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Przez trzy dni 
odbywały się liczne 
imprezy i spotkania. 
Radomian rozśmieszali 
kabareciarze, ale były 
też chwile wielkich 
wzruszeń.

O tegorocznych Dniach Radomia 
przypominać będzie mieszkań-

com miasta 15 mosiężnych tablic z naj-
ważniejszymi dla Radomia datami. 
Umieszczono je na placu Corraziego. 
Wyboru dat dokonano po konsulta-
cjach z Radomskim Towarzystwem 
Naukowym, które zajmuje się bada-
niami literackimi, historią Radomia 
i regionu. W czasie galowego koncertu 
RTN otrzymało Nagrodę Kulturalną 
Radomia za 2008 rok. Bohaterką tego 
wieczoru była także Maria Fołtyn, 
radomianka, znakomita śpiewaczka 
i propagatorka muzyki Stanisława 
Moniuszki. Maestra została nagro-
dzona Złotym Medalem Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa za swoją 

pracę w konspiracji. Była żołnierzem 
AK o pseudonimie „Marysieńka”, 
sanitariuszką, śpiewała pieśni par-
tyzantom w czasie Akcji „Burza”. 
– Otrzymałam medal za zasługi 
z okresu okupacji i jestem bardzo 
szczęśliwa. Musiałam na to po cichu 

czekać, bo były czasy, kiedy to boha-
terstwo nie było zbyt zaszczytnie wi-
dziane, a moje pokolenie Kolumbów 
już prawie nie żyje – powiedziała 
Maria Fołtyn. Obecnym na tym spo-
tkaniu trudno było powstrzymać łzy 
wzruszenia.  kmg

Tajemna moc ziół

R ozmaryn pobudza pracę mózgu, 
a żeń-szeń poprawia sprawność 

fizyczną. Kopru używali już rzymscy 
legioniści, by wzmocnić swoją siłę. 
Podobnie działa też czarny pieprz. 
Między innymi o tym można było się 
dowiedzieć na sobótkowej nocy, 
jaką po raz kolejny zorganizowało 
Muzeum Wsi Radomskiej. Uczestnicy 
mogli też podglądać, jak onegdaj pa-
rzono zioła, i posłuchać starosłowiań-
skich baśni i legend. Szkoda, że trochę 
zawiodła pogoda, bo atrakcji było 
wiele. Śpiewano pieśni przy sobót-
kowych ogniskach i uczono wyplatać 
wianki. Była zabawa taneczna oraz 
pokaz tancerzy ognia. Spektakl 
sobótkowy wystawili aktorzy z ra-
domskiego Teatru Powszechnego 
im. Jana Kochanowskiego. Odważni, 
by zapewnić sobie bogactwo, mogli 
wybrać się na poszukiwanie kwiatu 
paproci.� •
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Radomski skansen. Sześcioletnia Julka, kosztując naparów z ziół, pytała o długość ich 
przydatności do spożycia
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Maria Fołtyn została nagrodzona Złotym Medalem Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa

P ożegnanie  
ma zawsze 

posmak gorzki i wręcz 
instynktownie szukamy 
czegoś, co mogłoby je 
przynajmniej złagodzić. 
W niedzielę  
21 czerwca pożegnaliśmy 
w radomskiej katedrze 
abp. Zygmunta 
Zimowskiego, który 
w Watykanie będzie 
kontynuował swoją 
misję pasterską. Relację 
z tego ważnego dla naszej 
diecezji wydarzenia, 
prezentujemy na  
s. VI i VII. Prezentujemy, 
ale też szukamy owego 
złagodzenia tego, 
co gorzkie.  
Ważna jest tutaj nadzieja: 
najpierw ta z wiary  
– złożona w Chrystusie, 
a potem ta ludzka  
– na nowe spotkania.

Dni Radomia 2009

Świętowało miasto
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Informacje z terenu  
całej diecezji radomskiej:  

www.diecezja.radom.pl

Rubinowi  
Jubilaci

Jubileusz patrona 

Wystawa malarstwa

Czerwcowe pielgrzymowanie

Diecezja. W tym roku czterdzie-
stą rocznicę święceń kapłańskich 
obchodzi pięciu jubilatów pra-
cujących w naszej diecezji. Są to: 
biskup Adam Odzimek oraz księża: 
Stanisław Katryński, Leon Czer-
wiński, Stanisław Bujnowski i Jan 
Niziołek. Jubilatom składamy ser-
deczne życzenia

Redakcja

Kowala. Szkoła Podstawowa 
obchodziła jubileusz 30. roczni-
cy nadania jej imienia dr. Janu-
sza Korczaka. – Uroczystości 
jubileuszowe – informuje pro-
boszcz ks. Krzysztof Jężak – roz-
poczęły się Mszą św. w kościele, 
którą odprawił i podczas której 
wygłosił homilię ks. inf. Jerzy 

