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Poświęcenie sztandaru dla radomskiej Komendy Miejskiej Policji

Znak tożsamości

Majowe
obchody

Rok św. Pawła
Radom. 13 maja
o godz. 19.00
w kościele pw. św.
Pawła na Janiszpolu
rozpocznie się kolejne
spotkanie w ramach
obchodów Roku
św. Pawła. Wykład
pt. „Ziemskie życie
Jezusa oczami
św. Pawła”
wygłosi ks. prof. dr hab.
Waldemar Chrostowski.

Akt nadania odczytał
prezydent Radomia
Andrzej Kosztowniak.
Chwilę potem sztandar
został poświęcony
i przekazany
radomskim policjantom.

Ks. Zbigniew Niemirski

Diecezja.
Uroczystości Dnia Flagi
i rocznicy uchwalenia
Konstytucji
3 Maja zgromadziły
rzesze diecezjan
na obchodach religijno-patriotycznych.
Centralne obchody
w Radomiu odbyły się
tradycyjnie przy kościele
garnizonowym
pw. św. Stanisława.

Z

inicjatywą uhonorowania sztandarem Komendy Miejskiej Policji
wystąpił prezydent miasta Radomia
Andrzej Kosztowniak. Na początku
grudnia 2008 r. ukonstytuował się
Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru
dla Komendy Miejskiej Policji.
Przyjęta została uchwała dotycząca
ufundowania sztandaru. Uroczystość
poświęcenia i przekazania sztandaru
odbyła się 2 maja na radomskim rynku. – Nadanie sztandaru jest wielkim
wyróżnieniem. To wyraz uznania
za dzielną i oddaną służbę. Wartości,
jakie niesie sztandar, mają szczególne znaczenie. Sztandar to w polskiej
tradycji nie tylko znak formacji,
ale znak tożsamości, honoru i dumy

Honorowy gwóźdź w drzewce sztandaru wbija bp Edward Materski

z pełnionej misji – powiedział w czasie uroczystości gen. insp. Andrzej
Matejuk, Komendant Główny Policji.
O sukcesach radomskich policjantów mówił insp. Andrzej Chaniecki,
Komendant Miejski Policji w Radomiu.
Blisko trzydzieści osób zostało poproszonych o wbicie w drzewce sztandaru
honorowych gwoździ. Wśród nich był

Studenci u Matki Bożej

bp Edward Materski, który – oprócz
sztandaru – poświęcił także osiem samochodów, jakie otrzymali radomscy
policjanci.
W czasie uroczystości z koncertem i pokazem musztry paradnej wystąpiła orkiestra Komendy Stołecznej
Policji.
Ks. Zbigniew Niemirski

W

Marta Mulawa

Studenci w drodze na Jasną Górę
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śród 4 tys. osób biorących
udział w Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Akademickiej na Jasną
Górę, której w tym roku przyświecało hasło „Życie – świadectwem
wiary”, była grupa studentów
z Radomia. Pojechali tam ze swoim
opiekunem ks. Piotrem Zamarią.
W Częstochowie pielgrzymi uczestniczyli m.in. w konferencji i adoracji Najświętszego Sakramentu.
Modlili się też przed obrazem
Czarnej Madonny. – Zawsze gdy
klęczę w tej kaplicy przed wizerunkiem najwspanialszej Matki
z Dzieciątkiem, czuję się wyjątkowo dobrze, pełna radości i wiary,
że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a Maryja zawsze jest przy
mnie – mówi studentka Politechniki
Radomskiej Natalia Szczerba.

•
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Złoci jubilaci
Stanisław Lachtara, jeden z jubilatów. Rekolekcje poprowadził bp
Gerard Bernacki z Katowic. Razem
z ks. Lachtarą wzięli w nich udział
księża: kan. Stanisław Leśko, prał.
Bogdan Lipiec, inf. Bonifacy Miązek, kan. Andrzej Sasin, kan.
Edward Warchoł oraz kan. Zdzisław Wołos.
zn

Ks. Stanisław Lachtara

Sandomierz. Siedmiu księży z
naszej diecezji obchodzących w
tym roku 50. rocznicę święceń
kapłańskich odprawiło rekolekcje w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. – Był to dla
nas powrót do źródeł, do miejsca,
gdzie dorastaliśmy do przyjęcia
święceń, których udzielił nam bp
Jan Kanty Lorek – mówi ks. kan.

