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Sporo dowiedziałem 
się o sobie – mówił 
z uśmiechem Jubilat. 
Miał na myśli przede 
wszystkim dokumenty 
IPN, zawierające 
donosy i raporty 
pracowników Urzędu 
Bezpieczeństwa 
dotyczące jego osoby.

Z okazji 40. rocznicy święceń bi-
skupich w wydawniczej serii ka-

tedry radomskiej ukazała się książ-
ka pt. „Są chwile w życiu”. Zawiera 
wywiad-rzekę z biskupem jubilatem 
oraz jego obszerny życiorys.

Rocznicowe uroczystości po-
siadały dwie odsłony. Najpierw 
w radomskim seminarium odbyła 
się sesja naukowa, w czasie której 

wygłoszono szereg wykła-
dów prezentujących życie 
i posługę bp. Materskiego. 
Następnie w radomskiej 
katedrze sprawowana 
była jubileuszowa Eucha-
rystia, którą celebrowali 
hierarchowie polskiego 
Kościoła, z Prymasem Pol-
ski kard. Józefem Glempem 
na czele. Kazanie wygłosił 
uczeń bp. Materskiego  
bp Piotr Skucha z Sosnow-
ca, świadek uroczystości 
biskupich święceń, wówczas alumn 
kieleckiego Wyższego Seminarium 
Duchownego.

Papieskie słowo
W trakcie uroczystej celebry 

odczytano telegram Bendykta XVI. 
„Dziękuję Bogu za każdy dzień pa-
sterskiej posługi Księdza Biskupa 
i za wszelkie jej owoce – napisał 

Ojciec Święty. – Wyrażam 
wdzięczność i uznanie za 
oddaną pracę dla Ludu Bo-
żego w diecezji kieleckiej, 
sandomierskiej i radom-
skiej. Dziękuję zwłaszcza 
za trud, jaki Ksiądz Biskup 
włożył w organizację nowo 
utworzonej diecezji radom-
skiej. Z godną podziwu roz-
tropnością i miłością nie 
tylko tworzył Ekscelencja 
diecezjalne struktury, ale 
także dokładał wszelkich 

starań, aby zjednoczyć nową wspól-
notę wokół Chrystusa i przepajać 
ją duchem Ewangelii. Wiele uwagi 
i serca poświęcił Ksiądz Biskup ka-
płanom. Troszczył się o dobrą for-
mację kandydatów do kapłaństwa 
i o chrześcijańskie wychowanie dzie-
ci i młodzieży. Również za to należy 
się wielka wdzięczność”.

Ks. Zbigniew Niemirski
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Zrywała dachy
Wola Goryńska. Burza 
z trąbą powietrzną, 
która 22 grudnia kilka 
minut po 13.00 przeszła 
przez Wolę Goryńską 
w gminie jastrzębia, 
zniszczyła dachy 
domów i budynków 
gospodarczych. Zerwana 
została też linia 
elektryczna. Na szczęście 
nikt z mieszkańców 
nie ucierpiał. Pomocy 
poszkodowanym 
udzielili strażacy. 
Finansowe wsparcie dla 
poszkodowanych obiecał 
wojewoda mazowiecki. 

Jasełka  
u Brata Alberta
Radom. „Gość 
Niedzielny” objął 
patronat nad imprezami, 
które 11 stycznia odbędą 
się w parafii pw. św. 
Brata alberta. o 18.30 
młodzież z ruchu 
Światło–Życie wystawi 
niekonwencjonalne, 
współczesne jasełka. 
Następnie będzie 
rozstrzygnięcie konkursu 
literacko-poetyckiego 
„Moja najpiękniejsza 
wigilia” i konkurs kolęd 
dla najmłodszych.

Kurs 
przedmałżeński 
Radom. W ośrodku da 
przy ul. Górniczej 2 (os. 
akademickie) odbędzie 
się kurs przedmałżeński 
dla osób, które nie 
posiadają zaświadczenia 
o ukończeniu takiego 
kursu ze szkoły średniej. 
W planie 10 spotkań. 
Pierwsze – 8. 01. o godz. 
17.00. Bliższe informacje 
w diecezjalnym ośrodku 
duszpasterstwa rodzin 
(ul. Malczewskiego 1, tel. 
048/ 340 62 35, mail: dr@
radom.opoka.org.pl).

