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Pierwsze w naszej 
diecezji  
okno życia  
już działa.

A bp Zygmunt Zimowski 1 czerw-
ca poświęcił okno życia, które 

otwarto w domu Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia w Radomiu przy ul. 
Struga 31. Siostry będą sprawowały 
nad nim pieczę 24 godziny na dobę. 
Ufundowała je firma Okno-Bud 
z Przytyka.

Okno życia to miejsce, w którym 
matka po urodzeniu dziecka w spo-
sób anonimowy może je pozosta-
wić, dając mu tym samym szansę 
na życie. – Otwierając okno, chcemy 
wszystkim uświadomić, że każdy 
ma prawo do życia. Nie możemy ni-
kogo tego życia pozbawiać – mówił 
wicedyrektor diecezjalnej Caritas 
ks. Grzegorz Wójcik. Caritas Die-
cezji Radomskiej w związku z tą ak-
cją stworzyła przesłanie: „Matko, 
jesteś w ciąży, nie wiesz co robić... 
Nie możesz w ychować dziecka, 

które urodzisz? Nie narażaj dziec-
ka na niebezpieczeństwo. Możesz 
je zostawić w szpitalu po porodzie 
lub anonimowo w oknie życia. Zo-
stanie ono adoptowane przez czeka-
jącą na dziecko rodzinę pełną ciepła 
i miłości. Tobie będzie lżej, jeśli ono 
będzie bezpieczne i szczęśliwe”. 

– Chciałbym, żeby w tym oknie 
nie znalazło się żadne niemowlę, by 
każde dziecko było wychowywane 
przez swoich rodziców. Jednak różne 
są przypadki, dlatego mamy świado-
mość, że może tam dziecko trafić. Je-
żeli trafi, to ma szansę na szczęśliwe 
życie – mówi ks. Grzegorz.  md

Bądźcie ludźmi Ducha

P o raz pierwszy w niespełna dwu-
dziestoletniej historii naszej die-

cezji święcenia kapłańskie przyjęło 
tylko dziewięciu diakonów. Ta skrom-
na liczba rodzi konieczność modli-
twy o Bożych robotników, bo prze-
cież żniwo wielkie. Przywołuje też 
Chrystusową pociechę, by wobec 
trendów współczesnego świata 
nie trwożyła się mała trzódka. Siłą 
małej trzódki ma być moc Ducha 
Świętego i o niej w liturgii święceń 
kapłańskich mówił abp Zygmunt 
Zimowski. Ta moc powinna się spo-
tkać z koniecznością bycia blisko 
ludzi. – Bądźcie nie urzędnikami, 
nie funkcjonariuszami czy tylko 
duchownymi mundurowymi, lecz 
bądźcie prawdziwymi ludźmi Ducha, 
którzy znają wielkość swego posłan-
nictwa wobec człowieka i współ-
czesnego świata – mówił w homilii 
abp Zygmunt Zimowski.  •
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Radom, 30 maja 2009 r. Liturgii święceń kapłańskich w kościele katedralnym przewodniczył 
abp Zygmunt Zimowski
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Okno życia zostało otwarte w Dzień Dziecka. Na zdjęciu (od prawej): 
przełożona klasztoru s. Olivia, s. Andrzeja i ks. Grzegorz Wójcik

Najnowsza inicjatywa diecezjalnej Caritas

W trosce o życieAdoracja Krzyża
Radom. 9 czerwca 
do kościoła 
pw. św. jadwigi 
przybędzie krzyż 
Światowych dni 
Młodzieży. Spotkanie 
rozpocznie eucharystia 
sprawowana o godz. 
19.00. do 22.00 trwać 
będzie wieczorne 
czuwanie połączone 
z adoracją krzyża. 

