Dziesięć lat później 
ośrodek otrzymał imię Marii 
Grzegorzewskiej oraz sztandar. 
Prof. Maria Grzegorzewska, au-
torka podstaw pedagogiki niepeł-
nosprawnych, poświęciła swoje 
życie walce o prawa i szacunek dla 
osób upośledzonych. Była gorącą 
orędowniczką tezy, że kalectwo 
w żadnej mierze nie wpływa 
ujemnie na wartość i godność czło-
wieka. Wspieranie ludzi chorych 
i pokrzywdzonych przez los jest 
świadectwem kultury każdego 
narodu. To według zasad prof. 
Grzegorzewskiej od czterdziestu 
lat na rzecz dzieci niesłyszących 
działa ośrodek przy ul. Wernera 
6, umożliwiając im szeroko pojęty 
rozwój i przygotowując je do do-
rosłego życia w społeczeństwie. 
Wysoko wykwalifikowana kadra, 
opieka pedagoga, psychologa i lo-
gopedy, doskonale wyposażony 

nowoczesny budynek, najnowsze 
pomoce naukowe, bogata oferta 
zajęć pozalekcyjnych i kół zain-
teresowań – oto atuty ośrodka 
i prowadzonych przy nim różnych 
typów szkół dla dzieci z wadami 
słuchu, jak: szkoła podstawowa, 
gimnazjum, szkoła zawodowa, 
technikum uzupełniające i szko-
ła przysposabiająca do pracy. 
Początkowo w szkole zawodowej 
można było zdobyć zawód kaletni-
ka i krawca, teraz doszły zawody 
kucharza małej gastronomii oraz 
dziewiarza ręcznego-plecionka-
rza dla uczniów z niepełnospraw-
nością sprzężoną. W technikum 
uczniowie otrzymują dyplom 
technika technologii odzieży, tech-
nologii wyrobów skórzanych oraz 
technologii żywienia. 

Swą dzisiejszą nazwę – Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy dla Dzieci Niesłyszą-
cych im. Marii Grzegorzewskiej 
w Radomiu – placówka otrzymała 
w 1966 roku. Po ponad dwudzie-
stu latach ośrodek wraz z pla-
cówką w Lublinie po raz pierw-
szy w Polsce rozpoczął w dwóch 
klasach eksperyment nauczania 
metodą fonogestów. W latach 
2005–2006 placówka przeszła 
kapitalny remont. Prowadzona 
jest przez samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego.

Uroczyste obchody 40-lecia 
ośrodka rozpoczęły się spra-
wowaną pod przewodnictwem 
bp. Adama Odzimka Mszą św. 
w kościele ojców jezuitów w Ra-
domiu, podczas której została 

poświęcona replika sztandaru 
szkoły. W Resursie Obywatel-
skiej odbyła się część oficjalna 
rocznicowych obchodów. – To 
bardzo dobrze, że kilkadziesiąt 
lat temu znaleźli się ludzie, któ-
rzy zdecydowali o potrzebie za-
łożenia takiej jak nasza placówki. 
Zaplanowali, wybudowali i wy-
posażyli z myślą o potrzebach 
dzieci niesłyszących budynki 
na pięknym i rozległym terenie. 
Ale najważniejsze, że znaleźli się 
inni ludzie – nauczyciele, którzy 
rozpoczęli w tej nowej placówce 
pracę. Wyróżniali się odwagą, za-
pałem i troską o dziecko niepeł-
nosprawne. Robiliśmy wszystko, 
aby placówkę rozwijać, zmieniać, 
ale zachowując to, co od początku 
było jej misją i jej celem – mówiła 
podczas rocznicowego spotkania 
Małgorzata Zięba, od 1991 roku 
dyrektor ośrodka. Marszałek 
województwa mazowieckiego 
Adam Struzik przyznał pani 
dyrektor Małgorzacie Ziębie na-
grodę za osiągnięcia w pracy na 
rzecz stałego podnoszenia jakości 
kształcenia dzieci w kierowanej 
przez nią placówce. List z gratu-
lacjami i życzeniami na ręce pani 
dyrektor złożył także prezydent 
Radomia Andrzej Kosztowniak. 
Wszyscy, którzy przybyli na 
rocznicowe uroczystości, zo-
stali zaproszeni do obejrzenia 
filmu dokumentującego życie 
szkoły, okolicznościowej wysta-
wy, jak również do zwiedzenia 
ośrodka.
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Podczas uroczystości w Resursie uczniowie migali hymn Polski
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Jubileusz kościoła w Białobrzegach Radomskich

Złoty koncert na takież gody
Obchody rozłożono 
na cały rok. W ich 
widowiskowym 
centrum znalazł 
się koncert Chóru 
Pokolenia JP II.

