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Majowe spotkanie w przytyckiej parafii

Klerycy i ich przyjaciele

Spłonęła kaplica

Mają
nowy dom
Radom. Kolejne
dwa rodzinne domy
dziecka powstały
w Radomiu. Znajdują
się na Godowie
i od ponad miesiąca
mieszka w nich
dziesięcioro dzieci.
Na terenie miasta
jest już 12 placówek
tego typu.

Towarzystwo
Przyjaciół Seminarium
Duchownego
w Radomiu w tym roku
obchodzić będzie swoje
dziesięciolecie.

Wojciech Prawda

Cudnów. W sobotę
w nocy wybuchł
pożar w drewnianej
osiemnastowiecznej
kaplicy Matki Bożej
w Cudnowie koło
Kozienic. Kaplica
uległa całkowitemu
zniszczeniu.
Jej administratorem
była parafia
pw. Świętego Krzyża.
Trwają czynności mające
na celu ustalenie
przyczyn pożaru.

W

majowy wieczór, w tygodniu modlitw o powołania kapłańskie, grupa
seminaryjna wyjechała do Przytyka,
aby tam spotkać się w miejscowym
kościele z młodzieżą oraz przyjaciółmi i sympatykami radomskiego
seminarium. Parafia w Przytyku należy do tych, w których niemal od 10
lat prężnie działa TPSD. Spotkanie
rozpoczęło się Mszą św., podczas
której rektor seminarium ks. prał.
Jarosław Wojtkun wygłosił krótkie
słowo do zgromadzonych w świątyni.
Po nabożeństwie majowym odbyło się
spotkanie z klerykami. Poprzedził
je przygotowany przez nich dwudziestominutowy film. – To forma
prezentacji drogi powołania. Film

Po zakończeniu spotkania klerycy przyjmowali deklaracje wstąpienia
do TPSD od nowych członków

o idei kapłaństwa i o tym, co jako kapłani chcemy kiedyś robić. Mówimy
też, dlaczego wstąpiliśmy do seminarium, dlaczego wybraliśmy
właśnie taką drogę – mówi kleryk
Wojciech Prawda. Głównym celem
spotkania było wzajemne poznanie

Ks. Zbigniew Niemirski

Tak czekały na ten dzień

Z

anim przyszła ta wyjątkowa
Msza św., poprzedził ją cały rok
przygotowań. Specjalne katechezy,
spotkania w czasie liturgii połączone
z otrzymywaniem różańców, medalików i książeczek. – Dzieci czuły, że
coraz większymi krokami zbliżają się
do dnia Pierwszej Komunii św. Rósł
w nich zapał i niecierpliwe oczekiwanie. Teraz cieszą się, że mogą w pełny
sposób uczestniczyć w Eucharystii
– mówi ks. Grzegorz Jędrzejczyk,
który w tym roku przygotowywał
do I Komunii św. dzieci z opoczyńskiej kolegiaty pw. św. Bartłomieja.
Jako zespół gratulujemy wszystkim
dzieciom z naszej diecezji, które w
tym roku po raz pierwszy przyjmują do serca Pana Jezusa obecnego w
Eucharystii. Gratulujemy także ich
rodzicom, rodzeństwu i wszystkim
bliskim.
Redakcja
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Opoczno. W procesji z darami dzieci niosły chleb i wino, które stały się Ciałem i Krwią Pana Jezusa

się, możliwość rozmowy, zadawania
pytań. Klerycy przygotowujący się
do kapłaństwa mieli też okazję podziękować za ofiarowaną w ich intencji modlitwę. Spotkanie zaowocowało
wypełnieniem kilku nowych deklaracji przystąpienia do TPSD.  kgm

To już 580 lat
Bernarda Miros

Zbiórka krwi

Drzewica. Obchody Dni Drzewicy połączone były z 580. rocznicą nadania miejscowości praw
miejskich. Rozpoczęła je Msza św.
w kościele parafialnym pw. św.
Łukasza. Następnie na placu Wolności odsłonięto tablicę upamiętniającą pacyfikację Drzewicy. Na czas
trzydniowych uroczystości klucze
do miasta burmistrz gminy i miasta
Drzewica przekazał dzieciom i młodzieży. Radni miejscy zebrali się
na uroczystej sesji Rady Gminy
i Miasta w Gimnazjum im. Jana
Pawła II. Zasłużeni strażacy zostali

al. Paweł Laskowski
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W Zakrzewie po raz szósty oddawano krew

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Radomiu takie akcje przeprowadza cyklicznie, co 3 miesiące.
W ten sposób realizuje nauczanie
swojego patrona, który wzywał
wszystkich do „nowej wyobraźni
miłosierdzia”.
Następna zbiórka w lipcu.
bm