Za bezinteresowną pomoc
Waldemar Kwiecień

II

W skarżyskim sanktuarium Przemysław Gosiewski wręczył Krzyże
Zasługi za działalność charytatywną

Jubilaci w krypcie biskupów sandomierskich

Lato z motocyklem

przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego przez motocyklistów.

kp
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Rodzin (Radom, ul. Malczewskiego 1, tel. 048 340 62 35), czynnym
w poniedziałki i czwartki od 10.00
do 16.00 oraz we wtorki i środy
od 13.30 do 16.00. Zgłoszenia
przyjmują też opiekun rekolekcji ks. Artur Lach (tel. 0 602
879 662 lub 048 381 01 37) oraz
Alicja i Henryk Byzdrowie (tel.
0 605 090 303).
mm

Radom. 11 maja w gmaim. Tytusa Chałubińskiego
chu WSD w Radomiu (ul.
w Radomiu;
Młyńska) Duszpasterstwo pod
11.00 – „Moralna ocena in
Rodzin, Radomskie Stowa- patronatem vitro w świetle danych antrorzyszenie „Inicjatywa” oraz „Gościa”
pologicznych i etycznych”,
Pijarskie Centrum Edukaks. dr Piotr Kieniewicz;
cyjne Stanisława Konarskiego 11.30 – „Naprotechnologia”, dr Ewa
organizują konferencję: „Prawa Ślizień-Kuczapska;
dziecka czy prawo do dziecka”. 12.00 – „Godność dziecka”, Marek
Będzie ona miała charakter Jurek;
i n for m ac y jno - e du k ac y jno - 12.30 – dyskusja interaktywna;
13.00 – zakończenie.
wychowawczy.
md
Program
10.00 – otwarcie konferencji,
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ks. dr Sławomir Adamczyk;
10.10 – słowo wstępne, abp Zygmunt Zimowski;
Informacje z terenu
10.30 – występ młodzieży z IV LO
całej diecezji radomskiej:
www.diecezja.radom.pl

Marta deka

Rynek zapełnił się
motocyklami przeróżnych
marek

Rekolekcje dla małżeństw
Diecezja. Duszpasterstwo Rodzin
i Ruch „Spotkania Małżeńskie”
zapraszają małżeństwa do udziału
w rekolekcjach, które odbędą się
od 15 do 17 maja w domu rekolekcyjnym przy sanktuarium
Matki Bożej Świętorodzinnej
(Studzianna-Poświętne). Zgłoszenia i bliższe informacje w Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa

sanktuarium ostrobramskiego ks.
prał. Jerzy Karbownik, Brązowe
Krzyże Zasługi otrzymały panie z
Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia
Teresa Metzger i Anna Chrzeszczyk.
Po uroczystym odznaczeniu była
sprawowana Msza św., której
przewodniczył ks. inf. Stanisław
Pindera. Homilię wygłosił ks. abp
Zygmunt Zimowski. 
sk

Zapraszamy na konferencję

Krystyna Piotrowska

Radom. Od Mszy św. w kościele
pw. Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczęła się II Radomska
Wiosna Motocyklowa. Eucharystii przewodniczył opiekun radomskich motocyklistów ks. Wiesław Lenartowicz. Następnie
motocykliści i sympatycy jednośladów spotkali się w rynku
na festynie. Pokazy motocyklowe, sprawnościowe konkursy
czy wybór najciekawszych pojazdów to jedne z wielu atrakcji
przygotowanych przez organizatorów: Radomskie Towarzystwo
Motocyklowe, Rycerzy Kolumba w Radomiu oraz władze miasta.
Celem imprezy było propagowanie bezpiecznej jazdy poprzez

Skarżysko-Kamienna. W
sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przewodniczący Klubu
Parlamentarnego PiS Przemysław
Gosiewski wręczył odznaczenia
za działalność charytatywną, za
bezinteresowną pomoc drugiemu
człowiekowi. Decyzją prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złoty
Krzyż Zasługi otrzymał kustosz

radom@goscniedzielny.pl

Rekolekcje odbędą się
w sanktuarium Matki Bożej
Świętorodzinnej

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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VI Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”

Wszystko zaczęło się dziewięć lat temu
w Starachowicach, a inicjatorem i organizatorem
tego niezwykłego konkursu był Parafialny Odział
Akcji Katolickiej.