Jubileusz bp. Edwarda Materskiego

Gratulacje  
od Benedykta XVI

Od społeczności 
seminaryjnej 
bp Edward 
Materski 
otrzymał  
obraz 
przedstawiający 
wileńską 
kamienicę, 
w której 
mieszkał 
w pierwszych 
latach życia
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Adres redakcji: 26-610 Radom,
ul. Prusa 6
Telefon 048 36 32 479
Redagują: ks. Zbigniew Niemirski 
– dyrektor oddziału, 
Marta Deka, Krystyna Piotrowska
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Środowisko „Inicjatywa” zrzesza ludzi aktywnie działających  
na rzecz Radomia
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Radomska Orkiestra Kameralna zagrała w sali koncertowej 
Urzędu Miejskiego

Radom. W przedświątecznym 
czasie włodarze miasta Radomia 
przygotowali dla jego miesz-
kańców szereg niespodzianek. 
W sali koncertowej Radomska 
Orkiestra Kameralna pod batutą 
Macieja Żółtowskiego, z udziałem 
grającej na harfie Małgorzaty 
Komorowskiej, zaprezentowała 
się w repertuarze popularnej 
muzyki filmowej. W przerwie 
koncertu miała miejsce licytacja 
różnych przekazanych na nią 

przedmiotów oraz bombek cho-
inkowych pomalowanych przez 
znanych radomian. Tradycyjnie 
już Gwiazdkę na deptaku i dziele-
nie się opłatkiem przez mieszkań-
ców miasta poprzedziła Msza św. 
w kościele garnizonowym, spra-
wowana pod przewodnictwem bp. 
Zygmunta Zimowskiego. Spotkanie 
zakończył koncert wigilijny. 
Wśród wykonawców były Kasia 
Kowalska, Joanna Trzepiecińska 
i Halina Frąckowiak.  kp

Kuźnia ze św. Pawłem
Radom. Na grudniową „Kuźnię 
ze św. Pawłem” organizatorzy 
zaprosili ks. Rafała Rausa, który 
jest zagorzałym kibicem piłkar-
skim. Na spotkanie przyniósł 
szalik Radomiaka i na jego pod-
stawie opowiadał o życiu św. Pawła 
(na zdjęciu). Pomiędzy kolejnymi 
punktami Kuźni występowała 
schola pod przewodnictwem dk. 
Bartłomieja Winka. Na koniec 
uczestnicy spotkania zagrali 
w opracowaną przez ks. Jarosława 
Zielińskiego grę planszową, 
która podsumowywała to, co 

zapamiętali ze spotkania. Kolejna 
Kuźnia już 16 stycznia, w kościele 
MB Miłosierdzia o godzinie 19.15.
 ag
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Opłatek „Inicjatywy”
Radom. Wśród gości, którzy 
przyszli na spotkanie opłatko-
we Radomskiego Środowiska 
„Inicjatywa”, byli bp Zygmunt 
Zimowski, prezydent Radomia 
Andrzej Kosztowniak oraz 
ks. prał. Wiesław Taraska. 
Środow isko zrzesza ludzi 

aktywnie działających na rzecz 
rozwoju Radomia. Podczas gdy 
jego członkowie składali sobie 
świąteczne życzenia, młodziut-
ka Kasia, stypendystka Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, grała 
na skrzypcach i śpiewała kolędy.
 kp

Jubileusz
Opoczno. Tamtejsze starostwo 
zorganizowało obchody dziesią-
tej rocznicy istnienia Powiatu 
Opoczyńskiego. Uroczystości 
rozpoczęły się Mszą św., której 

w kolegiacie pw. św. Bartłomieja 
przewodniczył ks. prał. Jan Wojtan. 
Potem odbyła się uroczysta sesja. 
W jej trakcie zaprezentowano 
historię regionu oraz sukcesy 
powiatu. Wręczono też okolicz-
nościowe medale. Wśród odzna-
czonych byli ks. Jacek Wieczorek, 
dyrektor Radia Plus Radom, oraz 
ks. Zbigniew Niemirski, dyrektor 
radomskiego oddziału „Gościa 
Niedzielnego”.  pt

Poświęcony sztandar 
powiatu ucałował starosta 
Józef Róg
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Ze świątecznymi życzeniami do bp. Adama Odzimka pośpieszyły 
także dzieci

Seminarium. Już niemal dwu-
dziesty raz w seminaryjnej 
kaplicy spotkali się członkowie 
środowisk trzeźwościow ych 
działających w naszej diecezji. Po 

Mszy św., której przewodniczył 
bp Adam Odzimek, uczestnicy 
obejrzeli jasełka, a potem składali 
sobie świąteczne życzenia.
 zn

Opłatek środowisk trzeźwościowych

Gwiazdkowy nastrój
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Posiedzenie Komisji Nauki Wiary

Nobel nie dla katolika

T o jeden z wniosków roboczych, 
jaki podniesiono w czasie 

obrad Komisji Nauki Wiary 
Konferencji Episkopatu Polski. 
Przewodniczy jej bp Zygmunt 
Zimowski.