Biwak w stanicy
Maksymiliana Kolbego. Wspólnie
z harcerzami modliło się wielu
znamienitych gości, m.in. wiceprezydent Ryszard Fałek, posłowie i senatorowie. Goście mogli
też skosztować potraw przygotowanych przez gospodarzy. Harcerze bawili się przy klasycznym
ognisku, były występy, śpiewy oraz
inscenizacja historyczna – rekonstrukcja bitwy pod Zadwórzem
(obok Lwowa). Miejscowości tej
dzielnie broniły Orlęta. Niestety,
wszyscy obrońcy zginęli. 
md
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Jacek Marciniec

Radom-Firlej. Harcerski szczep
im. Orląt Lwowskich Związku Harcerstwa Polskiego powstał przed
dziewięciu laty, przy radomskiej
parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe
na Firleju. W tym roku harcerze
spotkali się na trzydniowym biwaku w swojej stanicy, w Małomierzycach na terenie parafii Kowalków.
Polową Mszę św. w intencji zgromadzonych harcerzy, młodzieży
i Ojczyzny odprawił opiekun
drużyny ks. kan. Stanisław Sikorski, proboszcz parafii pw. św.

Ks. kan. Stanisław Sikorski sprawdzał, czy wszystko
jest dopieczone

odznaczeni orderami. Wyjątkowo
bogaty program uroczystości obfitował w występy dzieci i młodzieży, koncerty, zabawy i konkursy
rodzinne.
pl

Z inicjatywy Rycerzy Maltańskich
Radom. W Zielonce Starej odbyły się 7-dniowe „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”, skierowane do osób niepełnosprawnych.
W ramach zajęć ich uczestnicy
spotkali się z doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się techniki rozmowy z pracodawcą, rady dotyczące pokonywania stresu oraz prawne aspekty

podejmowania pracy przez osoby
niepełnosprawne. Z kolei w radomskim ośrodku prowadzonym przez
Rycerzy Maltańskich odbył się
14-dniowy kurs komputerowy połączony z nauką przedsiębiorczości.
Poprowadził go Piotr Mazurkiewicz. Wiadomości związane m.in.
z podatkiem dochodowym i małą
księgowością przekazywała Paulina Kroczewska. 
rw

Honorowy obywatel
Ks. Maciej Będziński

Zakrzew. Z inicjatywy Klubu
Honorowego Dawcy Krwi im. Jana
Pawła II, działającego przy parafii
św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie,
kolejny już raz została zorganizowana zbiórka krwi. Zebrano
prawie 10 litrów tego bezcennego
leku. Zakrzewski klub przy współpracy z Regionalnym Centrum

Jeden z wielu koncertów
podczas Dni Drzewicy

Gen. bryg. Aleksander
Arkuszyński został
honorowym obywatelem
gminy Aleksandrów

Dąbrowa nad Czarną. Na uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym w Dąbrowie nad Czarną
dokonano aktu nadania honorowego obywatelstwa gminy Aleksandrów gen. bryg. Aleksandrowi
Arkuszyńskiemu „Majowi”. Eucharystii przewodniczył ks. Janusz
Stanek. Koncelebransami byli
ks. Maciej Będziński i ks. Dionizy
Markiewicz, kapelan kombatantów
z Łodzi. Uroczystości uświetniły
poczty sztandarowe, a wśród przybyłych gości byli między innymi
wójt i radni gminy Aleksandrów,
gen. Stanisław Karliński „Burza”,

przedstawiciele Światowego
Związku Żołnierzy AK, parlamentarzyści, przedstawiciele starostwa powiatów piotrkowskiego
i opoczyńskiego. Dziękując, gen.
Arkuszyński przywołał w pamięci
wydarzenia z 3 maja z czasu okupacji, kiedy to przed kościołem przy
figurze Chrystusa z roku 1918 załopotała biało-czerwona flaga.  kp
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Informacje z terenu
całej diecezji radomskiej:

www.diecezja.radom.pl

radom@goscniedzielny.pl
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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Mistrzowie Polski z radomskiego Firleja

Obronili tytuł
Marta Deka

W piłkę nożną grają
od dziecka. W tym
roku po raz drugi
zostali mistrzami
Polski.

W

kwietniu w Wierzbicy rozgrywano finały Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów
w Halowej Piłce Nożnej. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z parafii pw. św.
Maksymiliana Kolbego (Radom-Firlej). Na początku maja to ona
reprezentowała naszą diecezję
na Mistrzostwach Polski
Ministrantów w Piłce
Nożnej Halowej, które
w tym roku odbyły się
w Częstochowie.