Z aczęło się skromnie. Na próby 
przychodziło około 20 osób – 

opowiada Jarosław Staszewski, je-
den z organizatorów. – Ostatecznie 
stworzyliśmy grupę śpiewającą 
w liczbie pięćdziesięciu osób. 
Wynajęliśmy muzyków. Chodziło  
o stworzenie chóru, w którym za-
śpiewają ludzie związani z parafią 
i kościołem w okresie minionego 
półwiecza. I udało się. 

Jednym ze śpiewaków jest 
Jan Kawecki. Sam mówi, że nie 
pamięta dokładnie, kiedy zaczął 
śpiewać w kościele. Do udziału w 
obecnym przedsięwzięciu namó-
wiła go jedna z sióstr pracujących 

w parafii. – Ten koncert to duża 
radość. Przygotowaliśmy bogaty 
i różnorodny repertuar – mówi. 
Najmłodsza chórzystka jest uczen-
nicą I klasy szkoły podstawowej. 
A najstarsza? – O wieku kobiet się 
nie mówi – śmieje się proboszcz ks. 

Artur Hejda i dodaje: – Powiem tyl-
ko, że już kilka lat temu obchodziła 
złoty jubileusz małżeństwa.

Chórem dyrygowała Justyna 
Górska-Guzik. Kilka lat temu 
kierowała świetnym zespołem, 
który animował apele młodych 

prowadzone w radomskiej kate-
drze przez bp. Jana Chrapka.

Białobrzegi liczą niemal 500 
lat. Stały tu dwa drewniane kościo-
ły. Ale miejscowość rosła. Trzeba 
było zbudować dużą świątynię. 
Pierwsze plany snuto już przed II 
wojną światową. Czas realizacji 
przyszedł po niej. Budowę prowa-
dził ks. Józef Dziadowicz. – Obcho-
dy jubileuszu 50-lecia ukończenia 
budowy rozłożyliśmy na szereg 
miesięcy – informuje ks. Hejda. – 
Rozpoczęła je pielgrzymka piesza 
do Jasionny. Teraz mamy koncert 
Chóru Pokolenia JP II. W uroczy-
stość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa chcemy modlić się za kapła-
nów. W sierpniowy odpust  św. Ro-
cha przypada właściwa rocznica. 
Wtedy bp Z. Zimowski poświęci 
wykonane prace remontowe. Ok. 
1 listopada będziemy modlić się za 
zmarłych budowniczych i dobro-
dziejów kościoła.

Ks. Zbigniew Niemirski 

Finał Samorządowego Konkursu dla Młodzieży „Ośmiu wspaniałych”

Mała i duża ósemka
Już po raz dziewiąty wyłoniono 
zwycięzców. W nagrodę poja-
dą na wycieczkę zorganizowaną 
przez Urząd Miejski.

S ą to młodzi, którzy swój czas 
potrafią umiejętnie dzielić. 

Uczą się i studiują, a oprócz tego 
spieszą z pomocą starszym i 
swym rówieśnikom, odwiedzają 
niepełnosprawnych i chorych, są 
obecni w hospicjach i domach po-
mocy, angażują się w różnorodne 
akcje i zbiórki, a często sami są ich 
pomysłodawcami. 

– „Ośmiu wspaniałych ” 
– mówi Olga Jelonek, wolonta-
riuszka działająca przy Centrum 
Młodzieży Arka – to konkurs  
dla nastolatków. Wybierani są 
wolontariusze, którzy prze-
dstawiają swoje osiągnięcia 
i działania na rzecz innych. 
Pokazują, jak pomagają. Z 
nich wybierana jest ósemka, a 
potem ten jeden, który będzie 

reprezentował Radom na forum 
ogólnopolskim. 

W tym roku zwyciężył Piotr 
Lewandowski, student Wydzia-
łu Ekonomicznego Politechniki 
Radomskiej, od pięciu lat wolon-
tariusz w stowarzyszeniu Arka. 
Jest liderem grupy technicznej, od-
powiedzialnej za obsługę imprez 
kulturalnych. Systematycznie po-
maga dzieciom z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 34 w Radomiu w 
odrabianiu lekcji i nauce czytania. 
Pomagał na przykład w przygoto-
waniu wigilii na radomskim depta-
ku i festynu z okazji Dnia Dziecka. 
Jest autorem projektu grantowego 
„Gdy na siłowni pakujesz, to się w 
kłopoty nie wpakujesz”. 