S

ześć lat temu czwarty powiatowy konkurs starachowicki
Pieśni i Poezji Patriotycznej
„Kocham moją Ojczyznę” był
jednocześnie pierwszym konkursem regionalnym w ramach
konkursu diecezjalnego. W tym
roku przed jury zaprezentowało się ponad trzystu uczestników.
Reprezentowali dziesięć rejonów:
Radom, Starachowice, Pionki,
Opoczno, Zwoleń, Drzewicę,
Klwów, Końskie, Gowarczów,
Suchedniów. Pomysłodawcą konkursu i jego głównym organizatorem jest niestrudzony Marek
Pastuszka, prezes Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej przy
par. Najświętszego Serca Jezusa
w Starachowicach, a jednocześnie wiceprezes Diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej w diecezji radomskiej. – Celem konkursu jest zainspirowanie młodego
pokolenia Polaków do pogłębienia
miłości do Ojczyzny. Kardynał
Stefan Wyszyński często używał
określenia: „Wszystko, co robię
dla Kościoła, robię dla Ojczyzny”.
Myślę, że konkurs, który organizuję, dobrze się wpisuje w słowa
Prymasa – powiedział prezes.
Pieśni, które zaprezentowali
uczestnicy w części obowiązkowej, miały w historii Polski
szczególne znaczenie, a były to:
„Bogurodzica”, „Warszawianka”,

Krystyna Piotrowska

Ojczyzna w sercu
„Marsz I Brygady”, „Mazurek Dąbrowskiego”. Konkurs odbywa się
w trzech etapach: szkolnym, regionalnym, organizowanym
przez parafialne oddziały Akcji
Katolickiej, i diecezjalnym, odbywającym się gościnnie w radomskim seminarium. Wzięli
w nim udział uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadpodstawowych oraz oddziały przedszkolne. Uczestnicy
prezentują się w dwóch kategoriach: pieśni patriotycznej i poezji
patriotycznej.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce
wyrecytował Damian Borowski z I LO w Starachowicach.
Do konkursowych zmagań wybrał wiersz Andrzeja Krzemińskiego „Żołnierzom walczącym
za Bugiem”. – Ten utwór mogłem
przedstawić w ciekawy sposób,
wykorzystując warunki głosowe
– powiedział.
Dyplomy i nagrody książkowe
laureatom wręczał abp Zygmunt
Zimowski. Wyróżnieni mieli też
niepowtarzalną okazję sfotografowania się z arcybiskupem.
– Wyśpiewaliście i wyrecytowaliście patriotyzm, który nosimy
w naszym sercu. Ważne, abyśmy
na co dzień byli ludźmi honoru.
Musimy kochać naszą Ojczyznę,
miejsce, gdzie się urodziliśmy,
■
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Przedszkolaki z Drzewicy
z naszym abp. Zygmuntem
Zimowskim
Z prawej: Głównym
organizatorem
i pomysłodawca konkursu
jest Marek Pastuszka

gdzie wzrastamy w wierze i miłości do Boga, Kościoła i ziemi,
która nas urodziła i która nas
wychowuje – mówił arcybiskup.
Przedszkolaki stanowiły najbarwniejszą grupę uczestników
konkursu, chociażby z powodu
barwnych strojów, za co ich opiekunom należą się słowa uznania.
Poziom został oceniony wysoko.
Jak podkreślano, w tym konkursie wszyscy są zwycięzcami, dlatego że potrafią tak pięknie mówić
o swoim kraju słowami polskiej
poezji. 
kgm
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Z kart historii radomskiej policji

Rocznicowa wystawa
Unikatowe
policyjne mundury,
kajdanki i gwizdki.
Te eksponaty można
oglądać w radomskim
Muzeum im. Jacka
Malczewskiego
do końca sierpnia.

Z
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anim zaproszono widzów
do zwiedzania muzealnej
wystawy, na rynku w Radomiu
zaprezentowała się grupa rekonstrukcyjna pod kierunkiem
warszawskiego Teatru historii.
Autorem scenariusza był Sławomir
Cisowski. Widzom zaproponowano
cofnięcie się w czasie do początków
II Rzeczypospolitej. Okazją zorganizowania pokazu była 90. rocz-

nica uchwalenia ustawy o Policji
Państwowej.
W muzeum, z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
i przy wielkim zaangażowaniu
jej pracowników, została zaprezentowana wystawa „Z kart historii
radomskiej policji”. – Składa się ona
z trzech części – opowiada Szczepan
Kowalik, kustosz wystawy. – Pierwsza pokazuje okres międzywojenny. Druga dotyczy okresu okupacji niemieckiej, a trzecia to czas
istnienia Milicji Obywatelskiej.
Zdecydowanie najbogatsza w eksponaty jest część okresu przedwojennego. Eksponaty są rewelacyjne!
A to dlatego, że nie zdarzyło się –
a były takie wystawy w Polsce – by
w jednym miejscu zostało zaprezentowanych aż tyle oryginalnych
mundurów czy pamiątek – dodaje
pan Szczepan.
Paweł Tarski