Papierowa piłka
Ministranci z radomskiej parafii pw. św.
Maksymiliana Kolbego
trzykrotnie wywalczyli
zwycięstwo w rozgrywkach diecezjalnych. W ubiegłym roku podczas
Mistrzostw Polski
Ministrantów
w Piłce Nożnej
Halowej, które odbyły się w Łodzi,
zwyciężyli. Wrócili do Radomia
z pucharem. Podczas tegorocznych
mistrzostw powtórzyli swój sukces.
Znów okazali się najlepsi. Drużyną
opiekuje się ks. Grzegorz Łabądź.
Z parafią pw. św. Maksymiliana
związany jest od 2006 r. Wtedy był
jeszcze diakonem. Po święceniach
został jej wikariuszem. – Gdy przybyłem na parafię, chłopcy już słynęli z tego, że potrafili dobrze grać.

Zadowoleni ze zwycięstwa proboszcz ks. kan.
Stanisław Sikorski (z pucharem), opiekunowie
ks. Grzegorz Łabądź (z lewej) i Andrzej Kaczor oraz
ministranci ze statuetkami i koszulkami – niebieską,
w takich grali podczas mistrzostw, i czarną – te otrzymali
za zajęcie pierwszego miejsca
Po lewej: Już dwie statuetki KnC zdobyli ministranci
z radomskiej parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego

Chłopcy mają tam do dyspozycji
profesjonalny sprzęt, dobrych trenerów oraz zaplecze sportowe wraz
z boiskiem piłkarskim.

Radość proboszcza

Oni od małego kopią piłkę. Dowiedziałem się, że gdy jeszcze chodzili
do szkoły podstawowej, robili sobie
piłkę z papieru, oklejali ją taśmą
i kopali przez całą przerwę – mówi
ks. Grzegorz.
Oprócz tego, że nasi mistrzowie
grają w ministranckiej drużynie,
ćwiczą też w działającym przy Szkole Podstawowej nr 18 Uczniowskim
Klubie Sportowym „Młodzik”, którego prezesem jest Andrzej Kaczor.
■
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Podczas meczów rozgrywanych w Wierzbicy i Częstochowie
młodym piłkarzom towarzyszyli
ks. Grzegorz Łabądź i Andrzej Kaczor. Motywowali i dopingowali
swoich zawodników. – W tym
roku jechaliśmy z nastawieniem,
że obronimy tytuł mistrza. Muszę
jednak przyznać, że zespoły były
bardzo dobrze przygotowane. Z rozgrywek grupowych wyszliśmy
l
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z pierwszego miejsca. W półfinale
pokonaliśmy 4:0 zespół z Tomaszowa Lubelskiego, a w finale 5:2 parafię z Myszkowic. Myślałem, że sam
finał będzie trochę spokojniejszy,
ale nasi chłopcy musieli sporo popracować. Cieszymy się, że mamy
dwa puchary jako jedyna parafia
w Polsce – mówi ks. Grzegorz. Jak
zgodnie podkreślają zawodnicy
i ich opiekunowie, Mistrzostwa Polski w Częstochowie stały na bardzo
wysokim poziomie i to począwszy
od samych hal sportowych, które
były odpowiednio przygotowane,
aby przyjąć tak dużą grupę zawodników, a było ich ponad tysiąc,
po zaplecze logistyczne. W nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca
ministranci przywieźli do Radomia
puchar i statuetkę KnC (Króluj nam
Chryste). Każdy z nich otrzymał też
mp3, piłkę i albę, a ksiądz – również albę oraz stułę. Nagrodą był też
komplet strojów piłkarskich.
– Naszą parafię, co nas bardzo
cieszy, wyróżnia niewątpliwie to,
że działa tu wiele grup młodzieżowych. Wśród nich trzy grupy
ministrantów, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz szczep
harcerski im. Orląt Lwowskich.
Wymaga to wprawdzie dużego zaangażowania wielu osób, ale przynosi też efekty, czego dowodem
jest zdobycie przez naszych chłopców pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski Ministrantów w Piłce
Nożnej Halowej. Jeśli weźmiemy
pod uwagę, że z dwunastu tysięcy
parafii nasza jest pierwszą w tej dyscyplinie, to jestem dumy – dumny
z ks. Grzegorza, Andrzeja Kaczora,
który go wspomaga, i moich orłów –
mówi, nie kryjąc radości, proboszcz
ks. kan. Stanisław Sikorski.