Razem z Piotrem ósemkę 
finalistów stworzyli: Iga Pułka, 
Ewelina Jakubiak, Ewelina Wal-
czak, Anna Sznejfus, Katarzyna 
Gabrylewicz, Magda Kowalik i 
Karolina Kosiec. Wyłoniono także 
małą „ósemeczkę”, wolontariuszy, 

którzy uczą się jeszcze w szkołach 
podstawowych. Są to: Edyta Mę-
żyk, Paulina Bartosz, Martyna 
Sytka, Mikołaj Matuszyk, Sandra 
Miter, Karolina Skrzek, Katarzyna 
Jaworska oraz Maria Bernat.

Finałowa gala odbyła się w Te-
atrze Powszechnym w Radomiu. 

Obecni byli przedstawiciele władz 
z prezydentem Andrzejem Kosz-
towniakiem na czele. Imprezę po-
prowadzili: Kamila Kapciak, lau-
reatka siódmej edycji konkursu, 
oraz Damian Maciąg, zwycięzca 
w roku ubiegłym.

 Paweł Tarski
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Przed koncertem chór rozśpiewywał się na starej plebanii. 
Z prawej Justyna Górska-Guzik

Na gali zatańczyła formacja taneczna „Idol”
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Zapraszamy

Zapraszamy na Festyn
„Podzielmy się uśmie-

chem” – to hasło festynu, któ-
ry 15 czerwca odbędzie się 
przy SP nr 3 na radomskim 
Michałowie. Imprezę popro-
wadzi znany i lubiany aktor i 
prezenter Conrado Moreno, 
a część artystyczną dla młodszych słuchaczy 
Maciej Gąsiorek-Piksel. Organizatorzy przy-
gotowali też wiele innych atrakcji.

Diecezjalny Dzień Młodych
22 czerwca w Centrum Edukacyjno-Charyta-
tywnym „Emaus” w Turnie koło Białobrzegów 
odbędzie się Diecezjalny Dzień Młodych.

Program:
10.00 – Zawiązanie wspólnoty
10.30 – Świadkowie wiary – program o lu-

dziach, którzy świadczyli o Chrystusie
11.30 – Maryja niezwykłym świadkiem Boga 

– Poświęcenie Figury MB Pielgrzymującej
12.30 – Przerwa i przygotowanie do liturgii 

Mszy św.
13.00 – Eucharystia pod przewodnictwem 

bp. Zygmunta Zimowskiego, transmitowana 
przez TV Polonia

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 – Koncert zespołu „Mate.O”
17.00 – Zakończenie spotkania
Do 10 czerwca do ks. Piotra Turzyńskiego 

(tel. 606617286; e-mail: pturz@wp.pl) należy 
podać liczbę uczestników.

Poradnia Naturalnego  
Planowania Rodziny

Poradnia Naturalnego Planowania Ro-
dziny w Radomiu (ul. Malczewskiego 1, 
tel.048 340 62 35) czynna jest w każdy pią-
tek od 14.00 do 16.00. Oferuje książki na   
temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, mate-
riały do nauki metod rozpoznawania płodności 
oraz bezpłatne konsultacje.

Misyjne wakacje  
z Bogiem

Misyjne wakacje z Panem Bogiem dla 
dzieci i młodzieży organizują po raz szósty 
Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Radom-
skiej. Wypoczynek jest przeznaczony dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku 
odbędzie się koło miejscowości Brok nad Bu-
giem 19–28.07 i 29.07–7.08. Informacje 
i zgłoszenia w kancelarii kościoła św. Jana 
(Fara) w Radomiu, ul. Rwańska 6, w ponie-
działki od godz. 9.00 do 10.00 i od godz. 16.00 
do 17.00 oraz w środy od godz. 16.00 do 17.00 
lub telefonicznie pod nr. 0603 755 800. 

I Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka

Modlą się za kapłanów
Margaretki znane są już  
na całym świecie. Na miejsce 
swej pierwszej ogólnopolskiej 
pielgrzymki wybrały 
sanktuarium  
w Wysokim Kole.