Banaśkiewicz (na zdjęciu). W dal-
szej części uroczystości odbywa-
jącej się w szkole dzieci odnowiły 
akt ślubowania i przekazały sztan-
dar nowemu pocztowi sztanda-
rowemu. Dyrektor Łucja Byzdra 
wręczyła przyznane certyfikaty i 
odznaczenia „Przyjaciel Szkoły”.  
 mk

Radom. Do 26 lipca w Mazowiec-
kim Centrum Sztuki Współczesnej 
Elektrownia można oglądać wysta-
wę „100% Malarstwa. Aktualny 
Obraz”. Znalazły się na niej prace 
z pokazu, który w październi-
ku 2008 roku zorganizowano w 
murach wydziału malarstwa 
warszawskiej ASP w 60. rocznicę 
powstania. Wystawa odzwier-
ciedla historię wydziału od jego 
utworzenia w 1948 r. do czasów 
współczesnych. Prezentowane w 
„Elektrowni” prace 56 malarzy 
reprezentują różne tendencje  
i kierunki charakterystyczne dla 
sztuki polskiej tego okresu.  mm

Starachowice–Święty Krzyż. 
Już po raz czwarty Rada Zakonu 
Rycerzy Kolumba działająca przy 
parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy zorganizowała piel-
grzymkę ze Starachowic na Świę-
ty Krzyż. Na zakończenie pątnicy 
odprawili Drogę Krzyżową u stóp 
świętokrzyskiego klasztoru. Mszy 
św. przewodniczył abp Zygmunt 
Zimowski, a koncelebrował 
ks. inf. Stanisław Pindera. Ryce-
rze w podzięce za opiekę i corocz-
ną obecność na Świętym Krzyżu 
wręczyli abp. Zimowskiemu kopię 
Szczerbca.  kk

Błotnica. Ponad stu mężczyzn 
pielgrzymowało do sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia w Błotni-
cy. To trzecia taka pielgrzymka 
zorganizowana przez Rycerzy 
Kolumba. Z pątnikami wyrusza-
jącymi w drogę w czasie Apelu 
Jasnogórskiego i na zakończenie 

pielgrzymki podczas Mszy św. 
spotkał się abp Zygmunt Zimow-
ski. Konferencję w drodze wygło-
sił ks. kan. Jacek Kucharski. 
W tym roku mężczyźni modli-
li się w intencji poszanowania 
ludzkiego życia i swoich rodzin. 
 kp

Bp Adam Odzimek w czasie 
rozmowy z wiernymi  
w skarżyskiej Ostrej Bramie
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Pielgrzymi zbliżają się  
do sanktuarium

Zakrzew. W parafii św. Jana 
Chrzciciela odbyły się rekolekcje 
dla 60 par małżeńskich skupionych 
w Ruchu Domowego Kościoła, które 
zorganizował proboszcz ks. Roman 
Adamczyk. Konferencje wygłosił 
dr teologii biblijnej Mieczysław 
Gucewicz, członek Rady ds. Rodzi-
ny Konferencji Episkopatu Polski. 
Ćwiczenia rekolekcyjne poprowa-
dził ks. Roman Adamczyk. Małżon-
kowie uczestniczyli w Eucharystii. 
Był też czas na modlitwę osobistą. 
Na zakończenie odbyła się wspól-
na zabawa nie tylko małżonków 
uczestniczących w rekolekcjach, ale 
też małżeństw z całej parafii.  bm

Mieczysław Gucewicz podpisywał swoje książki

Rekolekcje dla małżeństw
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O ceniając prace, postawili-
śmy na te, które pokazują, 
że autor coś chciał poprzez 

nie widzowi pokazać. W jednych 
był to klimat zdjęcia, w innych 
kompozycja. Ale wszystkie prace 
są wspaniałe i wierzę, że dzięki or-
ganizatorom konkurs będzie się da-
lej rozwijał – mówił Jastrzębiowski, 
prezes Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego. 

Zwycięzcy
Najlepiej zostały ocenione 

prace Magdaleny Gębskiej z Ra-
domia. Magdalena jest studentką. 
W zeszłym roku z Zakrzewa wy-
jechała z wyróżnieniem. Chce, gdy 
czas na to pozwoli, doskonalić swój 
warsztat fotograficzny, uczestni-
cząc w specjalistycznych kursach. 
Inspiracją do konkursowych prac 
były dla niej podróże, przyroda 
i dzieci. Fotografia to jej hobby. 
Cieszy się, że może uchwycić i za-
trzymać w kadrze dany moment, 
szczególnie przyrodę.

Z kolei główne wyróżnienie 
w postaci egzemplarza Biblii i in-
deksu na Wydział Teologiczny 
UKSW w Radomiu otrzymał Michał 

Pastuszko. Wręczył je ks. kan. Jacek 
Kucharski, moderator diecezjalny 
Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. 

Tęcza
Konkursowe prace, zgodnie 

z regulaminem, nawiązywały 
do cytatów Pisma Świętego: „(...) 
zobaczył, jak ciężko pracują” (Wj 
2,11), „(...) a nazajutrz rano warstwa 
rosy leżała dookoła” (Wj 16,13), „(...) 
aż do zachodu słońca” (Wj 17,13). 
– W tym roku kanwą rozważań 
uczyniliśmy Księgę Wyjścia. Księ-
ga Wyjścia w obiektywie. Chcemy, 
żeby Biblia była znana na różne 
sposoby, również i od tej strony 
artystycznej, szczególnie liczymy 
na młodzież – powiedział ks. kan. 
Roman Adamczyk, proboszcz para-
fii św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie. 
Parafia była współorganizatorem 
konkursu wraz ze Stowarzysze-
niem „Zakrzew – Wspólna Droga”. 
Ale pomysł zorganizowania kon-
kursu, jak przypomniała prezes 
stowarzyszenia Bernarda Miros, 
narodził się w głowach Elżbiety 
Podsiadły i Agnieszki Falińskiej, 
które zasiadały w jury i są również 
współorganizatorkami konkursu. 

Gdy rozdano dyplomy, wyróż-
nienia i nagrody, a emocje troszkę 
opadły, uczestników konkursu 
i wszystkich gości zaproszono 
na poczęstunek. Była to kiełbasa 
pieczona nad ogniskiem. Co prawda 
aura płatała figle, ale gdy chmury 

odeszły, kto miał ze sobą aparat fo-
tograficzny, mógł do kolekcji swo-
ich zdjęć dodać kolejne z tęczą nad 
zakrzewskim kościołem. Kto wie, 
może ono przyda się za rok, na ko-
lejny konkurs fotograficzny. 

Krystyna Piotrowska

Dla jednej z uczestniczek konkursu inspiracją był wnuczek. Obok 
ks. Roman Adamczyk

Fotografia jest pasją Magdaleny Gębskiej
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Finał konkursu fotograficznego w Zakrzewie

Biblia  
w obiektywie

To był II Diecezjalny Amatorski Konkurs 
Fotograficzny Zakrzew 2009. Jury pod 
przewodnictwem Leszka Jastrzębiowskiego 
oceniało ponad 100 prac nadesłanych przez  
32 uczestników.
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Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Jesteśmy wolni!

W czerwcu jubileusz 30-le-
cia istnienia obchodziła 
Krucjata Wyzwolenia 

Człowieka. W naszej diecezji dekla-
rację członkowską podpisało ponad 
1800 osób. Wiele z nich wzięło udział 
w Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Ruchów i Stowarzyszeń, która 
odbyła się w Warszawie. – To było 
święto jedności. Przekonaliśmy się, 
że jest nas wielu. Najważniejszym 
momentem była Msza św. i odsłonię-
cie krzyża na placu Piłsudskiego. 
Krzyż jest wpisany w herb Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka. W tym 
krzyżu my też odnajdujemy siłę 
do zwycięstwa. Chrystus zwycię-
żył i my też zwyciężamy ze swoimi 
słabościami i nałogami – mówi 
moderator Diakonii Wyzwolenia 
Człowieka ks. Dariusz Szlachcic.

Początki
Krucjata Wyzwolenia Człowie-

ka została powołana przez ks. Fran-
ciszka Blachnickiego i Ruch Świa-
tło–Życie w odpowiedzi na apel 
Jana Pawła II skierowany do Po-
laków u progu jego pontyfikatu: 
„Proszę, abyście przeciwstawili się 
wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej 
godności i poniża obyczaje zdrowe-
go społeczeństwa, co czasem może 
aż zagrażać jego egzystencji i dobru 
wspólnemu, co może umniejszać 
jego wkład do wspólnego skarbca 
ludzkości, narodów chrześcijań-
skich, Chrystusowego Kościoła”.

Krucjata została uroczyście 
ogłoszona w obecności Ojca Świę-
tego, jemu oddana i przez niego 
pobłogosławiona podczas I Piel-
grzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. 
w Nowym Targu. Od tego momentu 
dzieło to rozszerza się. Przystępuje 
do niego coraz więcej osób. – Mło-
dzi ludzie włączający się w Krucjatę 

Wyzwolenia Człowieka często 
mówią, że podejmują ten czyn wy-
rzeczenia się alkoholu i wszelkich 
używek ze względu na kogoś znie-
wolonego. Często to przynosi owoc. 
Mają radość, że ich wyrzeczenie po-
mogło komuś wydobyć się z nałogu. 
To otwarcie się na drugiego czło-
wieka i czyn miłości – podkreśla 
ks. Dariusz.

Diakonia Wyzwolenia
W naszej diecezji osobami, 

które szczególnie czują się odpo-
wiedzialne za szerzenie dzieła 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 
są członkowie Diakonii Wyzwo-
lenia działającej w ramach ruchu 
Światło–Życie. Tworzy ją 18 osób. 
Pochodzą z różnych miejscowości, 
m.in. z Radomia, Dąbrówki War-
szawskiej, Opoczna, Magnuszewa, 
Białobrzegów, Iłży, Bierwiec i Sta-
rachowic. – Krucjata jest dla mnie 
pewnym stylem życia – pisze jeden 
z jej członków. – Ten sposób życia 
bez picia alkoholu daje mi radość, 
bo wyrzekając się tego, co przecież 
dał mi Bóg, mogę pomagać tym, 
którzy zagubili się w swoim życiu, 
zapili swoje życie, uciekli ze swoimi 
problemami i smutkami w uzależ-
nienia. Jestem członkiem KWC 

i codziennie modlę się za osoby 
w nałogach oraz za te osoby, któ-
re wraz ze mną podjęły to dzieło. 
A poza tym jestem całkiem nor-
malnym studentem. Lubię poszaleć 
na imprezach, chodzić po górach 
i aktywnie spędzać wolny czas.

Maria i Józef Wulczyńscy 
z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka 
związani są już ponad 20 lat. – Dało 
mi to całkowitą wolność, powie-
działem „nie” wszelkim używkom 
i temu wszystkiemu, co uwłacza 
ludzkiej godności. Każdy członek 
krucjaty daje świadectwo wolno-
ści. Krucjata dzisiaj to nie tylko 
wyzwolenie od nałogu alkoholi-
zmu, ale również od wszelkich in-
nych nałogów, m.in. narkotyków 
czy nawet gier komputerowych 
– podkreśla pan Józef. Pani Maria 
opowiada, że kiedyś poproszono 
ich o modlitwę w intencji uzależnio-
nej 30-letniej kobiety. – Ku naszej 
radości po kilku miesiącach otrzy-
maliśmy podziękowanie za jej wyj-
ście z nałogu – wspomina.

Wakacje
Młodzież swoje spotkania ma 

w ramach tzw. szkoły animatorów, 
która odbywa się w Pionkach. 
Rodziny w każdy drugi wtorek 

miesiąca o 19.00 spotykają się przy 
parafii św. Józefa na radomskim 
Młodzianowie. Oprócz tego 25 .dnia 
każdego miesiąca o 18.00 w kościele 
Świętej Rodziny w Radomiu spra-
wowana jest Msza św. w intencji 
trzeźwości.

W czasie wakacji członkowie 
Diakonii Wyzwolenia Człowieka 
będą odwiedzać turnusy oazowe. 
Będzie można ich spotkać na pąt-
niczym szlaku do Niepokalanowa 
i na Jasną Górę. Przygotowywana 
jest broszurka zawierająca kompen-
dium wiedzy o krucjacie. – Jest nas 
w diakonii kilkanaście osób, dlatego 
dzielimy się na zespoły. Część ani-
muje na oazie, część na pielgrzym-
ce, a pozostali przygotowują mate-
riały. Chcemy mówić o krucjacie 
i promować styl życia wolny od al-
koholu i wszelkich zniewoleń. Bę-
dzie to okazja do dania świadectwa 
o tym, co daje trwanie w Krucja-
cie Wyzwolenia Człowieka i jakie 
przynosi ono owoce w codziennym 
życiu – mówi ks. Dariusz.

Deklaracje krucjaty może pod-
pisać każdy, kto ukończył 18 lat. 
Formularz jest dostępny na stronie 
www.kwc.oaza.pl. Więcej informa-
cji: dwradom@gmail.com. 

Marta Deka

Nie tylko dobrowolnie 
podejmują się 
całkowitej 
abstynencji, 
ale też nie częstują 
i nie kupują 
alkoholu.

Członkowie Diakonii Wyzwolenia. Od prawej ks. Dariusz Szlachcic, Elżbieta Kowalczyk, Maciej Sobolewski, 
Karolina Petrzak, Anna Purgał, Józef i Maria Wulczyńscy, Natalia Dębowska i Malwina Petrzak
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Wakacje  
w bibliotece 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radomiu organizuje zajęcia 
dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat 
spędzających wakacje w mieście. 
Zaprasza je do pięciu placówek 
bibliotecznych: Wypożyczalni 
dla Dzieci (ul. Piłsudskiego 12, tel. 
048 362 67 35 wew. 15), Filii nr 2 
(ul. Zientarskiego 1a, tel. 048 344 
98 63), Filii nr 3 (ul. Królewska 5, 
tel. 048 345 16 48), Filii nr 8 (ul. 
Kusocińskiego 13, tel. 048 360 72 
77), Filii nr 16 (ul. Barycka 2, tel. 
048 360 51 95). Zajęcia w filiach 
odbywać się będą w poniedział-
ki, środy i piątki od 12.00 do 16.00 
oraz we wtorki i czwartki od 8.00 
do 13.00, a w Bibliotece Głównej 
codziennie od 10.00 do 14.00. 
Szczegółowy program dostępny 
jest na stronie biblioteki www.
mbpradom.pl.

Przerwa urlopowa
Od 6 do 18 lipca działająca 

przy Kurii Diecezji Radomskiej 
Księgarnia św. Kazimierza (ul. 
Malczewskiego 1) ze względu 
na przerwę urlopową będzie 
nieczynna. 

Przegląd
12 lipca w Zakrzewie odbę-

dzie się IV Diecezjalny Przegląd 
Zespołów i Kapel Ludowych. Celem 
imprezy jest popularyzacja pieśni 
poświęconych Matce Bożej i uka-
zanie dorobku artystycznego grup 
śpiewaczych.

Szkolenia  
dla porządkowych

29 i 30 lipca w Ośrodku 
Duszpasterstwa Akademickiego 
przy ulicy Górniczej w Radomiu 

odbędą się szkolenia dla wytypo-
wanych już porządkowych Pieszej 
Pielgrzymki Diecezji Radomskiej 
na Jasną Górę. W pierwszej tu-
rze będą uczestniczyć osoby z ra-
domskiej kolumny oraz ze Stara-
chowic, w drugiej turze osoby 

z drugiej kolumny radomskiej 
oraz skarżyskiej i opoczyńskiej. 
Obowiązek szkoleń nakłada roz-
porządzenie MSWiA. Porządko-
wi zostaną przeszkoleni przez 
pracowników Wojewódzkiego 
Ośrodka�Ruchu�Drogowego.� •

zapowiedzi

Od tego roku każdy porządkowy biorący udział w pielgrzymce 
musi być przeszkolony

Pogoda dopisała, 
a organizatorzy 
zadbali, by wszyscy 
dobrze się bawili.

M ieszkańcy Starachowic tłum-
nie przybyli na Parafialno- 

-Miejski Festyn Rodzinny, który 
pod hasłem „Jesteśmy razem” 
zorganizowały: parafia pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, Urząd 
Miasta i Starachowickie Centrum 
Kultury. – Chcemy być razem w 
mieście, razem się bawić i móc 
dzielić chrześcijańską radością – 
mówił ks. Damian Spiżewski, wi-
kariusz parafii MB Nieustającej 
Pomocy. 

Organizatorzy przygotowali 
wiele atrakcji, i to zarówno dla 
młodszych, jak i starszych uczest-
ników festynu. Pogoda tego dnia 
była wyjątkowo piękna, dlatego 
chętnych do wspólnego świętowa-
nia nie brakowało. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się pokaz Brac-
twa Rycerskiego Zamku Szydłów. 
Jego członkowie w strojach z epoki 

prezentowali potyczki na szable, 
pokazy artyleryjskie i strzelali z 
muszkietów. Teatr Momo wystawił 
przedstawienie „Tańczące giganty”, 
a na zakończenie zaprezentował 

się teatr ognia Skorpion. Publicz-
ność zabawiały zespoły „Damy 
radę”, „Eden” i niezwykle barwny 
romski „Jamaro Drom”. Rodziny 
rywalizowały w wielu konkursach 

zręcznościowych, karaoke i wie-
dzy o parafii.

Na nudę nie mogły narzekać 
dzieci. Katowicki teatr From Po-
land przygotował dla nich warsz-
taty. Artyści organizowali malu-
chom różne zabawy i specjalnymi 
farbkami malowali im twarze i 
ręce. Dzieci oblegały też ścian-
kę wspinaczkową, gdzie mogły 
wykazać się swoją sprawnością, 
i specjalnie dla nich przygotowa-
ne tego dnia wesołe miasteczko. 
Chętnie uczestniczyły również w 
przejażdżkach bryczką zaprzężo-
ną w kucyki.

Przez cały czas trwania festy-
nu działała loteria fantowa. Wzięło 
w niej udział wiele osób, a trzeba 
dodać, że każdy los wygrywał. 
W podsumowaniu loterii można 
było wygrać kolejne nagrody, 
bardziej wartościowe. Wśród nich 
były: rower, specjalny zegarek 
dla sportowców i komplety zegar-
ków. Dochód z loterii przeznaczo-
ny zostanie na dofinansowanie 
wakacyjnych wyjazdów dzieci i 
młodzieży.
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Parafialno-Miejski Festyn Rodzinny w Starachowicach

Świętowali razem

Zabawy dla najmłodszych uczestników festynu poprowadzili 
aktorzy teatru From Poland
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Pożegnanie. W czasie 
Eucharystii sprawowanej 
w radomskiej katedrze 
dziękowaliśmy Bogu  
za siedem lat pasterskiej 
posługi w naszej 
diecezji abp. Zygmunta 
Zimowskiego.

K atedrę wypełnili wierni z całej die-
cezji z duszpasterzami. Obecni byli 
przedstawiciele władz, parlamenta-
rzyści, poczty sztandarowe, repre-

zentanci uczelni, szkół, organizacji, instytucji, 
ruchów i stowarzyszeń.

Homilia i album
„Oto idę drogą, którą mi wskazałeś”. Te słowa, 

będące nawiązaniem do biblijnego opisu powo-
łania Abrahama, stały się osnową homilii, jaką 
w czasie liturgii wygłosił bp Edward Materski, 
pierwszy biskup radomski, żegnający swego 
drugiego następcę. 

– Dziś uczestniczymy w Eucharystii, dzię-
kując Bogu za siedem lat posługi pasterskiej 
ks. abp. Zygmunta w naszej diecezji, prosząc 
jednocześnie o Chrystusowe błogosławieństwo 
na dalsze lata przewidzianej przez Boga działal-
ności – mówił bp Materski. – Ksiądz Arcybiskup 
kończy swą posługę w naszej diecezji, odjeżdża 
od nas do Rzymu, podejmuje tam nowe obowiąz-
ki. Ekscelencjo, chcemy dziś wspólnie wielbić 
Boga, dołączając się do słów: „Oto idę drogą, któ-
rą mi wskazałeś”. Te słowa w pewien sposób 
wypowiedział Ekscelencja zarówno w katedrze 
tarnowskiej 27 maja 1973 r., w dniu święceń ka-
płańskich, jak i w katedrze radomskiej, 25 maja 
2002 r., w dniu konsekracji biskupiej. Te słowa 
„Oto idę drogą, którą mi wskazałeś” duchowo 
wypowiadane są także dziś, 21 czerwca 2009 r.

Na dzień pożegnania przygotowany został 
album zatytułowany „Przyszedłem służyć”. 
Do niego odwołał się bp Edward w homilii. 
– W pamiątkowym albumie siedmiolecia są 
ukazane zdjęcia posługi eucharystycznej, gło-
szenia słowa miłości i serdecznej wrażliwości 
w spotkaniach z cierpiącymi – mówił. – Dziś 
dziękujemy Bogu i ludziom za miłość. Prosimy 

Księdza Arcybiskupa, aby naszą obecność, naszą 
modlitwę, wszystkie życzenia odczytał jako znak 
szczerej wdzięczności, co pragnęliśmy utrwalić 
we wspomnianej książce.

Obywatel
Przed końcowym błogosławieństwem 

z przemówieniami wystąpili przedstawicie-
le księży, sióstr zakonnych, służby zdrowia 
oraz władz miasta i Mazowsza. Najpierw Adam 
Struzik, marszałek województwa mazowiec-
kiego, wręczył abp. Zimowskiemu medal „Pro 
Mazovia”. Potem przewodniczący Rady Miasta 
Dariusz Wójcik odczytał dekret nadający abp. 
Zygmuntowi Zimowskiemu tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta. W słowach dokumentu, 

Dziękujemy i życzymy
Ks. dr Jarosław Wojtkun 
rektor radomskiego 
seminarium. Przemawiał 
w imieniu duchowieństwa
– ekscelencjo! Zostawiasz  
po sobie owoc troski o piękno 
człowieka, którym jest ponad  
stu wyświęconych przez ostatnie 
siedem lat kapłanów.  
to dobro wymieniamy  
na pierwszym miejscu, bo dziś 
uroczyście inaugurujemy także 
w naszej diecezji rok Kapłański. 
twoja troska o piękno ludzkich serc 
to zainaugurowany przed rokiem 
synod diecezji radomskiej. to także 
zwołany przed czterema laty Kongres 
eucharystyczny oraz nowa siedziba 
diecezjalnego duszpasterstwa 
akademickiego. to również troska o to 
piękno, którym jest mądrość i myśl 
papieża benedykta XVi w postaci 
instytutu myśli benedykta XVi.
życzymy obfitości bożej łaski  
w służbie Kościołowi powszechnemu 
w bliskości ojca Świętego oraz 
głębokiego doświadczenia radości,  
jaką niesie posługa osobom chorym 
i tym, którzy się nimi opiekują.  
niech strzeże cię maryja.  
ta z sanktuariów naszej radomskiej 
ziemi i ta z rzymskiej bazyliki santa 
maria maggiore,  
salus Populi romani.

S. Danuta Wróbel
matka generalna sióstr 
służek nmP niepokalanej. 
Przemawiała w imieniu osób 
życia konsekrowanego
– Pragnę wypowiedzieć naszą  
serdeczną wdzięczność. niech dobry 
bóg nagradza cię, ekscelencjo, miłością 
obiecaną radosnemu dawcy, a nam 
obdarowanym pomaga pomnażać 
otrzymane dobro ku Jego chwale 
i pożytkowi ludzi.
Jezus chrystus zaprasza cię dziś 
do współpracy na rzecz Kościoła 
powszechnego i powierza troskę o skarb 
tego Kościoła, o chorych, słabych, 
bezbronnych, będących  
u kresu ziemskiego życia, a także 
troskę o tych, którzy troszczą się o życie. 
ekscelencjo, możesz być pewien, że 
nasza siostrzana modlitwa będzie odtąd 
płynąć jeszcze bardziej intensywnie nie 
tylko z racji roku Kapłańskiego,  
ale byś mógł jak najdłużej – jak to sam 
wyraziłeś – służyć chrystusowi  
w radości serca. Za św. franciszkiem 
prosimy: niech Pan cię  
błogosławi i strzeże.

Tajemnica po słania

tekst i zdjęcia
ks. Zbigniew Niemirski

zniemirski@goscniedzielny.pl
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Dziękujemy i życzymy
Lucyna Wiśniewska
lekarka i działacz  
społeczno-polityczny. 
Przemawiała w imieniu służby 
zdrowia
– mam zaszczyt złożenia 

podziękowań w imieniu pracowników 
służby zdrowia. dziękujemy  
ekscelencji za te siedem lat obecności 
wśród nas. dziękujemy  
za wszelkie dobro i troskę,  
jakiej realnie doświadczaliśmy. 
dziękujemy za otwartość umysłu  
i serca na rzecz wszystkiego,  
co stanowi ochronę zdrowia. 
dziękujemy za to, że mogliśmy zawsze 
liczyć na obecność Księdza arcybiskupa 
w chwilach dla nas ważnych. 
dziękujemy za wszystkie spotkania 
w szpitalach, zarówno z pracownikami, 
jak i chorymi. dziękujemy za wsparcie 
w chwilach niełatwych i za to ciągłe 
pochylanie się nad chorymi. 
smutek związany z pożegnaniem  
miesza się w nas z radością,  
że w watykanie będziemy mieć 
ambasadora naszych spraw.  
Jesteśmy głęboko przekonani  
i liczymy na to, że Ksiądz arcybiskup 
będzie tam niestrudzonym 
ambasadorem życia. to w dzisiejszych 
czasach, gdzie tak wszechobecny jest 
relatywizm moralny, jest szczególnie 
cenne. życzymy ekscelencji, by ta misja 
przyniosła cenne owoce. Prosimy 
jednocześnie o modlitwę w naszej 
intencji. 

Andrzej Kosztowniak
Prezydent miasta radomia
– ekscelencjo! ten dzień  
będzie dla nas dniem 
szczególnym. to chwila 
podziękowania  

za wspaniałego pasterza naszej  
diecezji, za ojca naszego miasta, który 
przez te lata wszystkim nam  
pokazywał drogę. Jest to dzień 
szczególnej radości, bo na mocy 
papieskiej nominacji Ksiądz arcybiskup 
będzie swą posługę prowadził na 
watykanie. my, radomianie, cieszymy  
się z tego, że ekscelencja – jako jeden 
z nas – będzie mógł na stolicy  
Piotrowej rozsławiać nasze miasto.  
Jest przecież Ksiądz arcybiskup  
jednym z nas. minione siedem lat 
zostawiło w mieście wiele  
świadectw i tych materialnych, i tych 
obecności ekscelencji. one są wpisane 
w nasze serca. Za to gorąco dziękujemy. 
myślę, że nie mówimy żegnaj,  
ale do zobaczenia.

Tajemnica po słania

Bp Edward Materski wygłosił homilię. 
Żegnał swego drugiego następcę

W czasie procesji wejścia abp Zygmunt 
Zimowski klęknął na progu katedry. 
Powtórzył gest, który wykonał  
po biskupiej nominacji

przyjętego przez radę jednomyślnie, padły 
ważkie sformułowania: „W uznaniu zasług 
dla propagowania dobrego imienia Radomia 
Rada Miejska uchwałą nr 555/2009 z dnia 15 
czerwca 2009 r. nadała Jego Ekscelencji ks. abp. 
Zygmuntowi Zimowskiemu tytuł Honorowego 
Obywatela�Miasta�Radomia”.� •

Na koniec uroczystości abp Zimowski 
oddał diecezję opiece Maryi

Abp Zygmunt Zimowski dziękuje  
bp. Edwardowi Materskiemu za album 
ilustrujący jego pasterską posługę 
w naszej diecezji
Poniżej: Przed Mszą św. abp Zygmunt 
Zimowski błogosławił przybyłych  
na celebrację
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Proboszcz parafii 
to jedyny ksiądz 
w naszej diecezji, 
który przyjął 
święcenia  
kapłańskie  
z rąk Ojca Świętego  
Jana Pawła II.

P oczątki parafii sięgają końca 
II wojny światowej. To wtedy 

w Brzustowie korzystając z po-
niemieckiego baraku zbudowano 
drewniany kościół. Przetrwał 
czterdzieści lat. Parafia, wydzielo-
na z macierzystej w Białobrzegach 
Opoczyńskich, została erygowana 
1 grudnia 1946 r.

Powołania
Z parafii nie ma powołań 

kapłańskich i zakonnych. – 
To twierdzenie nie jest do końca 
prawdziwe – mówi proboszcz, 
ks. Marek Polewczyk. – Z naszej 
parafii pochodzi dwóch księży. 
Ale w y prowadzili się stąd 
z rodzinami jeszcze jako dzieci. 
Modlimy się o kolejne powołania 

i mamy nadzieję, że te zwiążą się 
na stałe z naszą parafią – dodaje.

Parafianie są ludźmi głęboko 
religijnymi, a pobożność po-
siada mocny rys maryjny. 
Widać to w czasie okresowych 
nabożeństw takich jak majówki 
czy październikowy Różaniec. 
Wtedy to do kościoła przybywa 
sporo w iernych. Religijną 
maryjność pokazuje też grono osób 
tworzących wspólnotę Kół Żywego 
Różańca.

Na św. Piotra i Pawła
Czterdzieści lat temu parafianie 

rozpoczęli prace przy budowie 
murowanego kościoła. Wówczas 
od pięciu lat proboszczem był 
ks. Stanisław Mandecki. Dzieło 
zostało dopro-wadzone do końca 

i 23 września 1985 r. nową świątynię 
uroczyście poświęcił bp Adam 
O d zimek . D r ugorzę d ny m i 
patronami parafii zostali ogłoszeni 
św. Piotr i Paweł. Na tę uroczystość 
w parafii obchodzony jest odpust. 
Potem przychodzą wakacje. 
Ale ten czas dla brzustowian 
nie jest okresem odpoczynku. 
Przychodzą prace żniw ne, 
a większość parafian utrzymuje się 
z rolnictwa. 

Na początku sierpnia będą 
gościć pielgrzymów idących 
na Jasną Górę w Warszawskiej 
P ieszej  P ielg rz y mce A k a-
demickiej. Także i w tym roku 
podejmą ich ze staropolską 
gościnnością, częstując, czym 
chata bogata.

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii. Parafia pw. MB Częstochowskiej w Brzustowie

Na progu Roku Kapłańskiego

W czasie uroczystości religijnych występuje miejscowy zespół folklorystyczny

Zapraszamy  
na Msze św. 
niedzielne

W niedziele i święta 
– 8.00, 11.30, 16.00
W dni powszednie 
– 18.00

Zdaniem 
proboszcza

– w brzustowie 
pracuję od pięciu 
lat. Przez ten czas 
doświadczyłem 
wielkiej życzliwości 
i zaangażowania 

ze strony parafian. razem, 
a wszystko jedynie dzięki 
ofiarności parafian, 
przeprowadziliśmy szereg 
prac renowacyjnych 
i remontowych. 
otynkowaliśmy mur 
cmentarza. Zmieniona 
została blacha na budynkach 
gospodarczych. 
Pomalowaliśmy dach 
plebanii i kościoła. sporo 
prac remontowych zostało 
przeprowadzonych 
na plebanii. Zakupiliśmy 
dwa nowe dzwony 
i zamontowaliśmy 
elektryczny napęd 
na dzwonnicy. Świątynia 
posiada nowe nagłośnienie 
i cztery nowe chorągwie. 
Zbudowaliśmy granitowe 
schody, łącznie z podjazdem 
dla niepełnosprawnych. 
Założyliśmy też pięcioro 
dębowych drzwi w kościele, 
odnowiliśmy liczące pół 
kilometra ogrodzenie. 
obecnie przymierzamy się 
do położenia kostki wokół 
kościoła. 
będzie to 1400 mkw. 
Kupujemy materiały, a prace 
rozpoczną się we wrześniu. 
tak dużo prac w tak 
stosunkowo małej wspólnocie. 
Za wszelkie zaangażowanie 
i pomoc jestem wszystkim 
bardzo wdzięczny.

Ks. Marek Polewczyk

Święcenia kapłańskie 9 czerwca 
1987 r. w lublinie z rąk Jana 
Pawła ii. wikariaty białaczów, 
ostrowiec Świętokrzyski, 
ożarów, suchedniów, borkowice. 
w brzustowie od 2004 r. 
najpierw jako administrator, 
a po roku jako proboszcz.