Marta Deka

■
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Mszy św. na rozpoczęcie II Tygodnia Społecznego przewodniczył
bp Edward Materski

Tuż po zakończeniu panelu dziennikarskiego. Od lewej Rafał
Ziemkiewicz, Piotr Semka i w głębi ks. Jacek Wieczorek

II Tydzień Społeczny

Bilans dwudziestolecia
Po raz drugi
zaprosili do debaty.
Okazją w tym
roku stał się bliski
już czas rocznicy
czerwcowych
wyborów z 1989 r.

Stowarzyszenie „Civitas
Christiana” z jego przewodniczącą Jolantą Kucharską.
pod
W tym roku hasłem
patronatem
„Gościa”
Tygodnia stały się słowa:
„Solidarność – Niepodległość
– Demokracja. Bilans dwudziestolecia i spojrzenie w przyszłość”.
Tydzień Społeczny rozpoczęła Msza św., której przewodniczył bp Edward Materski. – Chrześcijańska koncepcja solidarności ma swój fundarugi Tydzień Społeczny zorganizowała ment w Jezusie Chrystusie, w którym wszystko
Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej zostało stworzone i odkupione. Bez uznania tych
z asystentami ks. Andrzejem Jędrzejewskim prawd słowo „solidarność” pozostaje świeckim
i ks. Markiem Adamczykiem oraz Katolickie hasłem, bez swych najgłębszych fundamentów
– mówił w homilii bp Materski. Po Mszy św.
pierwszy z wykładów wygłosił prof. Jan Żaryn
z IPN. I temu, i wykładom w dniach następnych
towarzyszyły dyskusje panelowe i rozmowa
z uczestnikami, którzy licznie wypełniali dolny
kościół parafii pw. MB Miłosierdzia.
W debacie próbującej dokonać bilansu
minionych dwudziestu lat drugi dzień został
poświęcony mediom. Najpierw o ich roli w społeczeństwie demokratycznym mówił o. prof. Leon
Dyczewski z KUL. A potem rozpoczęła się dyskusja panelowa o mediach w polskich przemianach
ustrojowych z pytaniem o to, czy przypadkiem
z czwartej nie stały się lub nie stają się pierwszą
władzą. W panelu, który poprowadził ks. Jacek
Wieczorek z Radia Plus, wzięli udział Piotr Semka, Rafał Ziemkiewicz oraz
ks. Zbigniew Niemirski.
Wykład o roli
Spotkania Tygodnia
mediów
w społeczeństwie Społecznego odbywały się
demokratycznym nie tylko w kościele MB
Miłosierdzia, ale także rawygłosił
domskiej Resursie Obywao. prof. Leon
telskiej.
Piotr Bityński
Dyczewski
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Okazja do wymiany myśli
Ks. dr Andrzej Jędrzejewski,
organizator II Tygodnia
Społecznego
– Tydzień Społeczny
to zaproszenie
do zestawienia ważnych
dla naszego życia, dla naszej
ojczyzny spraw z nauczaniem
społecznym Kościoła.
Już drugi raz zaprosiliśmy
wybitnych specjalistów, którzy
w przystępny sposób popularyzują
katolicką naukę społeczną.
To bardzo ważne, bo wciąż
jest ona zbyt mało znana,
nawet wśród gorliwych katolików.
Zaprosiliśmy też znane postaci życia
publicznego, które mimo różnicy
poglądów na wiele kwestii,
łączy odwoływanie się w swej
publicznej działalności
do chrześcijańskiego systemu wartości.
Chcemy w ten sposób powiązać ujęcie
teoretyczne, wynikające ze społecznej
doktryny Kościoła, z pytaniem
o praktyczną jej realizację w polityce,
gospodarce, kulturze.
Tydzień Społeczny jest także
okazją do spotkania się ludzi
zainteresowanych sprawami
społecznymi, noszących w sobie troskę
o Polskę; daje możliwość nie tylko
wysłuchania znanych gości,
ale także zadania im pytań,
wypowiedzenia własnej
opinii.
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Zapraszamy

Konkurs fotograficzny
Stowarzyszenie
„Zakrzew – WSPÓLNA DROGA” oraz
parafia rzymskoka- pod
tolicka pw. św. Jana patronatem
Chrzciciela w Za- „Gościa”
krzewie zapraszają
do udziału w drugiej edycji Diecezjalnego Amatorskiego Konkursu Fotograficznego. W tym roku
odbywa się on pod hasłem „Księga
Wyjścia w obiektywie”. Tematyka
fotografii: „(…) zobaczył, jak ciężko
pracują” (Wj 2,11), „(…) a nazajutrz
rano warstwa rosy leżała dookoła” (Wj 16,13), „(…) aż do zachodu
słońca” (Wj 17,13). Zgłoszenia należy nadsyłać do 22 maja. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne
nagrody. Regulamin i formularz
zgłoszeniowy do pobrania na stronach: www.janchrzciciel.org oraz
www.wspólnadroga.org.
•