R uch Margaretek, widząc potrzebę mo-
dlitwy za kapłanów, założyła 1 sierpnia 

1981 r. w Aylmer w Kanadzie Louise Ward. 
Zainspirowało ją życie i modlitwa Margaret 
O`Donnell, którą znała osobiście. Margaret 
w wieku 13 lat zachorowała na chorobę 
Heinego-Medina. Była całkowicie sparaliżo-
wana, mogła poruszać jedynie głową. Całe 
swoje życie, chorobę, cierpienia ofiarowała 
za kapłanów. Zmarła w wieku 40 lat. To od 
jej imienia pochodzi nazwa ruchu. Istotą 
Apostolatu Margaretka jest codzienna mo-
dlitwa za konkretnych kapłanów. Margaretkę 
tworzy siedem rodzin lub osób. Każda przyj-
muje na siebie obowiązek odmawiania wy-
branej przez grupę modlitwy za konkret-
nego kapłana w wyznaczonym dla niej dniu 
tygodnia.

Sanktuarium NMP Królowej Różańca 
Świętego w Wysokiem Kole gościło ponad 
500 osób z Apostolatu Margaretka. Przyjechali 
m.in z  Dębicy, Kielc, Kozienic, Pionek, Kuczek, 
Tych, Zagnańska, Skarżyska-Kamiennej, Lip-
ska, Majdowa i Puław.

Spotkanie rozpoczęła modlitwa różańco-
wa, którą poprowadzili pielgrzymi z Kielc. 
Konferencję wygłosił ks. Marek Tatar. Kilku-
nastu kapłanów sprawowało Mszę św., której 
przewodniczył i homilię wygłosił wicerektor 
radomskiego seminarium ks. Piotr Turzyń-
ski. Przed błogosławieństwem Margaretki  
ze Skarżyska-Kamiennej. wyraziły wdzięcz-
ność kapłanom i zapewniły o ciągłej modli-
twie. Zgromadzeni w sanktuarium człon-
kowie apostolatu otoczyli każdego kapłana 
i z wyciągniętymi rękami modlili się nad 
nim. Spotkanie zakończyła adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, którą poprowadził 
ks.  Sławomir Płusa. Całą uroczystość swoim 
śpiewem uświetniła schola i Chór „Jubilate 
Deo” z Lipska, a słodki poczęstunek przy-
gotowały członkinie kół Żywego Różańca 
z Wysokiego Koła. 

Apostolat Margaretka i w przyszłym roku 
chce pielgrzymować do sanktuarium Królo-
wej Różańca Świętego. Już teraz podzielili 
między siebie obowiązki.

– Sam jestem otoczony dwiema Marga-
retkami – mówi kustosz sanktuarium ks. 
Szymon Mucha. Na praktykach mieliśmy 
diakona Łukasza Ślęzaka. Poddałem parafia-
nom pomysł, że pięknym prezentem dla nowo 
wyświęconego kapłana byłoby otoczenie go 
modlitwą. Z tego, co wiem, pierwsza Marga-
retka w naszej parafii będzie przeznaczona 
dla niego.

Marta Deka 
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S ą takie dni, kiedy oży-
wają wspomnienia. Dla 
Radomia i całej diecezji, 
wtedy sandomiersko-

radomskiej, takim dniem jest 
4 czerwca. Przed siedemnastu 
laty wiał silny wiatr. W jego po-
dmuchach na radomskim lotni-
sku papież Jan Paweł II odprawił 
Mszę św. Jest to wspomnienie, 
które chciałoby się zatrzymać na 
zawsze. Jednym z miejsc, które 
przenoszą nas choć na chwilę do 
tamtych wydarzeń sprzed lat, jest 
„Pokój papieski” w radomskim 
seminarium.

Był tu Ojciec Święty
Radom był wtedy jedynym 

miastem, w którym miały miejsce 
protesty robotników przeciwko 
ustrojowi komunistycznemu, 
a którego dotąd nie odwiedził Jan 
Paweł II. To zadecydowało o tym, 
że Papież przyjechał tu w czasie 
swej czwartej pielgrzymki do 
ojczyzny. Ojciec Święty wylądo-
wał na radomskim lotnisku. Tam 
też oprawił Mszę św. Następnie 
pojechał do nowego seminarium, 
gdzie zaplanowano dla niego 
obiad, czas na odpoczynek i po-
święcenie seminaryjnego gma-
chu. – Kiedy było wiadomo, że 
Ojciec Święty będzie potrzebował 
jakiegoś pokoju, aby zatrzymać 
się w seminarium, wyznaczono 
specjalne świeżo wykończone po-
mieszczenia. Należy pamiętać, że 
nasze seminarium jeszcze wciąż 
było w budowie. Były to dwa poko-
je, przedpokój i łazienka. Trzeba 
było do nich wstawić jakieś me-
ble. Ktoś ofiarował kanapę, dwa 
fotele i ławę. Jeszcze na kilka dni 
przed przyjazdem Papieża to było 