Pielgrzymka
Radom. 13 czerwca 
o godz. 21.00 apelem 
jasnogórskim pod 
przewodnictwem abp. 
Zygmunta Zimowskiego 
w kościele pw. MB 
częstochowskiej (ulica 
Wernera) rozpocznie się  
iii Piesza Nocna 
Pielgrzymka Mężczyzn 
do sanktuarium  
MB Pocieszenia w Błotnicy. 
Szczegółowe informacje 
na www.rycerzekolumba.
radom.pl.

krótko
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Ks. dr Maciej 
Korczyński

Formacja przygotowująca 
powołanych do 

kapłaństwa, tzw. 
formacja seminaryjna, 

jest wieloaspektowa. 
Ważną rolę w niej 
stanowi formacja 

duchowa. Zasadniczo 
polega ona na modlitwie 

indywidualnej 
i wspólnotowej, 

rozważaniu słowa 
Bożego, adoracji 

Najświętszego 
Sakramentu, życiu 
sakramentalnym – 

spowiedzi i Eucharystii. 
Ważnym elementem 

tej formacji jest 
kierownictwo 

duchowe, które polega 
na towarzyszeniu 

seminarzystom 
w rozwoju ich życia 
duchowego. Celem 

formacji duchowej 
jest doprowadzenie 

alumnów do bliskości 
z Chrystusem,  

do zjednoczenia z Nim 
i naśladowania Go.

Wypowiedź ojca duchownego  
Wyższego Seminarium Duchownego 

w Radomiu specjalnie dla „Gościa”
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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

radom@goscniedzielny.pl

■ R e k l A m A ■

Informacje z terenu  
całej diecezji radomskiej:  

www.diecezja.radom.pl

Srebrni jubilaci
Seminarium. W dużej kaplicy 
Mszę św. celebrowali księża, którzy 
25 lat temu przyjęli święcenia pre-
zbiteratu. Księża pracują dziś w die-
cezjach sandomierskiej i radomskiej, 
a także poza granicami kraju. Rocz-
nicowej Eucharystii przewodniczył 
bp Edward Materski, który wówczas 
przewodniczył liturgii święceń 
kapłańskich. Homilię wygłosił bp 
Stefan Siczek, ojciec duchowny jubi-
latów. – Swą formację seminaryjną 
rozpoczęliście w roku 1978, w czasie 
wyboru na Stolicę Piotrową kard. 
Karola Wojtyły – mówił w homilii 
bp Siczek. Przypomniał także to, że 
większość czasu kapłańskiej posługi 
25-latków związała się z czasem pon-
tyfikatu Papieża Polaka.  pt

Nowa wystawa
Radom. Muzeum Wsi Radomskiej 
na najnowszej wystawie pt. „Historia 
maszyn i narzędzi rolniczych” zapre-
zentowało urządzenia służące do 
wszelkich prac rolnych począwszy 
od tych, zrobionych samodzielnie 
przez wiejskich konstruktorów, po 
produkowane na skalę przemysłową. 
Zgromadzone na wystawie narzę-
dzia i maszyny trafiły do muzeum 
z gospodarstw rolnych w ostatnich 
latach. Radomski skansen może 
poszczycić się jedyną w kraju kolek-
cją ciągników chłopskiej roboty, tzw. 
SAM-ów. Zwiedzający mogli też oglą-
dać pierwszy masowo produkowany 
w Polsce traktor Ursus C45, nazywa-
ny buldogiem od swego niemieckiego 
pierwowzoru Lanz Bulldog. md

Szkoła mieszkańcom
kazanów Nowy. Szkolne boisko 
miejscowego Zespołu Placówek 
Oświatowych stało się miejscem 
festynu. – Chcieliśmy w ten spo-
sób uczcić Dzień Matki i  Dzień 
Dziecka – mówi Wiesław Malicki, 
przewodniczący rady rodziców. 
W programie festynu znalazły 
się: loteria fantowa, pokaz tre-
sury psa policyjnego, przejazd 
paradny motocyklistów z „Czarnej 
floty” oraz występ zespołu „Jaśki” 
z Domu Kultury w Końskich. Z pro-
gramem artystycznym wystąpiły 
dzieci z miejscowej szkoły. Na 
zakończenie imprezy odbyła się 
zabawa taneczna.  zn