– Pewną oryginalnością, a jed-
nocześnie darem jest to, że bp Zi-
mowski zaprasza nas nie do siedzi-
by Sekretariatu Episkopatu Polski 
do Warszawy, ale do swojego domu 
w Radomiu – podkreśla członek 
Komisji, nasz rodak, ordynariusz 
zamojsko-lubaczowski bp Wacław 
Depo. 

Nijakie debaty
W pierwszej części obrad po-

ruszono kwestię debat niektórych 
kręgów teologów.

– Tu czasem pojawia się 
pokusa tworzenia religijności 
ponadwyznaniowej, a w swo-
ich skutkach po prostu nijakiej 
i prowadzącej donikąd – mówi bp 
Depo. Świadomość wyznaniowej 
tożsamości jest tym bardziej waż-
na, im częściej bez pardonu ata-
kowane jest stanowisko Kościoła 

katolickiego i wciąż nasilają się 
wysiłki, by jego głos marginali-
zować lub etykietować mianem 
zacofania, niezrozumienia świa-
ta, stawiania przeszkód rozwojo-
wi ludzkości.

Abp Józef Życiński, pokazując 
klimat nieżyczliwości dla stano-
wisk bliskich katolickim, przy-
wołał przykład znakomitego fizy-
ka z rzymskiego uniwersytetu La 
Sapienza, prof. Nicola Cabibbo. 
Jest on prezesem Papieskiej Aka-
demii Nauk. Naukowiec został 
wyeliminowany z grona kandy-
datów do Nagrody Nobla, gdyż 
„źle się kojarzył” jego katolicyzm. 
Co ważne, tej sprawy starano się 
nie nagłaśniać.

Przypomnijmy, że Papieska 
Akademia Nauk to watykańskie 
towarzystwo naukowe, do któ-
rego należą powoływani przez 
papieży wybitni naukowcy. Aka-
demia swymi początkami sięga 
1603 r. Obecnie liczy 80 członków 
reprezentujących takie dziedziny 
nauki jak fizyka, chemia, fizjolo-
gia, medycyna i ekonomia.

Media w sferze kultury
Ważnym punktem obrad 

Komisji była kwestia katolickich 
środków społecznego przekazu.

– Uczestnicy dyskusji podkre-
ślali konieczność współpracy me-
diów katolickich z innymi publi-
katorami, także świeckimi. Muszą 

one także wchodzić w dialog z oso-
bami i środowiskami tworzącymi 
jak najszerzej pojmowaną kulturę 
– zaznacza bp Depo.

Członkowie Komisji zapozna-
li się także ze sprawozdaniem 
abp. Mariana Gołębiewskiego, 
metropolity wrocławskiego, któ-
ry przewodniczy sekcji biblijnej. 
W relacji tej była między innymi 
mowa o nowym tłumaczeniu Pi-
sma Świętego, dokonanego pod 
patronatem Towarzystwa św. 
Pawła, wysłuchano także spra-
wozdania z pobytu metropolity 
na niedawnym watykańskim sy-
nodzie biskupów, poświęconym 
głoszeniu słowa Bożego.

Ks. Zbigniew Niemirski 

W naszym 
kaznodziejstwie 
i w uprawianiu 
teologii 
potrzeba nam 
większego nurtu 
apologetycznego, 
broniącego  
prawd wiary 
i podającego 
wykładnię prawdy.

■ R e k l A M A ■

Po kawie u bp. Zygmunta członkowie Komisji udali się na salę konferencyjną radomskiej kurii, 
gdzie odbyły się obrady
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Z  okazji rocznicy w serii 
w ydawniczej radom-
skiej katedry ukazała się 
książka jubileuszowa. 