jedyne wyposażenie 
jednego z dwóch po-
koi. Dlatego dokupiłem 
meble – dwie oszklone 
biblioteczki. W nich 
umieściliśmy publi-
kacje dotyczące Ojca 
Świętego oraz jego tek-
sty – wszystko, co do tej 
pory zostało wydane. 
Dwa dni przed przy-
jazdem Papieża byłem 
w Domu Towarowym 
„Senior”. Zobaczyłem, 
że są tam ręczniki 
z herbem papieskim 
i nadrukiem „Radom 
1991”. Kupiłem je i po-
wiesiłem w łazience 
– opowiada ks. prał. 
Edward Poniewierski, 
wtedy ojciec duchowny alumnów 
i wykładowca teologii moralnej 
w seminarium.

W drugim pokoju ustawiono 
biurko i mały tapczan, o którym 
myślano tylko jako o dekoracji  
pokoju, bo nie przypuszczano, 

że będzie potrzebny. Po-
tem okazało się, że Ojciec 
Święty przynajmniej kwa-
drans na nim się zdrzem-
nął. – Nie przewidzieliśmy 
tego typu odpoczynku dla 
Papieża. W ostatniej chwi-
li jeden z kleryków szybko 
przyniósł koc i małą po-
duszkę – dodaje ksiądz 
prałat. 

Po poświęceniu semi-
narium Jan Paweł II wrócił 
na lotnisko. Po drodze na-
wiedził katedrę, a potem 
zatrzymał się przy pomni-
ku robotniczego protestu 
z czerwca 1976 roku.

Przed przyjazdem Jana 
Pawła II wszyscy chętni do 
złożenia jakichś darów zo-

stawili je wcześniej w seminarium 
i one także w tym pokoju znalazły 
swoje miejsce. Była to m.in. cała 
seria wyrobów z radomskich 
zakładów metalowych: maszyny 
do pisania z różnymi czcionkami 
eksportowane do wielu państw, 

Zatrzymać wspomnienia
Radom. Pomieszczenia w gmachu 
Wyższego Seminarium Duchownego, 
w których 4 czerwca 1991 roku 
odpoczywał w czasie swej pielgrzymki 
Jan Paweł II, pozostały do dziś 
w niezmienionej formie. Nazwano je 
„Pokojem papieskim”.

tekst
Marta Deka 

mdeka@goscniedzielny.pl

Krystyna Piotrowska 
kpiotrowska@goscniedzielny.pl

Rektor WSD 
ks. Jarosław 
Wojtkun 
pokazuje 
szczególne 
pamiątki: fotel 
oraz sutannę 
i buty Jana 
Pawła II.
Z lewej:
W tej stule 
Papież 
poświęcił 
gmach 
seminarium. 
Z prawej: 
Część 
papieskiej 
zastawy: 
czajniczek 
i dzbanek
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Zatrzymać wspomnienia

maszyny do szycia. Była wielka 
skrzynia wypełniona haftowany-
mi ornatami, które przygotowały 
siostry służki z Mariówki jako dar 
dla Ojca Świętego, by ten przeka-
zał je misjonarzom. Te i inne dary 
stały w pokoju, gdy Papież tam 
przebywał. 

Bezcenne pamiątki
Dziś, gdy wchodzimy do po-

mieszczeń papieskich, już od pro-
gu wita nas obraz tego, co się tu 
wydarzyło przed laty i zostało 
utrwalone na jednej z fotografii. 
To moment, w którym Papież 
opuszcza pokój. Tuż za nim idzie 
bp Edward Materski i ówczesny 
rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego, ks. Wacław Depo.