„Artystami” przestępczości byli
w przedwojennym Radomiu
kieszonkowcy polujący na portfele
nieuważnych handlarzy i kupców

Kazimierz Wiązowski i Jan Wcisło to dwaj radomscy policjanci,
którzy zostali zamordowani przez oprawców NKWD w Miednoje.
Po ich ekshumacji zachowały się guziki i fragmenty różańca –
opowiada Szczepan Kowalik

Funkcjonariuszem policji
mógł zostać obywatel
polski o nieskazitelnej
przeszłości. Wiek od 23
do 45 lat, zdrowej
i silnej budowy ciała
oraz wzrostu
odpowiedniego...
Przedwojenni
policjanci nie znali
łączności radiowej.
Po posiłki wzywali
gwizdkiem

Obława
na groźnych
przestępców
zakończyła się
sukcesem.
Po interwencji
policji
zostali
aresztowani
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Rocznicowe obchody w Wierzbicy

Dwa jubileusze
Kościół w Wierzbicy wzniesiono przed trzema
wiekami, a kaplicę w Polanach 25 lat temu.

H

istoria wierzbickiej parafii
pw. św. Stanisława Biskupa
i Męczennika sięga odległych czasów. Wierzbica stanowiła ośrodek włości możnowładczej,
który w XII wieku został nadany
klasztorowi miechowskiemu,
a na przełomie XII i XIII wieku powierzony klasztorowi cystersów
w Wąchocku. Pierwszy drewniany
kościół i parafia powstały tu około
1275 roku. Drewniany kościół jednak spłonął.

Barokowy kościół

Kaplica
25 lat temu w Polanach, wiosce
należącej do parafii Wierzbica,

Przed kaplicą w Polanach ks. proboszcz spotkał się
z przedszkolakami

zbudowano kaplicę. Wzniesiono
ją staraniem ks. prał. Tadeusza
Lutkowskiego, ówczesnego proboszcza w Wierzbicy, który obecnie swą posługę pełni w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Kaplica sąsiaduje z przedszkolem. Jest bardzo
zadbana. Wokół dużo zieleni.
– Na jubileusz, który przypada
10 maja, dzięki ofiarodawcom pochodzącym z terenu Polan, odnowiliśmy kaplicę i upiększyliśmy
teren wokół niej. Wymieniliśmy
dach, powstała wieża, a budynek
został ocieplony i położono kolorowy tynk. Zamontowano też 8
witraży z wizerunkami świętych.

Jeden z nich przedstawia św. Wojciecha, patrona kaplicy – mówi
ks. Chodelski.

Dziękuję

Zdjęcia Marta Deka

Obecna świątynia została zbudowana przez cystersów wąchockich około 1709 roku. Jest budowlą
barokową, orientowaną, wzniesioną z kamienia. W XIX i XX wieku
była gruntownie restaurowana.
4 lata temu jej ponownej renowacji podjął się obecny proboszcz
parafii ks. kan. Jan Chodelski. –
Przeprowadziliśmy gruntowny
remont wewnętrznej i zewnętrznej elewacji kościoła. Odnowione
zostały też malowidła na ścianach,
ale zachowaliśmy ich pierwotną

formę. Wszystko zostało odczyszczone, odgrzybione i odmalowane
już nową techniką pod kierunkiem
konserwatora zabytków. W prezbiterium położyliśmy granitową posadzkę. Odnowione zostały mury
kościelne, dzwonnica i budynki
przylegające do kościoła – mówi
ks. Jan Chodelski.
Wierzbicki kościół jest jednonawowy. W ołtarzu głównym
znajduje się obraz św. Stanisława,
a na zasłonie obraz Przemienienia
Pańskiego. W świątyni są dwie kaplice boczne, Matki Bożej Częstochowskiej i Świętej Rodziny, oraz
babiniec. – To pomieszczenie powstało, by powiększyć kościół. Kiedyś podczas Mszy św. przebywały
tu tylko kobiety. Stąd nazwa, która
zachowała się do dziś – wyjaśnia
ks. Jan. W babińcu wisi wykonany
w pierwszej połowie XVIII wieku
krzyż, który został tu przeniesiony
z przedsionka kościoła.