Jej treść stanowią dwie części. 
Jest tam obszerny życiorys jubi-
lata oraz wywiad rzeka. Całość 
bp Edward opatrzył tytułem: 
„Są chwile w życiu...”. To swoiste 
miniatury sięgające w przeszłość 
aż po wczesne dzieciństwo. 
Biskup jubilat swe wspomnienia, 
które doprowadza do wizyty Jana 
Pawła II w Radomiu, dopełnia re-
fleksją o ludziach, czasach i pro-
blemach, i szuka tego, co istotne, 
gdy przyszło nam wejść w nowe 
tysiąclecie.

Nie zmieniaj się!
Biskupia nominacja przyszła 

z Watykanu w końcu paździer-
nika 1968 r. Ks. Materski zo-
stał wezwany do kard. Stefana 
Wyszyńskiego na ul. Miodową 
do Warszawy. – Przyjechałem 
wcześniej, aby się nie spóźnić 

– wspomina bp Materski. Niespo-
dziewanie od razu poproszono 
mnie do Prymasa. Usłyszałem: 
„Papieżowi się nie odmawia. 
Papież chce, byś był biskupem 
pomocniczym w Kielcach”. 

To były trudne czasy dla Ko-
ścioła w Polsce. Dwa lata wcześniej 
odbywały się uroczystości Tysiąc-
lecia Chrztu Polski. Komunistycz-
ne władze czyniły wszystko, by 
ten obchód umniejszyć. Milenijne 
kościelne obchody spotykały się 
z jawną wrogością. Wędrujący 
po parafiach obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej został aresz-
towany. Kard. Wyszyński robił 
wszystko, by zachować jedność 
Kościoła i ratować go przed ate-
istyczną propagandą i wrogością. 
Jednym ze znaków tej jedności 
było to, że sam osobiście starał się 
o przewodniczenie święceniom 
nowych biskupów.

– Odważyłem się poprosić 
Prymasa, by był moim konsekra-
torem – mówi bp Materski. Odpo-
wiedział: „Chętnie! Będziemy szu-
kać terminu”. Wyjął kalendarz. 
W listopadzie wolnego terminu 
nie było. „W grudniu, w ostatnią 

niedzielę Adwentu, to jest 22 
grudnia, nikt mnie nie chce”, po-
wiedział z uśmiechem ks. Prymas. 
Na ten dzień wyznaczono datę bi-
skupich święceń.

Dzień po biskupiej nominacji 
ks. Materskiego odwiedzili pra-
wie wszyscy koledzy z rocznika 
święceń. – Składali gratulacje 
i życzenia – opowiada bp Edward. 
Powtarzali: „Edek, tylko bądź taki, 
jak byłeś. Nie zmień się!”. Wtedy 
zrozumiałem, że to niemożliwe. 
Oni wszyscy od chwili wejścia 
do mojego mieszkania byli w sto-
sunku do mnie inni. Czy może 
nie zmienić się człowiek, gdy 
zmienia się w stosunku do niego 
całe otoczenie?

Wilno, Warszawa, kielce
Edward Henryk Materski 

urodził się w Wilnie 6 stycznia 
1923 r., jako drugie dziecko Igna-
cego i Marii z domu Filutowskiej. 
Ochrzczony został w wileńskiej 
parafii Świętych Apostołów Filipa 
i Jakuba. Dom rodziny Materskich 
znajdował się przy ul. A. Mickie-
wicza 29. Stoi do dziś na Prospek-
cie Giedymina.

W Wilnie późniejszy biskup 
spędził lata wczesnego dzieciń-
stwa. Potem, po śmierci ojca, prze-
niósł się z mamą do Warszawy. 
Tutaj był uczniem renomowanej 
męskiej szkoły Wojciecha Gór-
skiego. Wybuch II wojny świato-
wej sprawił, że edukację konty-
nuował na tajnych kompletach. 
– Było to rzeczywiście nauczanie 
tajne, prowadzone wbrew zaka-
zowi okupanta – wspomina bp 
Materski. – Wiedzieliśmy, że jeśli 
przyłapią nas na tym nauczaniu, 
to i nam, i naszym profesorom 
grozi wywiezienie na roboty 
do Rzeszy albo obóz lub nawet 
śmierć. Wielu kolegów z naszej 
szkoły – zupełnie niewinnych, 
złapanych zupełnie przypadko-
wo znalazło się w obozach i często 
nie przeżyło kaźni.