W pierwszym pokoju, tak jak 
w czasie pamiętnej wizyty, stoją re-
gały, w których są wyeksponowa-
ne m.in. naczynia stołowe. Zastawa 
została wykonana w Ćmielowie. 
Każdy jej element ma herb papie-
ski. W czasie pamiętnej wizyty po-
dano na niej obiad. Sztućce robione 
były w Gerlachu, a ich porcelanowe 
rączki również w Ćmielowie. 

Z czasem powiększył się też 
księgozbiór. Przybywało też 
innych eksponatów. Ks. Ponie-
wierski podarował zbiór swoich 
pochodzących z wielu państw,  
znaczków z wizerunkiem Papieża,  
w tym te pierwsze wydane w Wa-
tykanie zaraz po wyborze kar-
dynała Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. Można tam też zobaczyć 
zestaw watykańskich monet, któ-
re wybijane były w każdym roku 
papieskiego pontyfikatu. 

W specjalnej gablocie wy-
eksponowana jest stuła papieska 
koloru czerwonego, w której Jan 
Paweł II poświęcił gmach semi-
narium i błogosławił alumnom. 
Powiedział wtedy: „Błogosławię 
wam i tym wszystkim, którzy po 
was tutaj kiedyś przyjdą. – Pomy-
śleliśmy z rektorem ks. Wacławem 
Depo, żeby przygotować dla Ojca 
Świętego specjalną stułę tylko 
na poświęcenie seminarium 
i żeby ona stanowiła pamiątkę 
poświęcenia. Materiał na tę stułę 

podarował ks. Stanisław Drąg. 
Projekt haftu omawiałem z jedną 
z sióstr służek w Sandomierzu, 
Ireną Dejmek. Później stuły użyto 
ponownie w czasie poświęcenia 
pomnika Jana Pawła II – wspomi-
na ks. Poniewierski.

Można powiedzieć, że w dru-
gim pokoju znajdują się osobiste 
rzeczy Papieża. Ojciec Święty 

zostawił ornat, w którym 
odprawiał na lotnisku 
Mszę św. Dlatego została 
zamówiona specjalna ga-
blota, w której ten ornat 
umieszczono jako stałą 
ekspozycję. Ulokowano 
w niej również kielich 
i patenę, ofiarowane 
przez znamienitego gościa dla 
seminarium na ręce bp. Edwarda 
Materskiego.

Bezcennym darem w kolejnej 
gablocie jest piuska i papieska su-
tanna podarowana przez samego 
Papieża obecnemu ordynariuszo-
wi, bp. Zygmuntowi Zimowskiemu, 
w czasie specjalnej audiencji. Są też 
buty papieskie, w których Ojciec 
Święty odbył trzy pielgrzymki 
apostolskie. W kolejnej gablocie 
jest inny ornat, również dar dla 
diecezji od Ojca Świętego, przeka-
zany bp. Zimowskiemu podczas 
audiencji. W pokoju stoi też fotel, 
który służył Papieżowi w czasie 
liturgii. Jego wykonaniem i pro-
jektem zajął się ks. prał. Stanisław 
Makarewicz. Fotel obity jest białą 
skórą, a na wysokim oparciu na-
malowany jest papieski herb. Trud-
no nie zauważyć dużego dywanu, 

który ufundował Zakład 
Naprawczy Taboru Ko-
lejowego. Jest niepowta-
rzalny. Zrobiony został 
na specjalne zamówienie 
z datą wizyty. Inną cenną 
rzeczą jest album, który 
oprócz dokumentacji 
fotograficznej zawiera 

własnoręczny podpis Papieża. Są 
w nim też zapisane krótkie my-
śli wypowiedziane przez Ojciea 
Świętego: „Pragnę życzyć błogo-
sławieństwa Bożego wszystkim, 
którzy obecnie tworzycie to semi-
narium, i wszystkim, którzy przyj-
dą po was”, „Seminarium jest po to, 
aby gromadzić wszystkich”. •

Można zobaczyć!
Pamiątki związane z osobą 
jana Pawła ii, które znajdują 
się w „Pokoju papieskim”, 
będą udostępnione 
zwiedzającym 17 
października w muzeum 
im. jacka malczewskiego 
w radomiu w związku z 30. 
rocznicą wyboru papieża na 
stolicę Piotrową.

Fotografia 
wychodzącego 
Jana Pawła II  
dziś wisi 
przy wejściu 
do „Pokoju 
papieskiego”
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Od majowego 
odpustu ku czci 
patrona rozpoczęła 
się peregrynacja 
relikwii św. Andrzeja 
Boboli po wszystkich 
domach parafii.