23 maja w Sanktuarium Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole odbędzie się II Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu
„Margaretka”. – Ubiegłoroczna
pielgrzymka pokazała bardzo
wyraźnie, że potrzebujemy tego

Marta Deka

spotkania. W tym roku wpisuje się
ono w hasło duszpasterskie: „Otoczmy troską życie”. Czekam 23 maja
na margaretki z całej Polski przed
cudownym obrazem „Madonna
z różą”, gdzie w czasie wojny został cudownie uzdrowiony kapłan,
za którego ludzie się modlili. Przekażcie to zaproszenie innym. Koniecznie zaproście na to spotkanie
kapłanów, za których się modlicie.
Powiedzcie im o tym już teraz, by
mogli sobie zaplanować czas – zachęca do udziału w pielgrzymce
kustosz sanktuarium ks. Szymon
Mucha.
Program:
10.30 – odsłonięcie cudownego
obrazu i powitanie
10.45 – „Tajemnica Kapłaństwa”
– misterium
11.15 – konferencja
12.00 – Msza św. (po Eucharystii
spotkanie margaretek z kapłanami,
za których się modlą)
14.30 – nieszpory z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i zawierzenie apostolatu
Matce Bożej (po nabożeństwie krótkie spotkanie liderów – tych, którzy zawiązywali Apostolat „Margaretka” w swoich parafiach).
Dodatkowe informacje na stronie www.wysokiekolo.pl.
•

23 maja w Ośrodku
16.20 – „Bóg mówi: jeEdukacyjno-Charytatywsteś kochany” – medytacja
nym „Emaus” w Turnie koło pod
biblijna prowadzona przez
Białobrzegów odbędzie się patronatem ks. Piotra Turzyńskiego
Diecezjalny Dzień Młodzie- „Gościa”
17.00 – Eucharystia
(przewodniczy abp Zygży. Organizatorzy zapraszają do uczestniczenia w nim uczniów munt Zimowski); spotkanie ks. arszkół gimnazjalnych, ponadgimna- cybiskupa z duszpasterzami
18.00 – kolacja
zjalnych oraz studentów.
Program:
18.40 – „Bóg mówi: chcę byś był
14.30 – przywitanie grup i za- radosny” – zabawa przygotowana
wiązanie wspólnoty
przez wodzirejów z Grupy Impress
15.00 – Lednicka Koronka oraz młodych wolontariuszy
do Bożego Miłosierdzia
20.15 – Apel, modlitwa końcowa
15.20 – „Bóg mówi...” – prezen- i błogosławieństwo.
tacje przygotowane przez młodzież
Szczegółowe informacje o spoz kilku ośrodków oraz konferencja tkaniu na stronie www.mlodziraks. Rafała Rausa
dom.pl.
•

Podczas ubiegłorocznego Dnia Młodzieży w „Emaus” poświęcono
figurę Matki Bożej Pielgrzymującej

Ekspresem na Lednicę
PPKS w Radomiu 6 i 7 czerwca uruchamia specjalne połączenia autobusowe Radom–Lednica–Radom. Młodzi pielgrzymi
będą mogli bezpiecznie dojechać
na spotkanie na polach lednickich
oraz wrócić do Radomia. Wyjazd
z dworca autobusowego 6 czerwca

o 4.00. Na tych, którzy skorzystają
z oferty, czekają liczne atrakcje.
Na pokładzie autobusu będzie wyświetlany film „Popiełuszko”.
Osoby udające się na Lednicę
z PPKS w Radomiu będą miały
też zapewnione miejsce na polu
lednickim w sektorze dla gości,
tuż przy bramie rybie. Dodatkową
atrakcją będzie uroczysty koncert
i możliwość zwiedzenia katedry
podczas postoju w Gnieźnie. Z katedry zabrane będą relikwie św.
Wojciecha, które zostaną przewiezione na pola lednickie. Karnety
na przejazd dostępne są w kasach
PKS Radom oraz na stronie www.
pksbilety.pl.