Wtedy też przyszła decyzja 
o wstąpieniu do seminarium 
duchownego. Ponieważ nie było 
to możliwe w Warszawie, ma-
turzysta Edward wybrał semi-
narium kieleckie. – Zaczęliśmy 
w ukryciu studiować filozofię 
u ojca Aleksandra Kisiela, jezu-
ity, w Warszawie na Rakowieckiej 
– opowiada bp Edward. Po roku 
studiów dowiedzieliśmy się, 
że w Kielcach ks. rektor Jan Ja-
roszewicz, mimo zakazu władz 

niemieckich, prowadzi nielegalnie 
pasujący nam kurs. Zdecydowali-
śmy się pojechać do Kielc i prosić 
o przyjęcie do seminarium. Rek-
tor przyjął nas na drugi rok i po-
wiedział: „Przyjeżdżajcie od razu 
z sutannami i przywieźcie jakikol-
wiek dowód, że byliście już gdzieś 
na studiach teologicznych”.

Seminaryjne studia to także 
czas powstania warszawskiego. 
Dramatyczne przeżycia, w cza-
sie których alumn Edward Ma-
terski śpieszył z duszpasterską 
posługą walczącym. W jego su-
tannie został powieszony przez 
hitlerowców ks. Józef Stanek, dziś 
błogosławiony męczennik okresu 
II wojny światowej.

Święcenia kapłańskie alumn 
Edward Materski przyjął 18 kwiet-
nia 1947 r. z rąk bp. Czesława Kacz-
marka. Nad posługą duszpasterską 
zawisł mroczny czas stalinizmu 
i walki z Kościołem, która w swych 
metodach nie wahała się przed wię-
zieniem, szykanami i wyrokami 
śmierci. Na wikariacie w Chmiel-
niku, który był pierwszą placówką 
ks. Materskiego, doszło do ostrego 
konfliktu z władzami. Usunięto 
go z funkcji katechety, upatrując 
w nim niebezpiecznego wroga 
ustroju komunistycznego. Swego 
prefekta broniły katechizowane 
dzieci i ich rodzice. – Po odprawie-
niu Mszy św. poszedłem na przy-
stanek i stałem na rynku, czekając 

Chwile
Jubileusz. Bp Edward Materski  
obchodzi 40. rocznicę święceń biskupich

tekst
Ks. Zbigniew Niemirski

zniemirski@goscniedzielny.pl

Święceń biskupich ks. Edwardowi Materskiemu udzielił 
kard. Stefan Wyszyński
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na autobus do Kielc – opowiada 
bp Materski. Nagle zobaczyłem 
maszerujących uczniów. Bardzo 
wielu ustawionych czwórkami, bez 
żadnej opieki dorosłych. Wyszli 
na rynek od strony szkoły i na skos 
przez rynek szli w kierunku ko-
ścioła. Dzieci rozpoczęły strajk 
w obronie swego katechety.

katecheza
Jeszcze w Chmielniku ks. Ma-

terski rozpoczął studia specjali-
styczne teologiczne na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu War-
szawskiego. Ich kres, uwieńczony 
doktoratem, zbiegł się z czasem 
usunięcia teologii z uniwersytetu. 
Swą pracę doktorską ks. Materski 
obronił 21 grudnia 1955 r. Potem 
został wizytatorem katechetycz-
nym w diecezji kieleckiej. 

To był czas formowania 
i kształcenia katechetów świec-
kich, organizowania kursów, które 
diecezji kieleckiej przysporzyły 
rzeszę nauczycieli religii. Warto 
tutaj przypomnieć, że w 1961 r. wła-
dze komunistyczne definitywnie 
usunęły nauczanie religii ze szkół. 
Praca ks. Materskiego była wiel-
kim działaniem „pod prąd”. Z jed-
nej strony był to czas programowej 
ateizacji, a z drugiej szeregu „dziw-
nych” spotkań, bo trudne i dziwne 