Kościół w Wierzbicy stoi przy skrzyżowaniu dróg

Marta Deka
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Ks. Jana Chodelskiego cieszy
odnowione wnętrze kościoła

O przewodniczenie obchodom
300-lecia kościoła w Wierzbicy
poproszono bp. Stefana Siczka.
Zaproszono opata cystersów z Wąchocka, księży pochodzących z parafii, poprzednich proboszczów,
wikariuszy oraz kapłanów z dekanatu. Jubileusz uświetnił koncert
muzyki organowej i oratoryjnej
w wykonaniu Roberta Grudnia
i Wioletty Białk.
Czas jubileuszy zawsze skłania do refleksji i podsumowań
tego, co zostało dokonane. – Pragnę z całego serca podziękować
ks. wikariuszom i siostrom zakonnym, którzy ze mną współpracują. Moim parafianom
dziękuję przede wszystkim za modlitwę, ale też za ofiarność i troskę
o te wszystkie dzieła, które podejmujemy. One pięknieją z roku
na rok. Myślę, że przekładają się
też na kult religijny, bo ciągle
wzrasta frekwencja na Mszach
św. i liczba osób przystępujących
do sakramentów, co mnie bardzo
cieszy. Szczególne podziękowania kieruję do strażaków, którzy
zawsze są do dyspozycji i służą
pomocą, a także do grup duszpasterskich. Ich członkowie bardzo
mocno uczestniczą w życiu parafii. A ja sam otrzymałem od nich
wiele życzliwości i dobra – mówi
ks. Jan Chodelski.

VI
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Mistrzostwo
diecezji
w kategorii
szkoły
podstawowe
zdobyła
drużyna
z parafii
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP ze
Skarżyska-Kamiennej...

Z prawej:
... a w kategorii
gimnazja
– drużyna
z parafii
pw. św.
Maksymiliana
Kolbego
z Radomia

Ministranckie
finały. Po raz
dziewiąty zostały
rozegrane
Diecezjalne
Mistrzostwa
Ministrantów
w Halowej Piłce
Nożnej. W tym
roku odbyły się
w Wierzbicy.
tekst
Ks. Zbigniew Niemirski
zniemirski@goscniedzielny.pl

zdjęcia
Marta Deka
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istrzostwa zostały
przeprowad zone
w dwóch kategoriach
wiekowych: uczniów
szkół średnich oraz uczniów gimnazjów. We wszystkich fazach zawodów wzięło udział 107 drużyn
parafialnych, w których zagrało
1070 ministrantów. – Turniej rozgrywany był w trzech etapach.

Fair play i am
Najpierw były eliminacje dekanalne, potem rejonowe i wreszcie
finały, rozegrane w dwie kwietniowe soboty – mówi ks. Ireneusz
Szustak, wikariusz z Wierzbicy,
a zarazem organizator imprezy.

Najpierw podstawówki
Do diecezjalnych finałów zakwalifikowało się dziesięć drużyn. Oto one w kolejności zajętych
miejsc: parafia pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP ze Skarżyska-Kamiennej, Małęczyn, Wierzbica,
parafia pw. św. Brata Alberta z Radomia, parafia pw. Miłosierdzia
Bożego z Przysuchy, parafia pw.
MB Królowej Świata z Radomia,
Jastrząb, parafia pw. NSJ ze Starachowic, Głowaczów i Kowala.
– Na turniej przyjechałem
z synem, który gra w drużynie
istniejącej przy skarżyskiej parafii prowadzonej przez ojców
franciszkanów – mówi Tomasz
Lisowski. – Udzielam się i pomagam. Chłopcy grają w piłkę niemal codziennie. Tu na turnieju
przeżywałem każdy mecz i każdą

sytuację. Cieszymy się bardzo
ze zwycięstwa.
Najmłodszym uczestnikiem
turnieju był Jakub Kański z Głowaczowa. – Chodzę do II klasy. W drużynie jestem dzięki starszemu bratu. Chciałem być ministrantem tak
jak on. Czy gram dobrze w piłkę?
Chyba tak, skoro mnie wzięli –
mówi Kuba i dodaje – Opiekuje się
nami ks. Dariusz Jasiński. Co sobota
gramy w piłkę w szkole na hali.