Pamiątkowa fotografia po jubileuszowej Eucharystii

Pracownik skansenu Paweł Wójcicki prezentuje ciągnik wykonany 
„gospodarczym sposobem” na radomskim Potkanowie

Występ uczniów przygotowały: Krystyna Kosmal,  
Dorota Słuszniak i Elżbieta Bilska
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Bursztynowa wystawa
Opoczno. W Muzeum Regional-
nym otwarto czasową wystawę 
„Dzieje i blask bursztynu”. Ekspo-
zycja pochodzi ze zbiorów Muzeum 
Ziemi PAN w Warszawie. Wśród 
różnych form i odmian bursztynu 
pokazanych na wystawie niezwy-
kle interesujące są te okazy, które 
zawierają inkluzje zwierzęce, np. 
liście, pręciki i płatki kwiatowe 
czy gałązkę żywotnika. Ekspozycja 
przedstawia także imitacje bursz-
tynu oraz informacje dotyczące 
historii jego powstania i zasięgu 
występowania. Dopełnieniem cało-
ści są informacje na temat burszty-
nu w sztuce, jego zastosowania do 
wyrobu biżuterii i w lecznictwie. 
 mk

Urodziny patrona
Starachowice. Społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 2 uczciła 
swojego patrona Jana Pawła II, 
organizując V Spotkania Mło-
dych Artystów. W dniu urodzin 
Papieża zostały ogłoszone wyniki 
V Miejskiego Konkursu Poetyc-
ko-Plastycznego „Jan Paweł II 
– Wychowawca Młodych”. Wcze-
śniej uczniowie zaprezentowali 
wiersze laureatów i przybliżyli 
sylwetkę patrona swojej szkoły. 
Laureaci i wyróżnieni uczestni-
cy konkursu otrzymali nagrody 
książkowe i rzeczowe. Wspólne, 
radosne świętowanie zakończy-
ło się słodkim poczęstunkiem. 
Dyrektor szkoły Krystyna Karko-
cha dziękuje wszystkim nauczycie-
lom, pracownikom szkoły i spon-
sorom za zaangażowanie i pomoc 
przy organizacji konkursu.  czlRodzinny festyn

Szadkowice. Na placu przy 
Publicznym Gimnazjum oraz 
przyległym do niego terenie spor-
towym odbył się rodzinny festyn 
integracyjny, zrealizowany ze 
środków Programu Integracji Spo-
łecznej Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich. 
Organizatorami festynu było PG 
w Szadkowicach, parafia pw. św. 
Wawrzyńca w Kunicach, Gminny 
Ośrodek Kultury w Sławnie i OSP 
w Szadkowicach. Na program spo-
tkania złożył się występ zespołu 
„Arka Noego” oraz Przegląd Pie-
śni Religijnej. Podczas przeglądu 
zaprezentowały się zespoły Kół 
Gospodyń Wiejskich, zespoły 
folklorystyczne z gminy Sławno, 
podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Olszowcu. 
Rodzinny festyn, na którym bawi-
ło się ponad 1000 osób, zakończył 
się pieczeniem kiełbasek przy 
ogniskach przygotowanych przez 
strażaków z miejscowej OSP oraz 
z Kunic i Kamienia (na zdjęciu).  jk

Laureaci na wspólnej 
fotografii

Wystawę chętnie odwiedza młodzież
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Procesja
Radom. W piątek poprzedzają-
cy dzień świeceń kapłańskich, 
po nabożeństwie majowym, z 
czterech kościołów stacyjnych do 
katedry tradycyjnie wyruszyła 
promienista procesja różańcowa. 
W tym roku przyświecało jej hasło 
„Maryja Matką Życia”. Podczas 
procesji uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe obrazki z modlitwą 
Jana Pawła II w intencji poszano-
wania życia.
  pb
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Ks. Marcin Czerwonka
urodził się 21 kwietnia 
1983 roku w opocznie. 
Pochodzi z parafii 
pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi 
Panny w opocznie. 
jako diakon praktyki 
odbywał w kozienickiej 
parafii pw. Świętej 
rodziny. interesuje się 