to były czasy. Jedno z nich tak 
wspomina bp Materski: – W ele-
ganckim gabinecie prowadziłem 
rozmowę z przedstawicielem wła-
dzy szkolnej. Ja, w imię wolności re-
ligijnej, domagałem się zwalniania 
uczniów z internatu na rekolekcje 
wielkopostne. Mój rozmówca gło-
sił pogląd o świeckim wychowa-
niu. Rozmawialiśmy spokojnie. 
W pewnej chwili ktoś zapukał 
do drzwi. Mój rozmówca powie-
dział: „Proszę”. Wszedł chłopczyk, 
mający około 9 lat, w eleganckim 
garniturku, robiący bardzo miłe 
wrażenie. Gdy mnie zobaczył, 
stanął na baczność, głęboko się 
ukłonił i powiedział: „Niech bę-
dzie pochwalony Jezus Chrystus”. 
Odpowiedziałem: „Na wieki wie-
ków”. Chłopiec ucałował mego 
rozmówcę i powiedział: „Tatusiu, 
mamusia prosiła...”. Potem poże-
gnał się z tatusiem. Odwrócił się 
do mnie, powtórzył głęboki ukłon 
i „Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus”. Odpowiedziałem 
„Na wieki wieków”. Uważałem, 
że nie wypada mi w żaden sposób 
nawiązywać do sposobu zacho-
wania się synka. Rozmowa to-
czyła się dalej. Ja upominałem się 
o zwalnianie na rekolekcje. Roz-
mówca przekonywał o świeckości 
wychowania.

Chwil, które niosą ze sobą nie-
zwykłe przeżycia i wzruszające 
wspomnienia, jest we wspomnia-
nej książce znacznie więcej. Są tam 
sylwetki przyjaciół, którzy zginęli 
w czasie wojny i bolesna pamięć 
o stalinowskich procesach du-
chowieństwa. Są tam też głębokie 
przemyślenia dotyczące wizyty 

Jana Pawła II w Radomiu. Tej książ-
ki, choć czyta się ją jednym tchem, 
nie należy pochłaniać na jeden raz. 
Trzeba ją sobie dawkować małymi 
porcjami. A każde z ponad trzy-
dziestu wspomnień, owych chwil, 
które są w życiu, należy dopełnić 
osobistą refleksją.

� •

Kalendarium
6 stycznia 1923 r. – w Wilnie urodził się edward Materski
7 sierpnia 1932 r. – śmierć ojca, następnie przeprowadzka 
do Warszawy
Sierpień 1942 r. – początek studiów i formacji seminaryjnej 
w Kielcach
20 kwietnia 1947 r.– święcenia kapłańskie, a po nich 
czteroletnia praca wikariusza w chmielniku
21 grudnia 1953 r. – obrona pracy doktorskiej
1956 r. – początek pracy jako wizytator katechetyczny (do 1968 r.) 
i wykładowca w kieleckim seminarium (do 1981 r.)
1966–1988 r. – wykładowca katechetyki na Katolickim 
uniwersytecie lubelskim
22 grudnia 1968 r. – święcenia biskupie (nominacja 29 
października)
1969–1996 r. – udział w pracach Komisji Katechetycznej 
episkopatu Polski (w 1969 r. zmarła mama ks. biskupa)
1977 r. – delegat Konferencji episkopatu Polski na V sesję synodu 
Biskupów w rzymie poświęconego katechezie
28 marca 1981 r. – nominacja na biskupa sandomierskiego, 
potem sandomiersko-radomskiego; do 1992 r. utworzył 109 
nowych parafii
wrzesień 1988 r. – początek budowy gmachu Wyższego 
seminarium duchownego w radomiu
1989–1990 r. – bp Materski przeprowadził proces powrotu 
katechezy do szkół w Polsce
4 czerwca 1991 r. – w radomiu przebywał ojciec Święty jan 
Paweł ii
25 marca 1992 r. – powstała diecezja radomska, a bp edward 
Materski został jej pierwszym ordynariuszem. Zorganizował 
i utworzył wszystkie niezbędne dla funkcjonowania urzędy 
i instytucje
Jesień–zima 1992 r. – bp Materski utworzył związany z Kul 
radomski instytut teologiczny dla kształcenia katechetów 
świeckich oraz rozpoczął wydawanie „aVe” Pisma diecezji 
radomskiej
24 grudnia 1993 r. – powstało diecezjalne radio aVe
1995 r. – bp Materski zreorganizował diecezję, tworząc  
28 dekanatów
1996–1997 r. – obradował i synod diecezji radomskiej
Biskup edward Materski jest honorowym obywatelem radomia 
(1996 r.) i skarżyska-Kamiennej (1997 r.). Przygotował koronacje 
maryjnych obrazów w skrzyńsku (1998 r.) i czarnej (1999 r.). 
rozpoczął proces beatyfikacyjny swego poprzednika, bp. Piotra 
Gołębiowskiego (1985 r.), oraz pięciu kapłanów męczenników 
ii wojny światowej (1993–1999 r.). Przygotował w diecezji 
peregrynacje: obrazu Matki Bożej częstochowskiej (1983 r.), 
relikwii Krzyża Świętego (1985–1987) oraz figury Świętej Bożej 
rodzicielki (1999–2000 r.)
21 sierpnia 1999 r. – bp edward przekazał władzę w diecezji 
bp. janowi chrapkowi, pozostając do dziś czynnym pasterzem
25 maja 2002 r. – bp Materski był współkonsekratorem 
bp. Zygmunta Zimowskiego, swego drugiego następcy.