•
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Margaretki
w Wysokim Kole

Kustosz sanktuarium
ks. Szymon Mucha zanosi
modlitwę wstawienniczą
za margaretki

Diecezjalny Dzień Młodzieży

Ks. Zbigniew Niemirski

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespół Szkół Plastycznych oraz Stowarzyszenie
Centrum Młodzieży „Arka” organizują II Regionalny Konkurs Literacki. Do udziału w nim zapraszają
uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych z terenu Radomia i okolic. Przedmiotem konkursu będą
autorskie teksty poetyckie (maksymalnie 3 wiersze) o dowolnej tematyce, które uczestnicy osobiście
zaprezentują jury podczas finału.
Prace do 20 maja należy przesłać
na adres: zso4radom@gazeta.pl lub
dostarczyć do Biblioteki ZSO nr 4
(ul. Osiedlowa 36, 26-600 Radom).
Finał odbędzie się 25 maja o godz.
17.00. w kawiarni Stowarzyszenia
Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu przy ul. Chrobrego 7/9.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(048) 360 53 30 wew. 33.
•

Marta Deka

Konkurs Literacki

VI
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W drodze
Radom. W czasie drugiej pielgrzymki do Rzymu alumni,
ich wykładowcy i wychowawcy spotkali się
z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
tekst
Krystyna Piotrowska
Marta Deka
radom@goscniedzielny.pl

zdjęcia
Wojciech Prawda

Z

Wyższego Seminarium
Duchownego, 18 kwietnia, na kilkudniową
pielgrzymkę do Włoch
i Watykanu udali się wykładowcy, wychowawcy i alumni.
Organizatorem było Diecezjalne
Biuro Pielgrzymkowe wraz
z jego dyrektorem ks. Danielem
Swendem.

Miejsca święte

Gość Niedzielny 17 maja 2009

Pierwszy pielgrzymi przystanek to Padwa. Spacer ulicami miasta, zwiedzanie bazyliki
św. Antoniego. – To była podróż

i dni, w których dosłownie dotyPielgrzymi mieli okazję
kaliśmy miejsc związanych z po- być blisko sarkofagu św.
staciami najbardziej znanych Antoniego. Zapamiętali,
świętych w historii Kościoła. jak młode osoby dosłowMieliśmy świadomość, że jeste- nie próbowały wtopić się
śmy w tych miejscach, chodzimy w ów sarkofag z ufnością,
po tej samej ziemi, patrzymy licząc na jego wsparcie i pomoc.
na te same krajobrazy i drzewa, W Padwie pielgrzymi uczestnina które patrzyli święczyli w pierwszej Mszy
ci. A przecież wiadomo,
św. na włoskiej ziemi.
że święci to też jakieś Benedyktowi XVI
Kolejny d zień
dośw iadczenie rzekopię obrazu to zwiedzanie Rzymu.
czywistości Kościoła.
Matki Bożej Każdy z etapów pielBo w nich jest wyczu- Staroskrzyńskiej grzymki był pewnym
wane tętno jego życia.
wręczyli rodzajem katechezy.
Przecież świętość Ko(od lewej) Jako że obchodzony
ścioła staje się czymś
ks. Piotr jest Rok św. Pawła,
namacalnym i widoczTurzyński, zwiedzanie Wiecznenym w życiu konkretks. Jarosław go Miasta rozpoczęto
nych ludzi, którzy swoje
Wojtkun, od Bazyliki św. Pawła
życie przeżyli w święty
ks. Maciej za Murami. – Tu sprasposób – mówi rektor
Korczyński i dk. wowaliśmy EucharyWSD ks. prał. Jarosław Krzysztof Wróbel stię. Św. Paweł, jego
życiorys i to miejsce
Wojtkun.

jakoś przemówiły do nas. Ta katecheza Pawłowa i jego dzieje
naznaczone w pierwszym etapie życia jakimś zagubieniem,
poszukiwaniem Boga, nawet
grzechem. A on to wszystko –
i słabość, i grzech – powierza
Bogu, stając się apostołem całego
świata. To jakieś przesłanie dla
nas, że jeśli powierzamy Bogu nasze słabości, On jakoś to wszystko
uwzniośla – oczyszcza i prowadzi
po drogach świętości – powiedział
ks. Jarosław.
Tego dnia zaplanowane było
również zwiedzanie pozostałych
bazylik i historycznego centrum
Wiecznego Miasta.
Dzień trzeci to m.in. wizyta w rzymskich katakumbach
św. Kaliksta i pobyt na Monte
Cassino. To niezwykłe miejsce
i cmentarz na górze, ten skrawek polskiej ziemi oddalony
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Spotkanie z abp. Zygmuntem Zimowskim
Po prawej: Na Monte Cassino

2000 km od naszej ojczyzny zawsze na przybyszach robi duże
wrażenie, również na tych, którzy
są tu po raz pierwszy. – Należę
do osób, które były tam kolejny
raz. Zawsze jest to niezwykle
mocne doświadczenie i jakiś rodzaj katechezy. Wzgórze Monte
Cassino górujące nad przeciętnością ludzkiego życia i leżący
tam ludzie, którzy oddali życie,
za wyższe wartości. Dla nas może
to być zachętą inspiracją i motywacją, że warto w życiu troszczyć się o to, co przerasta nasze

człowieczeństwo. To, co jest prawdziwe i wielkie. Bo są wartości,
które nie przemijają, i groby żołnierzy o tym mówią. Dla kleryków
była to lekcja bardzo wartościowa
– są tam również mogiły ludzi,
którzy zginęli, gdy byli w ich wieku – podkreśla ks. Wojtkun.