sportem, głównie piłką nożną i siatkówką, 
oraz malarstwem, grafiką komputerową 
i multimediami. W pracy duszpasterskiej 
szczególnie bliski jest mu ruch Światło–Życie. 
chciałby pracować z dziećmi i młodzieżą oraz 
ministrantami.
Pracę magisterską „osobowa obecność jezusa 
chrystusa w eucharystii. doświadczenia 
ojca Pio” napisał pod kierunkiem ks. prof. 
Bogumiła gacki.

Motto na obrazku prymicyjnym:
„I usłyszałem głos Pana mówiącego:  

Kogo mam posłać? (…)  
Odpowiedziałem: Oto ja,  

poślij mnie!” (Iz 6,8)

•

Ks. Piotr Nojek
urodził się  
21 października 1984 
roku w Starachowicach. 
Pochodzi z parafii 
pw. św. Brata alberta 
w Starachowicach. 
jako diakon 
praktyki odbywał 
w opoczyńskiej parafii 
pw. św. Bartłomieja. 

interesuje się sportem, szczególnie piłką 
nożną, oraz muzyką, zwłaszcza rockową. Lubi 
dobrą książkę. W pracy duszpasterskiej bliskie 
mu są ruch Światło–Życie, domowy kościół, 
rodziny Nazaretańskie. chciałby pracować 
z dziećmi i młodzieżą, prowadzić zespoły 
ministrancie i parafialne schole.
Pracę magisterską „Nauka o aniołach w »de 
civitate dei« św. augustyna” napisał pod 
kierunkiem ks. dr. Piotra turzyńskiego.

Motto na obrazku prymicyjnym:
„Chcę być chlebem zmielonym dla Boga”  

(ks. Jan Twardowski)

•

Ks. Robert Pakosz
urodził się 9 czerwca 
1983 roku w radomiu. 
Pochodzi z parafii 
pw. św. królowej 
jadwigi w radomiu. 
jako diakon praktyki 
odbywał w radomskiej 
parafii pw. św. teresy. 
interesuje się piłką 
nożną, muzyką 

i architekturą. Lubi rowerowe wycieczki. 
W pracy duszpasterskiej szczególnie  
bliski jest mu ruch Światło–Życie.  
chciałby zajmować się służbą  
liturgiczną, a także osobami 
niepełnosprawnymi.
Pracę magisterską „Służba liturgiczna 
w ujęciu ks. Wojciecha danielskiego” 
napisał pod kierunkiem ks. prof. kazimierza 
Matwiejuka.

Motto na obrazku prymicyjnym: 
„Tobie, Panie, zaufałem,  

nie zawstydzę się na wieki” (Te Deum) 

•

Ks. Konrad Resiak
urodził się  
23 listopada 1984 roku 
w Przedborzu. Pochodzi 
z parafii pw. św. 
aleksego w Przedborzu. 
jako diakon praktyki 
odbywał w  radomskiej 
parafii pw. św. Łukasza. 
interesuje się sportem 
(biegi, kolarstwo) 

oraz akwarystyką. Lubi muzykę. W pracy 
duszpasterskiej szczególnie bliskie są mu 
duszpasterstwa: rodzin oraz osób głuchych 
i niepełnosprawnych.
Pracę magisterską „Problematyka przyjaźni 
w polskiej literaturze teologicznej po Soborze 
Watykańskim ii” napisał pod kierunkiem ks. 
prof. romana kuligowskiego.

Motto na obrazku prymicyjnym: 
„Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się  

u Ciebie. Mówię Panu:  
Tyś jest moim Panem.  