Bp Edward każdego dnia przed obiadem gra na pianinie,  
a w okresie Bożego Narodzenia akompaniuje  
śpiewanym kolędom
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To był rok
Diecezja. Najważniejszym wydarzeniem minionego roku 
była inauguracja II Synodu Diecezji Radomskiej.  
Ale znaczących wydarzeń było dużo więcej. Cofnijmy się 
w czasie, by przypomnieć sobie, co to był za rok.

W listopadzie 
rozpoczął się II Synod 
Diecezji Radomskiej. 
Pierwszej plenarnej 
sesji przewodniczył jego 
inicjator, bp Zygmunt 
Zimowski 
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W sierpniu już po raz trzydziesty 
wyruszyła na Jasną Górę Piesza 
Pielgrzymka Diecezji Radomskiej. 
Na jej czele idą jej dyrektorzy:  
(od prawej) ks. Marek Tatar  
i ks. Leszek Domagała
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Po raz pierwszy Diecezjalny Dzień 
Młodych odbył się w Ośrodku 
Edukacyjno-Charytatywnym 
w Turnie koło Białobrzegów. 
Jednym z punktów czerwcowego 
spotkania było poświęcenie figury 
Matki Bożej Pielgrzymującej, która 
zostanie w Emaus jako patronka 
młodzieży 

W lipcu w Radomiu trwały 
zdjęcia do spektaklu 

telewizyjnego „Złodziej  
w sutannie”. Scenariusz oparty 

był na wydarzeniach z życia  
ks. inf. Józefa Wójcika  
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Przed 
radomską  

katedrą  
w czerwcu 

stanął  
pomnik  

Jana 
Pawła II

Młodzież 
przygotowała 
scenki 
rodzajowe  
z epoki,  
w której żył 
patron



VIIAve Gość rAdomski
G

o
ść N

iedzielN
y

4 stycznia 2009

To był rok M
ar

ta
 d

eK
a

M
ar

ta
 d

eK
a

Podczas wrześniowych  
obchodów  

40. rocznicy  
koronacji obrazu  

MB Świętorodzinnej  
w Studziannie  
małżonkowie  

odnowili  
przyrzeczenia
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W kwietniu  
kard. 

Stanisław 
Dziwisz 
przyjął 

honorowe 
obywatelstwo 

Opoczna.  
W domu 

kultury 
oglądał krótki  

pokaz  
tradycyjnych  

tańców  
ludowych
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We wrześniu 
przypadała dziesiąta 
rocznica koronacji 
obrazu Matki Bożej 
Staroskrzyńskiej.  
Przed rozpoczęciem 
Mszy św. biskup 
Zygmunt Zimowski 
poświęcił kamienną 
płaskorzeźbę 
ustawioną  
przed wejściem  
do świątyni. Obok stoją 
bp Edward Materski 
i proboszcz ks. kan. 
Andrzej Szewczyk 
(pierwszy z prawej) Ks
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Lata 20. i 30. ubiegłego 
stulecia stały się inspiracją 

do zorganizowania miejskiej 
imprezy „Uliczka wspomnień”.  

Jej uczestnicy przez dwa dni 
mogli choć na chwilę  

przenieść się w czasie
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31 maja szesnastu 
diakonów naszej 
diecezji otrzymało 
święcenia 
kapłańskie
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Ta jedna 
z najmniejszych 
parafii w diecezji 
tchnie ogromnym 
dynamizmem.

Z dawien dawna na rozdrożu 
stała tu kapliczka dedykowa-

na św. Rozalii. Ustawiono ją, by 
święta strzegła ludzi przed zara-
zą. W XIX w. zbudowano kaplicę, 
a opiekę duszpasterską sprawo-
wali księża ze Skórkowic. Parafia 
została erygowana w 1920 r.