Audiencja
Wreszcie środowa audiencja
na Placu św. Piotra. Jak zawsze
niepowtarzalne doświadczenie
powszechności Kościoła. W tym

w drogę. Trudno w tym miejscu
nie dostrzec, że w Bożych planach
nie ma przypadków – pierwotnym terminem seminaryjnej
pielgrzymki był listopad ubiegłego roku, jednak ze względu
na rozpoczynający się synod
postanowiono odłożyć wyjazd
na kwiecień. Oczywiście nikt wtedy nawet nie przypuszczał, jakie
są plany związane z osobą pasterza naszej diecezji. W Watykanie
nasi pielgrzymi nie tylko spotkali się z abp. Zimowskim na Placu
św. Piotra, ale również uczestniczyli w bazylice we Mszy św.
sprawowanej pod jego przewodnictwem. Asysta arcybiskupia
składała się z naszych kleryków,
seminaryjna schola zaśpiewała
po polsku „Zmartwychwstał
Pan”. – To jest Msza, którą z reguły odprawia jeden z kanoników
bazyliki, ale z racji, że był obecny arcybiskup, sprawa celebry
została jemu powierzona. Msza
św. odprawiona była po włosku,
ale fragment kazania ksiądz arcybiskup wygłosił po polsku. Wymowa tego miejsca, seminarium
przy swoim biskupie, to było niezwykłe przeżycie i jeszcze długo
będziemy je wspominali – mówi
rektor.
Ostatnim etapem pielgrzymki był Asyż. Msza św. w Bazylice św. Franciszka, zwiedzanie
średniowiecznego miasta, bazylik św. Klary i Matki Bożej
Anielskiej z Porcjunkulą oraz
Rosarium i miejsce śmierci św.
Franciszka.
Późnym popołudniem pątnicy
pełni wrażeń wyruszyli autokarami w stronę Polski. 
•
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dniu na placu obecnych było ok.
czterdzieści tysięcy osób. Po katechezie Ojciec Święty powiedział:
„Witam pielgrzymów polskich,
a szczególnie alumnów seminarium duchownego z Radomia”.
Przypomniał też o przypadającej
następnego dnia uroczystości św.
Wojciecha, patrona Polski. „Polecając Was obecnych i Waszą
ojczyznę jego opiece, wszystkim
z serca błogosławię”. Dzięki pomocy i życzliwości naszego diecezjalnego kapłana ks. Alberta
Warso, który jest pracownikiem
Kongregacji Nauki Wiary, nasi
pielgrzymi mogli być bardzo blisko papieskiego tronu. Była też
okazja, aby wręczyć Benedyktowi XVI kopię obrazu Matki
Bożej Staroskrzyńskiej – Matki
Pięknej Miłości. – Byłem w grupie wręczającej Ojcu Świętemu
obraz. Oficjalna część audiencji
zakończyła się i Papież mógł podejść do sektorów, gdzie były osoby, które miały do przekazania
dary. Z reguły jako rektor przedstawiam kleryków biskupowi.
To się dzieje przy okazji różnych
etapów formacji seminaryjnej.
Tu po raz pierwszy miałem okazję
przedstawić seminarium Papieżowi – wspomina ks. Jarosław.
Dzień wyjazdu pielgrzymów
z Radomia zbiegł się z dniem
ogłoszenia decyzji Papieża o wyborze bp. Zygmunta Zimowskiego
na przewodniczącego Papieskiej
Rady do spraw Duszpasterstwa
Służby Zdrow ia. On też
pobłogosławił
Chwila
pątników, zaodpoczynku
przed Koloseum nim wyruszyli
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Panorama parafii. Pw. św. Barbary w Nieświniu

Pod opieką patronki górników
Istniejący tu
przemysł farbiarski
związany był
z wydobywaniem
glinki przemysłowej
w tutejszej kopalni.
Stąd patronką parafii
została św. Barbara.

Zdaniem
proboszcza

K

Ks. Stanisław Nowak

ościół parafialny stanął
w miejscu, gdzie w 1944 r.
Niemcy rozstrzelali 25 mężczyzn
z miejscowości Smarków. Dziś
ich ofiarę upamiętnia okolicznościowa tablica.
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Od kaplicy do kościoła
W czasie okupacji Niemcy
obok fabryki na Fidorze wznieśli budynek z przeznaczeniem
na wytwórnię wód sodowych, wykorzystując kamień, który mieszkańcy Nieświnia i okolicznych
wiosek zgromadzili na budowę
szkoły. Po wojnie władza ludowa,
na prośbę mieszkańców Fidoru
i Nieświnia, oddała tenże budynek
dla kultu religijnego i urządzenia
kaplicy. Od 1948 r. księża z parafii pw. św. Mikołaja w Końskich
sprawowali tu Msze św. i uczyli
religii. W latach 70., staraniem
ks. Tadeusza Lutkowskiego, została wzniesiona kaplica. W 1972 r.
w Nieświniu zamieszkał na stałe
ks. Czesław Kołtunowicz. Dekretem z dnia 31 grudnia 1982 r. bp
Edward Materski erygował nową
parafię. Pierwszym proboszczem
został mianowany ks. Franciszek
Jakubiak, dziś pracujący w Głowaczowie. Dwa lata później Urząd
Miasta i Gminy w Końskich
udzielił pozwolenia na budowę
kościoła. Plac pod budowę został
ofiarowany przez małżonków
Stefana i Stanisławę Piwowarczyków. Zapał był ogromny. Bardzo
szybko, jeszcze w 1984 r., zalano
fundamenty, a rok później świątynia osiągnęła stan surowy.

Siła ducha
– Nasza parafia charakteryzuje się ogromną siłą ducha
i wielkim rozmodleniem –
mówi proboszcz ks. Stanisław

Ostatnią wizytację w parafii przeprowadził bp Adam Odzimek.
Ćwierć wieku temu poświęcił on mury kościoła, który zaledwie
w rok wzniesiono w stanie surowym

W wystroju
prezbiterium
umieszczono plafony
przywołujące
sakramenty

Zapraszamy
na Msze św.
W niedziele i święta
– 9.10, 11.45, 18.00
W dni powszednie
– 18.00

Nowak. Modlitewnym zapleczem wspólnoty są koła Żywego
Różańca. W parafii, która liczy
niespełna dwa tysiące wiernych,
jest ich dziesięć.
Maryjny rys tutejszej pobożności sprawił, że w parafii rokrocznie
26 sierpnia w uroczystość Matki
Bożej Częstochowskiej odbywa się
odpust. Parafianie w sierpniu z radością goszczą na noclegu dwie
pielgrzymki idące na Jasną Górę:
diecezjalną, która przychodzi
tutaj z Białobrzegów, oraz pielgrzymkę rodzin, przybywającą
z Warszawy-Pragi.
W życie wspólnoty i jej liturgię czynnie angażują się dorośli
i młodzież. Otaczają ołtarz jako
ministranci i tworzą parafialną
scholę. Czynną pomoc biednym
i potrzebującym, doskonale znając potrzeby wiernych, niesie
parafialny zespół Caritas.
Ks. Zbigniew Niemirski

– Zaledwie sześć
lat temu miało
miejsce uroczyste
poświęcenie
kościoła.
Ale tutejsza
wspólnota rosła i krzepła
dużo wcześniej
przez szereg lat pod
duszpasterską opieką moich
poprzedników.
To oni razem z parafianami
trudzili się i budowali
zarówno kościół materialny,
jak i duchowy,
wznosili plebanię
i zagospodarowywali
otoczenie. Wdzięczną
pamięcią ogarniam tu
księży proboszczów
Franciszka Jakubiaka,
Eugeniusza Siedleckiego
i Eugeniusza Tyburcego.
W parafii jako proboszcz
pracuję ponad rok.
Cieszy mnie
wspólnota parafialna,
którą tworzą dobrzy
i życzliwi ludzie,
kochający Boga i Kościół.
Sami, choć borykają się
z różnymi trudnościami,
czasami bezrobociem,
niedostatkiem
i koniecznością wyjazdów
za pracą za granicę,
są ofiarni i gotowi nieść
wszelką pomoc. Ufam,
że z Bożą pomocą nadal
będziemy wzrastać
w wierze i miłości.
Bardzo dziękuję dyrekcji,
nauczycielom i pracownikom
Szkoły Podstawowej
za zaangażowanie
i pomoc w przygotowywaniu
różnorakich świąt
i obchodów.
Ks. Stanisław
Nowak
Święcenia kapłańskie – 16 maja
1987 r. Wikariaty – Suchedniów,
parafia pw. MB Miłosierdzia
w Radomiu. Probostwo
w Nieświniu od 2007 r.