Poza Tobą nie ma dla mnie dobra” (Ps 16,1–2)

•

Ks. Karol Sadowski
urodził się 23 listopada 
1984 roku w drzewicy. 
Pochodzi z parafii pw. 
św. Łukasza w drzewicy. 
jako diakon praktyki 
odbywał w radomskiej 
parafii pw. Matki 
Bożej Miłosierdzia. 
interesuje się sportem. 
Lubi dobrą książkę 

i film. W pracy duszpasterskiej szczególnie 
bliskie są mu ruch Światło–Życie i wspólnoty 
neokatechumenalne. chciałby pracować 
z młodzieżą. dostrzega konieczność 
wykorzystywania środków masowego 
przekazu w głoszeniu dobrej Nowiny.
Pracę magisterską „Nauka św. augustyna 
o kościele w »homiliach na ewangelię i 1 List 
św. jana«” napisał pod kierunkiem ks. dr. 
Piotra turzyńskiego.

Motto na obrazku prymicyjnym: 
„Ukaż mi drogi Twoje, Panie, naucz mnie 

chodzić ścieżkami, które wskazujesz” (Ps 25,4)

•

Neoprezbite rzy 2009Dziewięciu diakonów 
zakończyło sześcioletnią  
formację intelektualną 
i duchową w Wyższym 
Seminarium Duchownym 
w Radomiu.  
Mają już za sobą  
praktyki duszpasterskie,  
które odbywali  
w różnych parafiach 
naszej diecezji.  
30 maja w radomskiej 
katedrze święceń 
kapłańskich udzielił  
im abp Zygmunt 
Zimowski. Wkrótce 
rozpoczną pracę  
w swoich pierwszych 
parafiach, do których  
zostaną posłani.
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Neoprezbite rzy 2009
Ks. Włodzimierz Tamborek

urodził się 4 lipca 
1984 roku w opocznie. 
Pochodzi z parafii pw. 
św. Łukasza w drzewicy. 
jako diakon praktyki 
odbywał w radomskiej 
parafii pw. chrystusa 
dobrego Pasterza. 
interesuje się sportem, 
muzyką, informatyką, 

personalizmem chrześcijańskim. Lubi aktywny 
wypoczynek. W duszpasterstwie szczególnie 
bliska jest mu praca ze scholą, ministrantami, 
grupą dzieci Maryi. chciałby brać udział 
w koloniach misyjnych, pielgrzymkach 
i wyjazdach z młodzieżą. chce też pracować 
z osobami niepełnosprawnymi.
Pracę magisterską „Norma personalistyczna 
w konferencjach o. Maksymiliana Marii 
kolbego” napisał pod kierunkiem ks. prof. 
Bogumiła gacki.

Motto na obrazku prymicyjnym: 
„Nikt nie ma większej miłości od tej,  

gdy ktoś życie swoje oddaje  
za przyjaciół swoich” (J 15,13)

•

Ks. Karol Warchoł COr
urodził się 18 czerwca 
1983 roku w Warszawie. 
Pochodzi z parafii 
pw. Matki Bożej 
królowej Świata 
w radomiu, w której 
jako diakon odbywał 
swoje praktyki. jego 
hobby to podróże 
i fotografia. W pracy 

duszpasterskiej szczególnie bliskie są mu  
ruch Światło–Życie i odnowa w duchu 
Świętym. chciałby pracować z grupami 
ministranckimi.
Pracę magisterską „duszpasterstwo w parafii 
rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej królowej 
Świata w latach 1981–2001” pisze pod 
kierunkiem ks. dr. Piotra turzyńskiego.

