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Koncert
Radom. w ramach  
iii radomskich  
wieczorów Organowych 
15 lipca o godz. 19.00 
w kościele  
pw. Świętej rodziny 
przy ul. Kelles-Krauza 
w radomiu wystąpią 
radomscy muzycy:  
robert Pluta  
i marcin winiarski.

Dla powodzian
Diecezja. Caritas 
Diecezji radomskiej 
organizuje pomoc 
dla poszkodowanych 
przez powódź 
w Dąbrowie Tarnowskiej 
i w szczucinie. To zalane 
miejscowości położone 
najbliżej naszej diecezji. 
Poszkodowanych zostało 
tam ponad 600 rodzin. 
najbardziej potrzebne 
artykuły to żywność 
o długim terminie 
przydatności do spożycia, 
odzież, pościel, koce itp. 
Zbiórkę prowadzić będą 
m.in. starostwa regionu 
radomskiego, gminy 
i oddziały Parafialnych 
Zespołów Caritas. 
Zostało też uruchomione 
specjalne konto:  
Caritas Diecezji 
radomskiej,  
ul. Kościelna 5, 
26-604 radom,
45 1240 3259 1111 0000 
2989 1757 z dopiskiem 
– „pomoc powodzianom”.
można również wysłać 
sms-y o treści 
– „Pomagam”, pod  
nr 72 902 /koszt 2,44 zł 
z vat/.
w niedzielę 12 lipca  
przy kościołach – zbiórka 
do puszek dla powodzian. 
Koordynatorem pomocy 
jest Anna Lis, Caritas 
radomska – kontakt tel. 
048 365 29 29 lub 048 365 
29 28, od poniedziałku do 
piątku od 8.00 do 16.00.

Kolegium Konsultorów 
wybrało  
bp. Stefana Siczka 
na administratora 
naszej diecezji. Będzie 
sprawował ten urząd 
do czasu mianowania 
nowego biskupa 
diecezjalnego  
przez Ojca Świętego.

B iskup Stefan Siczek urodził się 
20 września 1937 r. w Siczkach 
koło Radomia. Święcenia ka-

płańskie przyjął 27 maja 1961 r., 
a biskupie 11 kwietnia 1992 r. Od tego 
czasu jest biskupem pomocniczym 

naszej diecezji ze stolicą tytularną 
w Dagno. W zawołaniu biskupim 
przyjął słowa: „Żyć Ewangelią”. 
Jest doktorem prawa kanonicznego 
i wykładowcą tego przedmiotu w ra-
domskim Wyższym Seminarium 
Duchownym oraz w Instytucie 
Teologicznym. W latach 1972–86 
był ojcem duchownym w semina-
rium, a potem kapelanem w domu 
generalnym Sióstr Służek NMP 
Niepokalanej w Mariówce.

Funkcję administratora diecezji 
bp Siczek pełnił już po śmierci bp. 
Jana Chrapka. Zarządzał wtedy naszą 
diecezją od 20 października 2001 r. 
do 25 maja 2002 r. – W takiej sytuacji 
ktoś musi pokierować diecezją, bo 
przecież Kościół żyje, diecezja żyje 
i trzeba załatwiać bieżące sprawy 
– mówi biskup administrator. – Tę 

funkcję zleciło mi  Kolegium Konsul-
torów. Polecam się wsparciu modli-
tewnemu diecezjan z troską o to, żeby 
Kościół rozwijał się w naszej diecezji 
– mówi bp Siczek.

Kolegium Konsultorów, które 
dokonało wyboru, to grono kapła-
nów mianowanych przez biskupa 
diecezjalnego spośród członków 
rady kapłańskiej. Nasze kolegium 
zostało powołane przez bp. Zygmun-
ta Zimowskiego 28 listopada 2008 r. 
W jego skład wchodzą: bp Stefan 
Siczek, bp Adam Odzimek, ks. inf. 
Stanisław Pindera, ks. prał. Henryk 
Ćwiek, ks. prał. Marek Polak, ks. prał. 
Jarosław Wojtkun, ks. prał. Sławomir 
Fundowicz, ks. prał. Edward Ponie-
wierski, ks. prał. Jan Niziołek oraz 
ks. kan. Roman Adamczyk.