Gimnazjalne zmagania
Także i do finału w tej kategorii
zakwalifikowało się dziesięć drużyn. Oto one w kolejności zajętych
miejsc: parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego z Radomia, Nieznamierowice, Wierzbica, Jastrząb,
parafia pw. MB Królowej Świata
z Radomia, parafia pw. św. Piotra
z Radomia, parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza z Radomia,
Wieniawa, Lipsko, parafia pw. św.
Pawła Apostoła z Radomia.
Drużyną mistrzów opiekuje się ks. Grzegorz Łabądź. Jego
drużyna w ubiegłym roku zdobyła

ministranckie mistrzostwo Polski
w Łodzi. Trzykrotnie też wywalczyła zwycięstwo w rozgrywkach
diecezjalnych. – Chłopcy trenują
pod opieką Andrzeja Kaczora, który od dziesięciu lat zaangażowany
jest w prace Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy
Szkole Podstawowej nr 18 – mówi
ks. Grzegorz. – Ministranci z naszej
drużyny sporo czasu poświęcają
na treningi. Cieszę się, że gimnazjaliści mogą korzystać z boiska
szkoły podstawowej i z tego, że nasze działania czynnie wspierają
rodzice. Jest to ważne szczególnie
teraz, gdy to my będziemy organizować przyszłoroczne finały. Tutaj,
w Wierzbicy, organizatorzy stanęli
na wysokości zadania. Myślę, że będziemy mogli liczyć na ich pomoc
i radę – dodaje opiekun.

Tabela nie kłamała
Na prośbę ks. Szustaka wszystkie mecze sędziował Krzysztof
Szyszka. – Od kilkunastu lat
pracuję z młodzieżą. Dwadzieścia lat grałem w piłkę nożną
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Wyróżnieni zawodnicy z podstawówek (od lewej): Kamil
Waniek z Małęczyna – najlepszy zawodnik, Bartosz Stąpór
z Wierzbicy – najlepszy bramkarz i Piotr Grzejszczyk z parafii
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skarżysku Kamiennej – król
strzelców

mbicja
i prowadziłem drużyny młodzieżowe. Tu, na turnieju, starałem się
sędziować sprawiedliwie. Poziom
drużyn był zróżnicowany, a ostateczny wynik pokazał prawdę. Tabela nie kłamała. To z jednej strony.
Z drugiej trzeba powiedzieć, że

wszyscy mieli ambicję
i wolę walki. Na szczęście nie było większych
kontuzji i grano fair. Kto
wie, może warto pomyśleć także
o mistrzostwach ministranckich
na otwartych boiskach. 
•

Było nas wielu

Wyróżnieni zawodnicy z gimnazjów (od lewej): Mateusz Radecki
z parafii pw. św. Maksymiliana w Radomiu – król strzelców,
Bartosz Heromiński z Wierzbicy – najlepszy zawodnik i Jakub
Wrzosek z Nieznamierowic – najlepszy bramkarz

10 maja 2009 Gość Niedzielny

Ks. Ireneusz Szustak, organizator mistrzostw
– Sam, co oczywiste, nie dałbym rady sprostać tak
wielkiemu przedsięwzięciu. Cieszę się, że pomogło
mi tak wielu ludzi. Im wszystkim chcę serdecznie
podziękować. Myślę tu o ks. Krzysztofie Andasiu, moim
koledze z wikariatu w Wierzbicy, o tych, którzy objęli
patronat honorowy i medialny. Dziękuję proboszczowi, ks. kan.
Janowi Chodelskiemu, Klubowi „Orzeł” Wierzbica, władzom
powiatowym i gminnym, sponsorom, dyrekcji i pracownikom
Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy z dyrektorem Tomaszem
Jarzembińskim na czele. Wyrażam wdzięczność rzeszy młodzieży,
która zaangażowała się w organizację finałów. Dziękuję także
wszystkim księżom i opiekunom drużyn.
Gratuluję zwycięzcom i wszystkim zawodnikom.
Jesteśmy zadowoleni, że udało się przeprowadzić te finały.
Jest to wyróżnienie i dla parafii, i dla całej Wierzbicy.
To ważne, że najlepsi zawodnicy z całej diecezji przyjechali i grali
właśnie u nas.
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Panorama parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Końskich

Budują rodzinę

Ks. Tomasz Janicki

Zdaniem
proboszcza

Pamiątkowe zdjęcie z parafialnego wyjazdu w Kotlinę Kłodzką

W maju mija
15 lat od chwili, gdy
na placu budowy
świątyni pierwszą
Mszę św. sprawował
bp Adam Odzimek.