Motto na obrazku prymicyjnym: 
„Powierz Panu swoją drogę, zaufaj mu, a On 

sam będzie działał” (Ps 37,5)

•

Ks. Bartłomiej Wink
urodził się 21 września 
1984 roku w radomiu. 
Pochodzi z parafii pw. 
św. teresy w radomiu. 
jako diakon 
praktyki odbywał 
w starachowickiej 
parafii pw. św. Brata 
alberta. interesuje 
się muzyką, sportem 

i historią. Lubi dobrą książkę. W pracy 
duszpasterskiej szczególnie bliskie jest 
mu prowadzenie scholi i różnego rodzaju 
zespołów muzycznych. chciałby pracować 
z młodzieżą, zająć się duszpasterstwem 
ministrantów, angażować się w spotkania 
ruchu Światlo–Życie oraz propagować 
tematykę misyjną.
Pracę magisterską „Życie i działalność ks. 
andrzeja Łukasika (1898–1980)” napisał pod 
kierunkiem ks. dr. Piotra turzyńskiego.

Motto na obrazku prymicyjnym: 
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” 

(Flp 4,13)

•

Ks. Krzysztof Wróbel
urodził się  
29 października 1984 
roku w radomiu. 
Pochodzi z parafii 
pw. chrystusa króla 
w radomiu. jako diakon 
praktyki odbywał 
w parafii pw. Matki 
Bożej ostrobramskiej 
w Skarżysku-kamiennej. 

interesuje się sportem, szczególnie piłką nożną. 
Lubi gry komputerowe, muzykę i film. uprawia 
turystykę górską. W pracy duszpasterskiej 
szczególnie bliski jest mu ruch Światło–Życie. 
chciałby zajmować się scholą i pracować 
z osobami niepełnosprawnymi. 
Pracę magisterską „Personalistyczny wymiar 
posługi kapłańskiej św. jana Marii Vianneya” 
napisał pod kierunkiem ks. prof. Bogumiła gacki.

Motto na obrazku prymicyjnym:
„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz 

powtarzam: radujcie się!” (Flp 4,4)

•
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zapowiedzi

Teatr na Prędocinku
Młodzież należąca do Ruchu 
Światło–Życie z parafii pw. św. 
Brata Alberta w Radomiu (osie-
dle Prędocinek) pod opieką ks. 
Tomasza Waśkiewicza przygo-
towała inscenizację komedii 
„Lepsza połowa, czyli potyczki 
z aniołem”. Autorem scenariusza jest tego-
roczny maturzysta Michał Ziółek. Spektakle 
wystawiane będą 11, 13 i 14 czerwca o godz. 
19.00 w kaplicy znajdującej się obok kościoła 
pw. św. Brata Alberta. Dochód z dobrowolnych 
datków przeznaczony zostanie na wakacyjny 
wypoczynek młodzieży oazowej.

Wakacje z KSM
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zapra-
sza do wzięcia udziału w obozach wakacyj-
nych. Pierwszy odbędzie się od 21 do 28 
czerwca w Starym Sączu, drugi od 1 do 10 
lipca w Białym Dunajcu. Zapisy przyjmowa-
ne są w biurze Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Diecezji Radomskiej (Radom, ul. 
Malczewskiego 1) w poniedziałki od 14.00 do 
16.00, w środy od 12.00 do 16.00 oraz w piątki 
od 10.00 do 13.00. Więcej informacji pod nr. 
telefonu 607 729 688 oraz na  www.ksmradom.
tnb.pl. 

Festyn
14 czerwca w parafii Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 
w Starachowicach odbędzie 
się Parafialno-Miejski Festyn 
Rodzinny „Jesteśmy razem”. 
Program
16.05 – Występ zespołu Damy Radę.
16.30 – Konkursy rodzinne.
17.00 – Występ teatru From Poland 
z Katowic.
17.45 – Ruchowe zabawy integracyjne.
18.15 – Pokaz Bractwa Rycerskiego zamku Szy-
dłów (prezentacja strojów, imitacja potyczki 
na szabelki, wystrzały z armat, muszkietów, 
pokaz tańca dawnego).
19.00 – Konkursy rodzinne.
19.15 – Występ zespołu Eden. 
20.00 – Występ gwiazdy wieczoru – zespo-
łu Romów Jamaro Drom z Piotrkowa 
Trybunalskiego.
21.00 – Apel Jasnogórski.
21.05 – Podsumowanie loterii fantowej (dochód 
przeznaczony będzie na dofinansowanie 
wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży).
21.20 – Występ teatru ognia „Skorpion” 
z Sandomierza.
  •

Pod
patronatem
„Gościa”

Pod
patronatem
„Gościa”
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Święto młodych
Turno. Po raz 
kolejny odbył się 
tutaj Diecezjalny 
Dzień Młodzieży. 
Kończąc 
Eucharystię, 
abp Zygmunt 
Zimowski 
prosił młodzież 
i jej opiekunaów, 
by przyjechali 
tu koniecznie 
za rok.