P oczątki parafii sięgają czasu 
kanonizacji św. Andrzeja 

Boboli, a więc roku 1938. Wtedy 
to ks. Wincenty Telus na posesji 
państwa Kuropiesków odprawił 
pierwszą Mszę św. 

Na trudne czasy
Jeszcze przed wybuchem 

II wojny światowej powstała 
drewniana świątynia, którą za-
projektował Tadeusz Kucharski. 
Wyrosła staraniem parafian i 
ks. Telusa. W roku 1941 powstał 
cmentarz grzebalny. Tuż po woj-
nie bp Jan Kanty Lorek erygował 
parafię, wydzielając jej teryto-
rium ze wspólnot Jedlni i Suchej. 
Obecny murowany kościół rósł w 
czasie stanu wojennego. Budowę 

prowadził ks. kan. Henryk Kolasa. 
Od początku wspólnocie patronu-
je męczennik św. Andrzej Bobola, 
patron na trudne czasy.

Bractwo Światła
Proboszcz z dumą mówi o reli-

gijności parafian. – Są bardzo am-
bitni i zatroskani o swój kościół. 
Cieszą się, gdy u siebie mogą mieć 
coś nowego – opowiada. Wśród 
kół Żywego Różańca istnieje jed-
no męskie. – Rzadkość w naszej 
okolicy – dodaje ks. Cielniak. Od 
dawna istnieje przy parafii Brac-
two Światła, które czynnie włącza 
się w obchody religijne. 

Parafianie trudnią się rol-
nictwem. Sporo jest emerytów i 
rencistów. Na terenie parafii znaj-
duje się szkoła podstawowa. Pro-
boszcza cieszy żywa współpraca 
z dyrekcją i nauczycielami. 

Gimnazjaliści uczą się w Jedl-
ni-Letnisku, a potem w Pionkach, 
Zwoleniu i Radomiu. Młodzi 
niejednokrotnie szukają pracy 
za granicą. Wyjeżdżają na pra-
ce sezonowe do Irlandii, Anglii 
i Włoch. – Wyjeżdżają, bo taka 
jest potrzeba i takie czasy. Ale 
wracają, mówi z nutą radości w 
głosie proboszcz.

Ks. Zbigniew Niemirski

Zdaniem 
proboszcza

Od odpustu ku czci 
św. Andrzeja Bobo-
li, z racji 70. rocz-
nicy kanonizacji i 
jubileuszu budowy 
pierwszego kościo-
ła, po rodzinach na-

szej parafii wędrują relikwie 
patrona. Sprowadziliśmy je z 
warszawskiego sanktuarium 
św. Andrzeja. Mam nadzieję, 
że ta peregrynacja umocni 
jedność rodzinną i sąsiedz-
ką. Z relikwiami niesione 
jest także Pismo Święte. 
Jest to zarazem zachęta, by 
święta Księga naszej wiary 
była czytana w rodzinach 
wspólnoty. 
Obecnie trwają prace nad bu-
dową ołtarza głównego. W 
centrum znajdzie się obraz 
św. Andrzeja Boboli, a po bo-
kach figury świętych Piotra 
i Pawła. Te prace, jak wszyst-
kie inne, prowadzimy dzięki 
zaangażowaniu i ofiarności 
wiernych. Jestem za to bar-
dzo wdzięczny. Dziękuję też 
wszystkim parafianom za 
wszelkie dobro, jakie dzieje 
się we wspólnocie.
Na naszym cmentarzu zo-
stali pochowani ks. kan. 
Henryk Kolasa, budowni-
czy kościoła, oraz tutejszy 
rodak ks. Zbigniew Białek. 
Pamięć o nich jest dla mnie 
jednocześnie wezwaniem do 
modlitwy o powołania ka-
płańskie i zakonne. Ufam, 
że nasza wspólnota będzie 
miejscem, skąd wyjdą kapła-
ni i siostry zakonne.

Ks. Krzysztof Cielniak

święcenia kapłańskie  
– 16 maja 1987 r. wikariaty:  
– wysoka, odechów, parafia 
pw.  matki odkupiciela  
w radomiu, iłża. Probostwo  
w słupicy od 2005 r. 

Panorama parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Słupicy

Święty w każdym domu

Sprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli było wielkim świętem w parafii

Zapraszamy  
na Msze św. 

W niedziele i święta 
– 8.00, 9.30, 11.30
W dni powszednie 
– 18.00
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