Ks. Zbigniew Niemirski

Już w dniu wyboru biskup administrator miał do podpisania szereg ważnych dokumentów. W głębi jeden 
z członków Kolegium Konsultorów, proboszcz parafii Zakrzew ks. Roman Adamczyk

Bp Stefan Siczek administratorem diecezji

Polecam się  
waszym modlitwom
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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

Informacje z terenu  
całej diecezji radomskiej:  

www.diecezja.radom.pl

Zwiedzały Polskę
Diecezja. Grupa dzieci i młodzieży 
z Wileńszczyzny i Białorusi przy-
jechała do Radomia, by w parafii 
śś. Cyryla i Metodego wziąć udział 
w Festiwalu Słowiańskim.  Młodzi 
ludzie pozostali w naszej diecezji 
trochę dłużej. Zamieszkali w Iłży. 
Stąd wyjeżdżali na wycieczki. 
Zwiedzili Warszawę. Byli w Biesz-
czadach. Jadąc w Góry Świętokrzy-
skie, zatrzymali się w sanktuarium 
ostrobramskim. Tu spotkali się 

z bp. Edwardem Materskim. Pobyt 
dzieci i młodzieży w Polsce współ-
finansowany był przez Starostwo 
Powiatowe w Radomiu, Fundację 
Pomoc Polakom na Wschodzie 
i Wspólnotę Polską. Parafia śś. 
Cyryla i Metodego w Radomiu już 
od dłuższego czasu współpracuje 
ze szkołą w Dziewieniszkach. Na 
zakończenie wizyty dzieci dostały 
od parafian kino domowe, monitor 
i keyboard.  md

Bp Edward Materski w Ostrej Bramie spotkał się z młodymi 
gośćmi ze Wschodu

Orkiestra Garnizonowa dała pokaz musztry paradnej

Spotkanie było okazją do zawierania nowych znajomości 
i wymiany doświadczeń. Ks. Zbigniew Niemirski w czasie 
rozmowy z Szymonem Gurbianem, redaktorem naczelnym 
polonijnego tygodnika „Głos Niedzielny”
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Pawłowa konferencja
Londyn. Instytut Polski Akcji 
Katolickiej zorganizował konfe-
rencję poświęconą zakończonemu 
Rokowi św. Pawła. Wykład o nie-
zmiennie aktualnych elementach 
nauczania Apostoła Narodów, któ-
ry stał się podstawą pracy w gru-
pach i finalnej dyskusji, wygłosił 

ks. dr Zbigniew Niemirski, bibli-
sta z Radomia, dyrektor radom-
skiego oddziału „Gościa Niedziel-
nego”. Na spotkanie przyjechali 
delegaci z Anglii i Walii. Obra-
dom przewodniczył rektor misji 
polskiej ks. prał. Tadeusz Kukla. 
  pt

Jubileusz

Radom. 1. Komenda Lotniska 
obchodziła piątą rocznicę powsta-
nia. Jubileuszowe uroczystości 
trwały kilka dni. Ich centralnym 
punktem była Msza św. sprawo-
wana w kościele garnizonowym 
w intencji żołnierzy i pracowników 
wojska 1KL. Po Eucharystii na pla-
cu przed kościołem zasłużeni pra-
cownicy otrzymali odznaczenia. 
Na grobie nieznanego żołnierza 
złożono wieniec, odbył się też pokaz 
musztry paradnej Orkiestry Garni-
zonowej. Po południu gospodarze 
zaprosili mieszkańców Radomia do 
udziału w Festynie Integracyjnym, 
podczas którego czekało na nich 
wiele atrakcji. mk

Odpoczynek w górach

Zakopane. Dzieci z miejscowej 
parafii uczestniczyły w wypo-
czynku rekolekcyjnym, zorga-
nizowanym przez wikariusza 
ks. Michała Farynę i katechetkę 
Elżbietę Kazałę. Każdy dzień tych 
rekolekcji był momentem rozwo-
ju ciała poprzez spacery, kąpiel 
w basenach termalnych, zabawy 

sportowe i integracyjne. Dzieci roz-
wijały również ducha przez udział 
w codziennej Mszy św., poprzez 
modlitwę, rozważanie Pisma Świę-
tego, przygotowywanie liturgii oraz 
odgrywanie scen biblijnych. Część 
funduszy na wyjazd została pozy-
skana z prowadzonych przez dzieci 
akcji dochodowych w parafii.  mf

Dzieci odwiedziły sanktuarium w Olczy
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Jest cenionym 
rzemieślnikiem.  
Jego prace można 
spotkać w całej 
Polsce.

N estor białobrzeskiego rze- 
miosła Julian Ostrochulski 

został odznaczony „Szablą Ki- 
lińskiego” – najwyższym honoro- 
w ym odznaczeniem rzemie- 
ślniczym. 

Julian Ostrochulski to znany 
i ceniony rzemieślnik w zakresie 
prac stolarskich. Jego dziadek i oj-
ciec też byli rzemieślnikami. