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W Radomiu znani 
są przede wszystkim 
z tego, że zawsze 
stawiali na młodzież.

J eszcze przed II wojną światową 
w ośrodku przy ul. Siennej siostry 

szarytki objęły opieką dzieci i bez-
domne rodziny. Po wojnie powstał 
tu barak kapliczny, który stał się 
ośrodkiem duszpasterskim parafii 
Opieki Najświętszej Maryi Panny. 
50 lat temu bp Jan Kanty Lorek po-
wierzył duszpasterstwo przy kaplicy 
na ul. Siennej księżom filipinom. Jako 
pierwsi przybyli tu ks. Mieczysław 
Stebart i ks. Franciszek Jarząb. 44 
lata temu dołączył do nich ks. Józef 
Mroczek. – Początki były najrado-
śniejsze – wspomina. – Nie było 

wspólnego domu. Mieszkaliśmy 
na stancjach. Codziennie na uli-
cach spotykaliśmy się z ludźmi. 
Odbieraliśmy dowody wielkiej 
życzliwości. Czuliśmy, że jesteśmy 
scementowani, zjednoczeni. 

Ówczesne władze zezwoliły 
na powstanie kongregacji dopiero 
we wrześniu 1972 r. – To była łaska 
nawiedzenia Radomia przez Matkę 
Bożą w znaku jasnogórskiej ikony – 
mówi ks. Mroczek. Sześć lat później 
filipini zamieszkali w domu przy ul. 
Zborowskiego 14, a w listopadzie 
1996 r. w nowym klasztorze przy ul. 
Grzybowskiej. Pokłosiem sierpnia 
1980 r. było pozwolenie na budowę 
kościoła.

Radomscy filipini zawsze stawiali 
na duszpasterstwo młodzieży. Mu-
zyczny zespół „Oratorium”, grupa 
pielgrzymkowa, wspólnoty Ruchu 

Światło–Życie, harcerze – to tylko 
niektóre z przykładów. W 1991 r. 
powstało Katolickie Liceum Ogól-
nokształcące, które bardzo szybko 
zyskało w mieście renomę. Do niego 
w roku 2000 dołączyło gimnazjum.

Dziś filipińską wspólnotę tworzy 
dwunastu kapłanów i jeden diakon. 
Prowadzą kilkunastotysięczną 
prężną parafię. Pracują tu siostry 
franciszkanki misjonarki Maryi.– 
Chcielibyśmy nadal stawiać na mło-
dzież – mówi proboszcz, ks. Ireneusz 
Gizan. – Mamy grupy formacyjne, 
ale modlę się o jakiś pomysł na sku-
teczny model współczesnej pracy 
ewangelizacyjnej, dzięki któremu do-
cieralibyśmy do jak najszerszej liczby 
wiernych. Chcemy też doprowadzić 
do końca dzieło budowy parafialnej 
świątyni.

  Ks. Zbigniew Niemirski

Z okazji jubileuszu grawerowany list gratulacyjny złożył prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak.  
Przyjął go superior klasztoru, ks. Adam Maj, obchodzący 30. rocznicę święceń kapłańskich

Jubileusz radomskich księży filipinów

Złota kongregacja
krótko

Spotkania 
Teatralne
Borkowice. 6 i 7 czerwca 
odbędą się V Borkowickie 
Spotkania Teatralne.  
6 czerwca od 16.00 
wystąpią: Teatr GOK 
w Borkowicach  
(„Legenda o Krakowej 
Górze”), Borkowicki 
Teatr Sztuki Sakralnej 
(„Mieszczanin 
szlachcicem”), Teatr Maska 
z PG w Suskowoli  
(„Igraszki z diabłem”).  
7 czerwca o 13.00 Teatr MDK 
w Przysusze  
wystawi „Szawła”,  
o 16.50 spotkanie 
ze Stefanią Kotlarczyk, 
o 17.15 wystąpi 
J.K. Szczygieł („Poezją 
pisane”), o 18.00 Teatr z ZSO 
w Szydłowcu wystawi 
„Dzień gniewu”, a o 19.00 
Teatr WSD w Radomiu 
„Szawła z Tarsu”.

Festyn 
Radom. 7 czerwca  
o godz. 13.00 w parafii  
pw. NSJ rozpocznie się 
festyn. Jedną z jego 
atrakcji będzie 
koncert chóru „Gospel 
Radom”. Organizatorzy 
przygotowali mnóstwo 
atrakcji dla dzieci i wiele 
konkursów. Dochód z loterii 
przeznaczony zostanie 
na pokrycie kosztów 
obiadów dla dzieci.

Pielgrzymka
Radom. Parafia pw.  
św. Jana (fara) organizuje 
pielgrzymkę do „Ziemi 
Ojców”. Uczestnicy 
wyjazdu odwiedzą 
Lwów, Jazłowiec, 
Zarwanicę, Buczacz, 
Kamieniec Podolski, 
Chocim, Krzemieniec, 
Paczajów, Lwów i Kalwarię 
Pacławską. Szczegółowe 
informacje: www.fara.
radom.pl.
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■ R e k l A m A ■

Informacje z terenu  
całej diecezji radomskiej:  

www.diecezja.radom.pl

Interwencja arcybiskupa

Genewa. Administrator apostol-
ski naszej diecezji abp Zygmunt 
Zimowski (na zdjęciu) wziął udział 
w obradach 62. Zgromadzenia 
Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO). Jako przewodniczący 
Papieskiej Rady ds. Duszpaster-
stwa Służby Zdrowia zabrał głos 
w imieniu Stolicy Apostolskiej, 
zwracając uwagę na to, że czas 
globalnego kryzysu ekonomicz-
nego przyniósł redukcję progra-
mów pomocy medycznej szcze-
gólnie dla krajów rozwijających 

się. Upomniał się o los milionów 
dzieci, które w krajach biednych 
pozbawione są należytej opieki. 
Hierarcha przypomniał, że Kościół 
na całym świecie prowadzi tysiące 
dzieł pomocy chorym i cierpiącym. 
Zaapelował o stosowanie zasad: 
równości, solidarności i sprawie-
dliwości społecznej. Wyraził także 
konieczność stworzenia wspólne-
go kodeksu etycznego zakorzenio-
nego w prawie naturalnym.  zn
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Zakończenie peregrynacji
Słupica. W parafii pw. św. 
Andrzeja Boboli zakończyła się 
roczna peregrynacja relikwii 
jej patrona wraz z księgą Pisma 
Świętego. Każdego dnia rodzi-
ny, klękając przed relikwiami 
św. Andrzeja Boboli, otwierały 
również Biblię, by ją wspólnie 
czytać i głębiej rozumieć, by 
stała się dla nich księgą życia. 

Na dzień dziękczynienia i zakoń-
czenia peregrynacji proboszcz 
ks. Krzysztof Cielniak zaprosił 
moderatora diecezjalnego Dzieła 
Biblijnego im. Jana Pawła II ks. dr. 
Jacka Kucharskiego, który skie-
rował do wiernych gorący apel, 
aby trwałym śladem zakończonej 
peregrynacji było powstanie stałej 
grupy biblijnej.  mk

Nowe trasy wspinaczkowe
Bałtów. Na dwóch wapiennych 
skałach otwarto sześć tras wspi-
naczkowych. Mogą z nich korzy-
stać zarówno amatorzy, jak i pro-
fesjonaliści. Inicjatorem powstania 
tras był ks. Tadeusz Pasek, wika-
riusz z parafii pw. św. Kazimierza 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
który od wielu lat wyczynowo 
uprawia wspinaczkę. W dzieło 

zaangażowały się Stowarzysze-
nie Bałt oraz Świętokrzyski Klub 
Alpinistyczny. Przed ich poświę-
ceniem, którego dokonał ks. Grze-
gorz Kucharski proboszcz parafii 
w Bałtowie, ks. Tadeusz odmó-
wił modlitwę do św. Bernarda 
z Menthon, patrona alpinistów. 
Na otwarcie przybyło ok. 50 osób. 
 zn

Pasjobus

Radom. Ogólnopolska akcja 
Pasjobus – „PROJEKTOR – wolon-
tariat studencki” odbywa się 
we wszystkich miastach akade-
mickich. W Radomiu, w ramach 
promocji programu, miało miejsce 
spotkanie ze studentami na Poli-
technice Radomskiej. Następnie 
w Stowarzyszeniu Centrum 
Młodzieży „Arka” przy ul. Chro-
brego odbyły się zajęcia warsz-
tatowe. Uczestniczyło w nich 40 

osób. Zajęcia przeprowadzono 
w dwóch tematycznych grupach 
– kreatywne metody pracy z gru-
pą oraz muzyczne i matematycz-
ne inspiracje do projektu. Celem 
programu jest dotarcie do dzieci 
i młodzieży z małych miejscowości 
z aktywnością i wiedzą studentów, 
którzy swoją postawą mają zachę-
cać uczniów do dalszego rozwoju. 
Więcej informacji na www.projek-
tor.org.pl.  kp

Na zakończenie każdej Mszy św. ks. Kucharski błogosławił 
wiernych księgą Pisma Świętego
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Poświęcenia tras dokonał ks. Grzegorz Kucharski

W „Arce” odbyły się zajęcia warsztatowe
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Po lekcjach 
przychodzą 
do „Kazimierzówki”. 
Tu pod czujnym 
okiem opiekunów 
bawią się i rozwijają 
swoje pasje.

O d dziesięciu lat przy pa-
rafii pw. św. Kazimierza 

w Radomiu działa świetlica 
„Kazimierzówka”. W 1999 roku 
jej uroczystego otwarcia doko-
nał bp Jan Chrapek. Przychodzą 
tu dzieci głównie z Zamłynia, 
ale też i innych dzielnic Radomia: 
Kaptura, Koziej Góry czy Starego 
Miasta. 

Świetlica otwarta jest od po-
niedziałku do piątku od 15.00 
do 18.00, a w soboty dla podopiecz-
nych organizowane są wyciecz-
ki. – Mamy tu salę komputerową, 

prowadzimy zajęcia matematycz-
ne, plastyczne, naukę tańca. 20 
czerwca podczas festynu grupa 
naszych podopiecznych będzie 
mogła zaprezentować swoje umie-
jętności taneczne przed szerszą 
publicznością – mówi kierownik 
świetlicy Andrzej Kowalczyk.

Dzieci mogą też pograć w pił-
kę, tenisa stołowego i gry plan-
szowe. Oprócz tego opiekunowie 
organizują im przeróżne zabawy 
i konkursy. Szczególny charak-
ter mają świąteczne spotkania. 
Przed Dniem Matki najmłodsi 
podopieczni świetlicy rysowali 
swoje mamy, a na Dzień Dziecka 
organizatorzy już przygotowali 
wiele konkursów i dużo dobrej 
zabawy.

Opiekunowie dbają, by pod-
opieczni świetlicy rozwijali swoje 
zainteresowania i mogli się nimi 
pochwalić. Dlatego ostatnio zor-
ganizowali konkurs pod hasłem 
„Hobby – pożyteczne i ciekawe 

zainteresowania własne, kolegów 
i znajomych”. W świetlicy przygo-
towano wystawę dorobku hobby-
stów. – Spotkanie było nietypowe 
i bardzo ciekawe. Uczestniczyły 
w nim aż cztery pokolenia. Przy-
szły osoby z Klubu Seniora, ro-
dzice, młodzież i dzieci. Każdy 
chciał zaprezentować swoje pasje 
– mówi Andrzej Kowalczyk. 

Panie z Klubu Seniora opowia-
dały o robótkach ręcznych. Dzieci 
były szczególnie zainteresowane 
szydełkowaniem. Pani Basia opo-
wiadała o zamiłowaniu do kucha-
rzenia, a pani Agnieszka o pasji 
fotografowania. Magda, uczenni-
ca gimnazjum, mówiła, że ma wie-
le pasji. Jedną z nich jest zbieranie 
autografów znanych osób. Ma 
ich już dużo, ale najbardziej ceni 
autografy Jana Pawła II i bp. Jana 
Chrapka.

Gdy o swoich zaintereso-
waniach opowiedzieli dorośli, 
przyszedł czas, by pochwalili się 

również podopieczni świetli-
cy. – Ania przyniosła kolekcję 
ozdobnych karteczek, naklejek 
i ulubione maskotki. Maja opowie-
działa o swoich zainteresowaniach 
modą, bo w przyszłości chciałaby 
zostać modelką lub projektantką. 
Natalka interesuje się gimnasty-
ką artystyczną i tańcem, dlatego 
uczęszcza na dodatkowe zajęcia 
z tym związane, a przed publicz-
nością wykonała szpagat. Kalin-
ka lubi śpiewać. Zaśpiewała swoją 
ulubioną piosenkę, która porwała 
do tańca publiczność. Karolinka 
zbiera słoniki. Muszą być koniecz-
nie z trąbą do góry – relacjonuje 
przebieg konkursu kierownik 
świetlicy. Choć to było trudne za-
danie, jury musiało wybrać zwy-
cięzców. Pierwsze miejsce przy-
znano Annie Witkowskiej, drugie 
zdobyła Maja Okruta, a trzecie – 
Natalia Sitarek, Kalina Kwiecień 
i Karolina Sieroń.

md

„Kazimierzówka” na radomskim Zamłyniu

Uczą się i bawią

■ R e k l A m A ■

Dzieci podziwiały, jak piękne rzeczy można zrobić na szydełku 
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„Moja mama w serduszku” – to rysunki przedszkolaków 
wykonane na Dzień Matki
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Wzorem były Apele Młodych, ja-
kie w katedrze organizował bp Jan 
Chrapek. Przybywało na nie kilka 
tysięcy młodych. 

P ięć lat temu księża zaangażo-
wani w różne formy duszpa-

sterstwa młodzieży postanowili 
zewrzeć siły i zrobić coś wspólnie. 
Byli to: ks. Dariusz Kowalczyk, 
asystent KSM, ks. Albert Warso 
– moderator Ruchu Światło–
Życie, ks. Tomasz Gaik – kapelan 
Zawiszaków i ks. Piotr Turzyński – 
wykładowca seminarium. – Nazwa 
„Kuźnia” powstała jako nawiązanie 
do pseudonimu Kowal, który nosi 
jeden z nas. Kto? Łatwo zgadnąć, 
patrząc na nazwiska – śmieje się 
ks. Turzyński. – Ale szło też i o spra-
wę wielką, o wykuwanie charakte-
rów ludzi młodych – dodaje.

Spotkania najpierw odbywa-
ły się w radomskim kościele bł. 

Annuarity, a potem przeniosły się 
do kościoła MB Miłosierdzia. Dziś 
inicjatywa kończy pięć lat i wspa-
niale dojrzewa. Można by rzec, 
że z przedszkola idzie do szkoły.

– Staraliśmy się podejmować 
jakieś nowe formy duszpaster-
stwa, angażować media, zapraszać 
ciekawych ludzi, organizować 
konkursy. Jednocześnie, dzięki 
Bogu, zachowaliśmy to, co kla-
syczne i bardzo ważne. Na „Kuź-
niach” zawsze była Komunia św., 
a księża siedzieli w konfesjona-
łach – opowiada ks. Piotr.

Zasadą comiesięcznych spo-
tkań były tematyczne cykle. 
Najpierw omawiano trzy cnoty 
Boskie: wiarę, nadzieję i miłość, 
potem Dekalog, góry Biblii, 
aniołów, a w obecnym roku św. 
Pawła.

Na „Kuźnię” przyjeżdżali mło-
dzi także spoza Radomia. Czasem 

z daleka. I tutaj zrodził się 
pomysł na jej pączko-
wanie. Jako pierw-
szy „pączek”, który 
wspaniale rozkwitł, 
pojawiła się „Kuź-
nia” w Końskich, 
potem pojawiły się 
owocne i udane pró-
by w Przysusze i Ko-
zienicach. – Mamy 
nadzieję, że „Kuźnia” 
nadal będzie się rozra-
stać – mówi ks. Tomasz 
Gaik. 

Rocznicowe spotkanie 
miało nieco inny przebieg. 
Najpierw odbyła się dziękczyn-
na adoracja, a potem wystąpiła 
gwiazda wieczoru – zespół „Eden” 
z Białobrzegów. Nie zabrakło lo-
terii fantowej i jubileuszowego 
tortu. 

Ks. Zbigniew Niemirski

F estiwal otworzył abp Zygmunt 
Zimowski wspólnie z burmi-

strzem Ireneuszem Kumięgą, 
proboszczem ks. kan. Bolesławem 
Walendziakiem i dyrektorem festi-
walu Arturem Janiakiem. 

– Pod względem doboru wy-
konawców to był najlepszy festi-
wal. Żaden inny by się ich nie po-
wstydził. Po raz siódmy był u nas 
ks. Szymon Wikło. On przywozi 
dzieci, które mają polskie korzenie 
i pięknie śpiewają. Występują też 
specjalnie dla naszych sióstr klary-
sek – powiedział dyrektor. Z ponad 
150 zgłoszeń jury wybrało 15 finali-
stów. Przyjechali z różnych stron 
Polski i z zagranicy: Litwy, Łotwy, 
Estonii, Ukrainy i Słowacji.

Festiwal nie jest już tylko fe-
stiwalem międzynarodowym, 
ale i ekumenicznym. Z Ukra-
iny przyjechały uczestniczki, 

z których jedna jest wyznania pra-
wosławnego, druga greckokatolic-
kiego, a opiekunka jest katoliczką. 
Z Estonii przyjeżdżają protestanci 
i są bardzo zdziwieni, że w Polsce 
tak dużo ludzi chodzi do kościoła. 
Ale wszyscy śpiewają o Bogu i mi-
łości. Nie czuje się tu atmosfery 

rywalizacji. Uczestnicy spotyka-
ją się już dzień wcześniej. Rozma-
wiają, razem jedzą kolację, bawią 
się. Tradycyjnie już, co jest zasługą 
organizatorów, wszyscy laureaci 
są zwycięzcami i otrzymują dy-
plom za zajęcie pierwszego miejsca. 
Zaś szczególnymi wyróżnieniami 

są: nagroda dyrektora festiwalu, 
publiczności, programu Ziarno i fe-
stiwalowe grand prix, które w tym 
roku zdobyła Wiktoria Dmutruk 
z Ukrainy za wykonanie piosenki 
„Miłością świat uratowałeś”. 

Jak zawsze gościem specjalnym 
skaryszewskiego spotkanie z pio-
senką był program TVP1 „Ziar-
no”. Wszyscy śpiewali wspólnie 
z bp. Antonim Długoszem, Doktor-
kiem, ziarnowymi dziećmi i Lidią 
Lasotą. A działo się to oczywiście 
pod czujnym okiem kamery. To, 
co zostało przez nią zarejestrowa-
ne, będzie można zobaczyć już 13 
czerwca w „Ziarnie”, jak zawsze 
o godzinie 9.10. 

Głów ny m organizatorem 
konkursu jest Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Skaryszewie. 
Współorganizatorzy to parafia 
pw. św. Jakuba w Skaryszewie 
oraz skaryszewski Urząd Miasta 
i Gminy. Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy przyczyni-
li się do tego, by festiwal mógł się 
odbyć. 

 kgm

Religijna piosenka w Skaryszewie

Zaśpiewali Bogu

Radomskie spotkania młodych kończą pięć lat

„Kuźnia” idzie do zerówki

Festiwal kończy wspólne odśpiewanie piosenki finałowej
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Już po raz dziewiąty 
w skaryszewskim 
kościele odbył się 
Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki 
Religijnej „Nowa 
Piosenka na Nowe 
Millenium”.

– Cieszy nas, że „Kuźnia” 
wyszła stąd, z Radomia, 
a teraz rozrasta się 
i pączkuje – mówią Aneta 
Słomka i Magdalena 
Kapturska, obie 
czynnie zaangażowane 
w organizowanie spotkań
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Co roku siostry zakonne 
z naszej diecezji piel-
grzymują do miejsc świę-

tych. Tym razem wybrały się 
do Wilna. Towarzyszył im 
ks. Piotr Turzyński, dyrektor 
Rady ds. Życia Konsekrowanego. 
Pielgrzymi zatrzymali się w Nowej 
Wilejce w parafii pw. Matki Bożej 
Królowej Pokoju, gdzie probosz-
czem jest pochodzący z naszej 
diecezji ks. Wojciech Górlicki. – 
Tam jest pięknie – mówi s. Teresa 
Romańska, referentka ds. zakon-
nych. – Podziwiałyśmy, że wszyst-
ko jest tu tak dobrze zorganizowa-
ne, a teren wokół kościoła i domu 
pielgrzyma bardzo zadbany.  
A ks. Wojciech to przemiły 
człowiek. Stwarza bardzo miłą 
atmosferę.

Wilno zauroczyło siostry. 
Spacerowały uliczkami Starego 
Miasta, zwiedzały kościoły, były 

w domu św. s. Faustyny, a z Góry 
Trzech Krzyży podziwiały pano-
ramę grodu nad Wilią. W Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia i Ostrej 
Bramie uczestniczyły we Mszach 
św. przed obrazem Matki Bożej 
Ostrobramskiej odśpiewały też 
Litanię Loretańską. 

Siostry zwiedziły dom, w któ- 
rym mieszkał ks. Michał Sopoćko. 

Dziś należy on do Zgromadzenia 
Sióstr Pana Jezusa Miłosiernego, 
które sam założył. W miejscu, 
gdzie obecnie znajduje się kapli-
ca, w 1934 r. Marcin Kazimirow-
ski na zamówienie ks. Sopoćki, 
według wskazówek s. Faustyny, 
malował obraz Jezusa Miłosier-
nego. – Spotkanie z siostrami 
było bardzo miłe. Podziwiałyśmy 

ich entuzjazm. Opowiadały nam 
o swoim zgromadzeniu. Mówiły, 
że są tu bardzo potrzebne, w tym 
miejscu, gdzie powstawało dzie-
ło miłosierdzia, gdzie powsta-
wała koronka – mówi s. Teresa 
Romańska.

O Wilnie, jego zabytkach i hi-
storii opowiadał pielgrzymom 
Andrzej Kostygin. Przewod- 
nik zachwycił siostry nie tylko 
swoją rozległą wiedzą, ale też  
postawą. – To bardzo uduchowio-
ny człowiek, a przy tym wielki 
patriota. Na koniec prosił nas, by 
nie nazywać Polaków mieszkają-
cych na Wileńszczyźnie Polonią. 
My nie jesteśmy Polonią, jesteśmy 
Polakami. Zawsze tu byliśmy,  
mówił nam. 

Żegnając się z nim, podzięko-
wałam za tak piękną lekcję historii 
i świadectwo patriotyzmu – infor-
muje s. Teresa. 

Siostry były bardzo zadowo-
lone z pielgrzymki. Dostarczy- 
ła im ona wielu niezapomnianych 
wrażeń i przeżyć. W drodze po-
wrotnej czekała na nie jeszcze 
jedna atrakcja. Zatrzymały się  
w Trokach, gdzie zwiedziły nie-
zwykle malowniczo położony 
zamek.

 Marta Deka

Jubileusz Radia Plus
Radio Plus Radom zaprasza 4 
czerwca swoich słuchaczy, pra-
cowników, przyjaciół, klientów 
i wszystkich diecezjan na obchody 
15-lecia swojego istnienia. 
Program:
18.00 – Msza św. w katedrze Opieki 
NMP pod przewodnictwem abp. 
Zygmunta Zimowskiego. Podczas 
Eucharystii zaśpiewa chór Sancti 
Casimiri Cantores Radomiensis, 
pod kierunkiem ks. prał. Wojcie-
cha Szarego.
19.00 – Wielki Koncert Papieski 
w 18. rocznicę wizyty Jana Paw-
ła II w Radomiu w wykonaniu 

zespołu Lumen, znanego woka-
listy jazzowego Janusza Szroma, 
chórów Campanella i Politechni-
ki Radomskiej oraz Radomskiej 
Orkiestry Kameralnej pod dyrek-
cją ks. Dariusza Sałka.

Diakonat
6 czerwca o 10.00 w radomskiej 
katedrze bp Stefan Siczek udzieli 
święceń diakonatu siedemnastu 
alumnom.

Teatr na Prędocinku
Młodzież należąca do Ruchu Świa-
tło–Życie z parafii pw. św. Brata 

Alberta w Radomiu (os. Prędoci-
nek) pod opieką ks. Tomasza Waś-
kiewicza przygotowała insceni-
zację komedii „Lepsza połowa, 
czyli potyczki z aniołem”. Autorem 
scenariusza jest tegoroczny matu-
rzysta Michał Ziółek. – Przesłanie 
komedii stanowi niejako inspira-
cję, by postawić sobie pytanie, 
w jakim świecie żyję i jakim 
go postrzegam. Będąc widzem, 
pragnie się samemu „dopowiadać” 
kolejne sceny czy wręcz współtwo-
rzyć je. Któż z nas bowiem nie ma 
ochoty na tworzenie i promowanie 
„Świata według… siebie” – zachęca 
do obejrzenia sztuki ks. Tomasz 
Waśkiewicz. 

P rem iera sz t u-
ki odbędzie się 7 
czerwca o godzi-
nie 19.00 w kaplicy 
znajdującej się obok 
kościoła pw. św. Bra-
ta Alberta. Kolejne 
spektakle będą wystawiane 11, 13 
i 14 czerwca o godzinie 19.00. Mło-
dzi artyści i organizatorzy życzą 
wszystkim widzom wesołej zaba-
wy, a jednocześnie chwili refleksji 
nad tym, jak duże znaczenie mają 
w dzisiejszym świecie pogoda 
ducha i samokrytycyzm. Dochód 
z dobrowolnych datków przezna-
czony będzie na wakacyjny wypo-
czynek młodzieży oazowej. •

zapowiedzi

Pod
patronatem
„Gościa”

Diecezjalna pielgrzymka sióstr zakonnych

Majówka w Ostrej Bramie

W skarbcu Ostrej Bramy pielgrzymi usłyszeli wiele ciekawych 
rzeczy o obrazie Matki Bożej Miłosierdzia 

M
aR

Ta
 D

eK
aW czasie pielgrzymki 

poznawały 
historię i zabytki 
Wileńszczyzny. 
Dla sióstr było 
to niezapomniane 
przeżycie.
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Adam Jerzy Bielan (PiS), 
lista nr 10

• ur. 12 września 1974 r. 
w Gdańsku. Poseł na Sejm 
III (AWS) i IV kadencji (PiS); 
wiceprzewodniczący Parla-
mentu Europejskiego.
Studiował stosunki między-
narodowe w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. Jest magistrem 
prawa. W latach 1996–1998 przewodniczący 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1999 
do 2000 r. wiceprzewodniczący międzyna-
rodowej organizacji studenckiej European 
Democrat Students. Należał do Stronnictwa 
Konserwatywno-Ludowego (1998–2001) i Przy-
mierza Prawicy (2001–2002). W 2002 r. został 
członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Od 2004 r. 
sprawuje mandat deputowanego do Parlamentu 
Europejskiego. Zasiada we frakcji Unia na rzecz 
Europy Narodów. 

Ewentualne wprowadzenie euro uzależnia 
od referendum.

Marek Wikiński (SLD–UP), 
lista nr 4

• ur. 23 maja 1966 w Socha-
czewie. Ekonomista, praw-
nik, nauczyciel akademicki. 
Mieszka w Radomiu. Poseł 
na Sejm III, IV, V i VI kadencji, 
były sekretarz stanu KPRM 
w rządzie Leszka Millera 

i Marka Belki. Ukończył studia na Wydziale 
Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynier-
skiej w Radomiu, oraz na Wydziale Prawa 
UW. Od 1999 należy do SLD. Od września 2004 
wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego 
SLD w Warszawie. Od 22 kwietnia 2008 poseł 
w klubie Lewica.

Jacek Kozłowski (PO), lista nr 9
• ur. 18 grudnia 1957 r. w Sopo-
cie. Od 2007 r. wojewoda mazo-
wiecki. Absolwent Instytutu 
Geografii Uniwersy tetu 
Gdańskiego oraz Master of 
Business Administration. 
W latach 80. działał w opozycji 

demokratycznej, publikował w prasie podziem-
nej. W latach 90. ekspert sejmowej Komisji Kul-
tury i Środków Przekazu, Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji oraz Rady Europy. Wykładał 
na uczelniach wyższych, m.in. na Wydziale 
Dziennikarstwa UW. W latach 1990–1993 dyrek-
tor generalny w Urzędzie Rady Ministrów oraz 
zastępca rzecznika prasowego rządu. Od 1998 
do 2001 r. dyrektor w Banku Pekao S.A. Działał 
w KLD i UW. W 2003 r. wstąpił do Platformy 
Obywatelskiej.

Opowiada się za reformą WPR.

Dariusz Maciej Grabowski 
(Libertas), lista nr 5

• ur. 28 sierpnia 1950 r. 
w Warszawie. Doktor nauk 
ekonomicznych, absolwent 
Uniwersytetu Warszawskiego 
i paryskiej Sorbony, współza-
łożyciel NSZZ „Solidarność”. 
Wykładowca akademicki, 

przedsiębiorca. Poseł IV i V kadencji Sejmu RP 
(poseł niezawodowy – nie pobierający wyna-
grodzenia). Poseł do Parlamentu Europejskiego 
wybrany głosami Mazowszan. W Parlamen-
cie Europejskim pełnił funkcje w komisjach: 
Budżetowej, Gospodarczej i Monetarnej, 
Nadzwyczajnej do przygotowania budżetu 
na lata 2007–2013. Autor publikacji o tema-
tyce gospodarczej w czasopismach polskich 
i zagranicznych.

Jarosław Kalinowski (PSL), 
lista nr 2

• ur. 12 kwietnia 1962 r. 
w Wyszkowie. Ukończył stu-
dia w Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w War-
szawie, a także podyplomowe 
Studium Wspólnotowego 
Prawa Rolnego w Instytucie 

Nauk Prawnych PAN. W rządzie Włodzi-
mierza Cimoszewicza wiceminister, mini-
ster rolnictwa i gospodarki żywnościowej. 
Poseł na Sejm II, III, IV i V kadencji. W Sejmie 
II kadencji sekretarz Klubu Parlamentar-
nego PSL. Od października 1997 r. do mar-
ca 2004 r. prezes PSL. Od kwietnia 2000 r. 
do końca III kadencji Sejmu, przewodniczący 

Klubu Parlamentarnego PSL. Od październi-
ka 2001 r. do marca 2003 r. wiceprezes Rady 
Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi. 
Podczas VIII Kongresu PSL został wybra-
ny na przewodniczącego Rady Naczelnej 
PSL. Dwukrotny kandydat na prezydenta 
z ramienia PSL. Od 2005 r. jest wicemarszał-
kiem Sejmu.

Marian Piłka (Prawica RP), 
lista nr 8

• ur. w 1954 r. w Trąbkach. 
Studiował historię na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubel-
skim i spraw y międzyna-
rodowe na Georgetow n 
University w Waszyngtonie. 
W czasie studiów działacz 

opozycji demokratycznej (m.in. pomoc 
robotnikom Radomia w 1976 r.)  Uczestnik 
Ruchu Obrony Praw Człowieka i Oby wa-
tela i w Ruchu Młodej Polski. W czasie 
stanu wojennego internowany. Publicy-
sta wielu czasopism. Poseł na Sejm I, III, 
IV i V kadencji. Członek delegacji do Rady 
Europy, przewodniczący delegacji Sejmu 
i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego 
NATO, wiceprzewodniczący Komisji Spraw 
Zagranicznych. W latach 1996–2000 prezes 
ZCHN. Od 2007 wiceprzewodniczący Prawi-
cy Rzeczpospolitej.

Zasadniczym problemem wspólnej polityki 
rolnej jest kwestia wyrównania dopłat bezpo-
średnich i wyrównania kwot referencyjnych 
od których dopłaty bezpośrednie są naliczane.
 •

Eurotest 
w regionie
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Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej 
(WPR) jest jednym z głównych filarów 
współpracy europejskiej. Wiąże się m.in. 
z dopłatami bezpośrednimi dla rolników, 

  Tak, WPR nie wymaga 
reformy

 Nie, należy zwiększyć 
wydatki na WPR

 

 

 Nie, należy zmniejszyć 
wydatki na WPR

Jestem za likwidacją 
WPR

Wprowadzenie w Polsce wspólnej walu-
ty europejskiej oznacza, zdaniem jednych, 
wzmocnienie gospodarki krajowej i wzrost 
zamożności obywateli, według innych – zała-
manie gospodarki i obniżenie stopy życiowej 
Polaków.

1. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem w Polsce 
euro, zastępującego polską złotówkę?

 

Tak, najszybciej,  
jak to możliwe, 
bez przeprowadzania 
referendum 

 
 Tak, ale pod warun-
kiem przeprowadzenia 
referendum
 

 Nie, chyba że płace w całej 
UE będą przybliżone

 Nie, pod żadnym 
warunkiem

Zdecydowanie tak

 

 

Tak, ale bez możliwo-
ści adopcji dzieci

 Wstrzymał(a)bym się 
od głosu

 
 Zdecydowanie nie

Zdecydowanie tak

 Tak, jeśli dopuszczona 
byłaby aborcja, 
gdy dziecko jest poczęte 
w akcie przestępczym

 Wstrzymał(a)bym się 
od głosu

 Zdecydowanie nie

4. Czy poparł(a)by Pan/Pani rezolucję Pe 
wzywającą kraje członkowskie Ue do po-
wstrzymania się od wykonywania aborcji?

Parlament Europejski nie ma obecnie kompe-
tencji w stanowieniu prawa dotyczącego kwe-
stii etycznych – to pozostaje w gestii państw 
członkowskich UE. Jednak PE może – i wielokrot-
nie to robi – uchwalać rezolucje dotyczące tych 
spraw.  Choć nie są one wiążące, tworzą jednak 
klimat nacisku na zmianę ustawodawstwa.

3. Czy poparł(a)by Pan/Pani rezolucję Pe wzy-
wającą kraje członkowskie Ue do uznania 
związków homoseksualnych za równopraw-
ne ze związkami kobiety i mężczyzny?

ustalaniem cen gwarantowanych na różne 
produkty, dopłatami do eksportu, skupami 
interwencyjnymi, limitowaniem produkcji 
mleka itd. Koszty WPR w 1971 r. przekraczały 
75 proc. wydatków Unii, ale już w 2009 roku 
wydatki na WPR wyniosą 41 proc. (ponad 
54 mld euro ze 131 mld euro). Polscy rolnicy 
otrzymują obecnie 60 proc. tego, co rolnicy 
ze „starej” Unii (procent dopłat zwiększa 
się co roku).

2. Czy jest Pan/Pani za zachowaniem Wspólnej 
Polityki Rolnej w obecnym kształcie?
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Jak uczcić 
25-lecie parafii? 
– Pielgrzymką! – 
stwierdzili wierni 
wspólnoty pw. 
Najświętszej Maryi 
Panny Królowej 
Polski w Pionkach.

W  zorganizowaniu wyprawy 
do Ziemii Świętej zaangażo-

wali się proboszcz ks. kan. Leon 
Czerwiński i ks. Piotr Szostak. 
Z grupą 37 pielgrzymów jedzie 
także ks. Marcin Grządziela. – 
Nazywamy tę pielgrzymkę piel-
grzymką naszego życia – opowia-
da Włodzimierz Glimasiński. 

Ojczyzna Jezusa
Zwiedzamy Galileę, jedzie-

my na górę Tabor, do Nazaretu 
i do Kany Galilejskiej. W miejscu, 
gdzie kiedyś Jezus przemienił wodę 
w wino, stoi franciszkański kościół. 
Tu osiem par małżeńskich (wśród 
których są autorzy tego artykułu) 
staje do odnowienia małżeńskich 
ślubów. Później małżonkowie 
otrzymują akt odnowienia ślubu, 
potwierdzony pieczęciami i podpi-
sami opiekunów tego kościoła. Dal-
sza trasa prowadzi nas nad Jordan, 

gdzie przeżywamy odnowienie sa-
kramentu chrztu. Kapłani polewają 
nasze głowy wodą z Jordanu. Obok 
grupa prawosławnych chrześcijan 
z Petersburga, w białych szatach, 
poprzez zanurzenie w wodzie 
przyjmuje chrzest od swojego 
popa. Na trzeci dzień wyruszamy 
do Tabchy, miejsca rozmnożenia 
chleba i ryb. Następnie udajemy się 
do Kafarnaum, na Górę Błogosła-
wieństw i nad Jezioro Galilejskie, na 
które wypływamy łodzią, wsłuchu-
jąc się w słowa naszych kapłanów. 

Ze wzruszeniem śpiewamy ulubio-
ną piosenkę Jana Pawła II „Barka”. 
Czwartego dnia jedziemy do Hajfy, 
na górę Karmel i w kościele u księży 
karmelitów mamy Mszę św. Kolej-
no jedziemy do Tel Awiwu i Cezarei 
Nadmorskiej, do Jafy. Jest tu kościół 
pw. św. Piotra, w którym odprawia-
ne są w każdą niedzielę Msze św. 
w języku polskim dla okolicznej 
Polonii.

kamień z groty
Przez Jerozolimę docieramy 

do Betlejem. Kolejną Mszę św. 
mamy w kościele pw. Gwiazdy 
Betlejemskiej. Oglądamy groty 
pasterzy i ich pola. Wstępujemy 
do Groty Mlecznej, poświęconej 
Matce Bożej Karmiącej, która 
właśnie tu miała karmić swojego 
Syna podczas ucieczki do Egiptu. 
Idziemy do Bazyliki Narodzenia 
Pana Jezusa. Za zgodą i dzięki 
zaangażowaniu abp. Zygmunta 
Zimowskiego, franciszkanie z tej 
bazyliki przekazują na ręce na-
szego proboszcza kamień z Groty 
Narodzenia, wraz z certyfikatem 
autentyczności. Kamień będzie 
wmurowany w Grotę Narodzenia 
Pana Jezusa w naszym parafial-
nym kościele. Będzie to pierwsza 
taka grota w Polsce. W dalszej dro-
dze jedziemy na górę Synaj. 

Szóstego dnia przez Bramę 
Heroda wkraczamy do starej Je-
rozolimy i modlimy się w czasie 

Drogi Krzyżowej. Dochodzimy 
do Bazyliki Grobu Pańskiego. 
Przy grobie Pana Jezusa mamy 
łzy w oczach.

Na Górze Oliwnej całujemy 
płytę symbolizującą miejsce wnie-
bowstąpienia Pana Jezusa. 

Siódmego dnia jedziemy 
do Ain Karim, gdzie urodził się 
Jan Chrzciciel. Przez Pustynię 
Judzką dojeżdżamy do Qumran 
– tu, w grotach, zostały odkryte 
stare rękopisy Pisma Świętego 
Starego Testamentu. Dla rozrywki 
kąpiemy się w Morzu Martwym.  
Upał, spiekota niesamowita. 
Jedziemy do Jerycha, gdzie 
jest drzewo Zachariasza (syko-
mora). Zatrzymujemy się przy 
Górze Kuszenia. To tu szatan 
kusił Jezusa. Wracamy do Betle-
jem. Dostajemy od organizatorów 
dyplomy pielgrzyma jerozolim-
skiego z podpisami i pieczęciami 
Ministra Turystyki Izraela i bur-
mistrza Jerozolimy.

Wszyscy są bardzo zadowole-
ni z tego pielgrzymowania. Jakie 
to szczęście, że mogliśmy chodzić 
po tych miejscach, po których cho-
dził Jezus Chrystus. A po naszym 
wyjeździe przyjechał tam papież 
Benedykt XVI. Bóg zapłać orga-
nizatorom za tę dla nas wspaniałą 
życiową pielgrzymkę.

Maria i Włodzimierz 
Glimasińscy,

uczestnicy pielgrzymki

Z Pionek do Ziemi Świętej

Pielgrzymowali

Pielgrzymi na Górze Błogosławieństw

Mszę św. celebrują (od lewej): ks. kan. Leon Czerwiński, 
ks. Piotr Szostek, ks. Marcin Grządziela