P

arafia została erygowana 20 lat
temu przez ówczesnego ordynariusza bp. Edwarda Materskiego.
Dziś rosną mury świątyni oraz
domu parafialnego.

Niedaleko Nieba i Piekła

Gość Niedzielny 10 maja 2009

W dekrecie tworzącym parafię określono jej granicę. Tworzą
ją głównie ulice południowej
części miasta Końskie oraz dwie
wioski: Niebo i Piekło. – W Piekle już właściwie nikt nie mieszka

Zapraszamy
na Msze św.
W niedziele i święta –
9.00, 10.45, 12.15, 17.00
W dni powszednie –
17.00

na stałe – mówi proboszcz ks. Tomasz Janicki. Są tam głównie domki letniskowe. Z drugiej strony
w mieście przybywa domów.
Mieszkańcy są ludźmi zaradnymi
i radzą sobie jak mogą z trudnościami – i tymi z byłej fali wielkiego bezrobocia, jakie dotknęło
region konecki, i z obecnym kryzysem. – Naszą troską jest budowanie rodzinnej, wspólnotowej
atmosfery i wiązanie z parafią
tych, którzy tutaj osiedlają się lub
mieszkają od niedawna – mówi
proboszcz. Ważnym momentem
integrowania parafian są wspólne
wyjazdy i pielgrzymki.

Wykuwanie wspólnoty
W parafii działają koła Żywego Różańca, a ołtarz otacza
liczne grono ministrantów.
Od początku proboszcza wspiera

rada budowlana. Istnieją i wciąż
powiększają swą liczbę kręgi Domowego Kościoła. To z ich grona
pochodzą członkowie zespołu
muzycznego, który czynnie angażuje się w liturgię.
Jako szczególny wyraz troski
o młodzież zrodziła się idea przeszczepienia tutaj radomskiej inicjatywy comiesięcznych spotkań
młodych w ramach cyklu nazwanego „Kuźnią”. Młodzi z koneckiej
parafii na swej stronie internetowej wskazują na cztery cele spotkań: praca nad sobą, poznawanie
siebie, wykuwanie wartości ewangelicznych oraz umacnianie wiary
w życiu chrześcijańskim.
Na konecką „Kuźnię” przyjeżdżają młodzi z parafii należących
do zachodniej i południowo-zachodniej części diecezji.
Ks. Zbigniew Niemirski

– Już na początku
zdałem sobie
sprawę, że skoro
powstała parafia,
to wcześniej
czy później
zostanie zbudowany kościół
materialny. Ale wtedy też
wyznaczyłem sobie pewien
priorytet. Chciałem głównie
budować Kościół duchowy,
parafię, która będzie
wspólnotą. Bo przecież
nie chodzi o to, by zbudować
świątynię, która będzie zimna
i pusta. Tak więc budując
wspólnotę, staram się kłaść
nacisk na dwie ważne grupy:
młodzież i rodzinę.
W tym wymiarze pojawia się
ważne sprzężenie zwrotne.
Jeśli posiadamy dobre
rodziny, to dzięki nim
wychowujemy takąż
młodzież. Z kolei praca
z młodzieżą owocuje
powstawaniem dobrych
rodzin. Ważną pomocą
są tutaj kręgi rodzin.
Staramy się systematycznie
poszerzać ich liczbę.
Z całego serca dziękuję
wszystkim, którzy
pomagają i tworzą
wspólnotę parafialną.
Tych ludzi jest bardzo
wielu. Spieszą z modlitwą,
ofiarą, dobrą radą i wszelką
pomocą. Dziękuję także
księżom Pawłowi Kalecie,
pierwszemu wikariuszowi,
oraz Sławomirowi
Kośniewskiemu, który
obecnie pracuje w parafii.
Ks. Tomasz Janicki
Święcenia kapłańskie –
16 maja 1987 r. Wikariaty –
parafia pw. MB Nieustającej
Pomocy w Starachowicach,
w Klimontowie,
pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Opocznie,
pw. św. Mikołaja w Końskich.
Probostwo w Końskich
od 1994 r.