W recepcji ośrod-
ka edukacy jno- 
-charytatywnego 
„Emaus” zgłosi-

ło się 1200 osób. Młodzi przy-
jechali z różnych miejsc naszej 
diecezji. Czekał tu na nich boga-
ty program. – Bardzo zależało 
nam na tym, żeby biorący udział 
w spotkaniu nie byli tylko bierny-
mi obserwatorami, ale by każdy 
wniósł jakiś swój udział – mówi 
ks. Marek Adamczyk, organizator 
imprezy. 

Młodzież z trzech ośrodków: 
Starachowic, Skarżyska-Kamien-
nej i Borkowic przedstawiła insce-
nizacje pokazujące prawdę, że Bóg 
mówi do człowieka. Na specjalnie 
przygotowanej ściance można było 
przykleić karteczkę z ulubionym 
fragmentem Biblii. Młodzi mo-
dlili się lednicką Koronką do Bo-
żego Miłosierdzia i uczestniczyli 
w Eucharystii. Na potrzeby Dnia 
Młodzieży stworzono diecezjal-
ną scholę. Uczestnicy wysłuchali 
też konferencji, które wygłosili 
ks. Rafał Raus i ks. Piotr Turzyń-
ski. Po wspólnym posiłku był czas 
na zabawę i taniec.   •

Więcej zdjęć  
na wwwmlodziradom.pl.

Najmłodszy  
z instrumentalistów 
pożyczył swoją gitarę 
arcybiskupowi

O 15.00 wspólnie 
odśpiewano Koronkę  
do Bożego Miłosierdzia
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Na początku Dnia Młodzieży 
abp Zygmunt Zimowski  
witał się z uczestnikami  

spotkania



Ave Gość rAdomski VII
G

o
ść N

iedzielN
y

7 czerw
ca 2009

kS
. Z

Bi
g

N
ie

W
 N

ie
M

ir
Sk

i

Profesjonalni 
wodzireje 
z warszawskiej 
„Grupy 
Impress” 
porwali 
wszystkich 
do szalonej 
zabawyM
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By sprawnie  
udawały się 
„haczyki”, 
wodzirejom 
pomagali 
wolontariusze 
w żółtych 
koszulkach.
Świetnie bawili 
się też alumni
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a Pyszną grochówkę do plastikowych miseczek rozlewał 

ks. Wincenty Chodowicz z Szydłowca
Żywa Księga Pisma Świętego – każdy mógł 
przykleić karteczkę z fragmentem Biblii

Diecezjalną scholę poprowadził dk. Bartłomiej Wink
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Wybór patrona 
wspólnoty  
był wolą parafian. 
Wskazali 
na wyniesionego 
przez Jana Pawła II 
na ołtarze powstańca 
styczniowego, 
wielkiego patriotę 
i gorliwego 
duszpasterza.

Z anim 1 lipca 1987 r. została  
tu erygowana parafia, sta- 

raniem ks. kan. Mariana Lidwiń-
skiego, proboszcza z Kazanowa 
Koneckiego, powstał kościół fi-
lialny, który poświęcił bp Adam 
Odzimek. Od początku opiekę 
duszpasterską w Dziebałtowie 
sprawował ks. Zenon Kicior, 
pierwszy proboszcz.

Wśród najstarszych
N aj s t a r s z a  z a c h o w a n a 

wzmianka o Dziebałtowie znaj-
duje się w „Rocznikach” Jana 
Długosza. Donosi on, że wieś była 
własnością Odrowążów. Jeszcze 

u początku XX w. była jedną z naj-
większych wsi w gminie Końskie. 
I tak jest także dzisiaj. Przez te lata 
zmieniło się przede wszystkim to, 
że mieszkańcy mniej żyją z rol-
nictwa, a swe utrzymanie zwią-
zali z sąsiednimi Końskimi. Gdy 
tu skurczył się rynek pracy, w po-
szukiwaniu zatrudnienia ruszyli 
do Warszawy i za granicę. – Nasi 
parafianie to ludzie pracowici 
i bardzo zaradni. Czynnie anga-
żują się w prace przy kościele. 
W ostatnim czasie zamontowa-
liśmy nowe nagłośnienie w ko-
ściele i w kościele filialnym w So-
kołowie. Zmodernizowaliśmy 
też system wentylacji świątyni, 
by zaradzić wilgoci w budynku 
i doprowadziliśmy do niego wodę. 
Ostatnio porządkowaliśmy oto-
czenie kościoła. Na cmentarzu 

grzebalnym ułożyliśmy 800 mkw. 
kostki – mówi proboszcz ks. Wie-
sław Szymkiewicz. 

Zespół  
folklorystyczny

Dumą parafii jest jej zespół 
folklorystyczny „Dziebałtów”. 
Po pewnej przerwie w działal-
ności ostatnio przeżywa czas 
odnowy. Czynnie angażuje się 
w uroczystości religijne i patrio-
tyczne. Na występy zespół wy-
jeżdża także poza parafię. W jego 
szeregi garną się młodzi – dzieci 
i młodzież.

Ołtarz otacza liczne grono 
ministrantów. W czasie liturgii 
śpiewa parafialna schola, a solid-
ne zaplecze modlitewne tworzą 
koła Żywego Różańca.

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Dziebałtowie

Z woli parafian

Dumą parafii jest zespół folklorystyczny „Dziebałtów”

Zapraszamy  
na Msze św. 
W niedziele i święta 
– 8.30, 12.00. kościół 
filialny w Sokołowie 
– 10.00
W dni powszednie –  
7.30, 17.00

Zdaniem 
proboszcza

– W tych dniach 
przeżywam  
30. rocznicę 
święceń 
kapłańskich 
i dziękuję Bogu 

za wszelkie dobro, jakiego 
doznałem przez te lata 
na wszystkich placówkach, 
gadzie przyszło mi pracować.  
Bardzo cenię sobie 
życzliwość, pomoc 
i zaangażowanie całej 
wspólnoty. razem 
przygotowaliśmy świątynię 
do uroczystego poświęcenia, 
którego 2 lata temu dokonał 
bp Zygmunt Zimowski, 
i wspólnie pracowaliśmy 
przy kościele filialnym 
w Sokołowie. jestem 
wdzięczny  
za wszelką pomoc,  
której doświadczyliśmy 
od urzędu Miasta i gminy 
końskie z burmistrzem 
krzysztofem obratańskim 
na czele.
cieszy mnie pobożność 
parafian, duża frekwencja 
na niedzielnych  
Mszach św. i w czasie 
okresowych nabożeństw. 
Nasza parafia może być 
dumna z pięciu powołań 
kapłańskich i jednego 
zakonnego,  
s. antoniny gąszcz.  
i tutaj otwiera się 
jakaś przestrzeń troski. 
Modlimy się o żeńskie 
powołania zakonne, 
nie zapominając 
o powołaniach kapłańskich.

Ks. kan. Wiesław 
Szymkiewicz

Święcenia kapłańskie –  
3 czerwca 1979 r. Wikariaty 
– Wsola, chlewiska, krynki, 
drzewica, Skrzyńsko.  
dyrektor domu  
rekolekcyjnego  
w Sandomierzu. Probostwa – 
Sorbin, Wygoda  
i od 2006 r. dziebałtów.
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