Dzieła ks. Jana
W 1970 r. proboszczem w Dą-

brówce został ks. Jan Mikos. Jego 
staraniem i ogromnym wysił-
kiem parafian świątynia zosta-
ła gruntownie przebudowana, 
a poświęcił ją uroczyście bp Piotr 
Gołębiowski w 1975 r. Jednocze-
śnie w Dąbrówce zaczęły być or-
ganizowane jedne z pierwszych 
w diecezji turnusów rekolekcji 
oazowych. Dziś Ruch Światło–Ży-
cie posiada tu swój dom rekolek-
cyjny, w którym oprócz turnusów 

oazowych odbywa się m.in. kurs 
wstępny dla alumnów I roku na-
szego seminarium.

Złote rączki i gitary
Gdy trzeba coś zrobić przy ko-

ściele czy jego otoczeniu, zawsze 
zjawi się ktoś z parafian, kto potra-
fi to zrobić. – To prawdziwe złote 
rączki – mówi o wiernych pro-
boszcz ks. Roman Panek. Wkła-
dają wiele wysiłku w utrzymanie 
kościoła. Sami dbają o sprzątanie 
i dekorowanie go na święta i uro-
czystości. Jestem za to bardzo 
wdzięczny.

Parafianie to ludzie dobrzy 
i religijni. W większości star-
si. W tym roku do I Komunii 
św. przystąpi dwoje dzieci. 

Na terenie parafii nie ma szkoły. 
Ale młodzi są w kościele. Istnieją 
tu dwie schole. Proboszcz kupił 
gitary i zachęcił do nauki. Pod 
jego okiem gitarzystki stawiały 
pierwsze kroki. Teraz dziewczęta 
grają i śpiewają, wciąż podnoszą 
swe umiejętności. Do grona mini-
strantów dołączyły ministrantki, 
bo chłopców w parafii jest niewie-
lu. Do Mszy św. zaczęli też służyć 
dorośli mężczyźni.

Parafia posiada własną stronę 
internetową: dabrowka.republi-
ka.pl. Oprócz aktualnych infor-
macji można tam oglądać ciekawe 
galerie zdjęć upamiętniających 
wydarzenia i pokazujących pięk-
no okolicy.

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. św. Rozalii w Dąbrówce

Razem tak wiele się udaje 

Grupę ministrantów chłopców wspierają ministrantki

Zapraszamy  
na Msze św. 
W niedziele i święta  
– 9.00, 11.30
W dni powszednie  
– 17.00
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Zdaniem 
proboszcza

W ubiegłym roku 
minęło pięć lat 
mego pobytu 
w dąbrówce, 
a zarazem 
obchodziłem 

20. rocznicę święceń 
kapłańskich. Pracuję 
w małej parafii liczącej 
tylko 520 wiernych. ale 
ta niewielka wspólnota 
posiada wielkiego ducha 
i ogromne zaangażowanie 
w troskę o świątynię 
i jej otoczenie. razem 
zmodernizowaliśmy 
instalację elektryczną, 
założyliśmy ogrzewanie 
promiennikowe, 
naprawiliśmy rynny, 
pomalowaliśmy dach 
kościoła, zakupiliśmy szereg 
sprzętów, odnowiliśmy 
obraz w ołtarzu głównym. 
to tylko niektóre z prac przy 
kościele. Porządkowaliśmy 
cmentarz i zrobiliśmy 
szereg prac remontowych 
na plebanii. to wszystko 
wysiłkiem i ofiarnością 
wiernych. jestem za to 
ogromnie wdzięczny. cieszy 
mnie też to, że parafianie 
życzliwą pamięcią otaczają 
moich poprzedników. dali 
temu wyraz, biorąc liczny 
udział w uroczystości 
pogrzebowej ks. jarosława 
Brendla, który pracował 
tu przede mną. Zmarł 
niespełna rok temu 
w parafii jasieniec solecki, 
w wieku 51 lat.

Ks. Roman Adam Panek

Święcenia kapłańskie  
– 28 maja 1988 r. Wikariaty – 
Parszów, parafia pw. św. Brata 
alberta w starachowicach, 
Miedzierza, parafia pw. św. 
jana w radomiu. Kapelania 
w radomskim szpitalu  
przy ul. tochtermana. 
Probostwo w dąbrówce  
od 2003 r.


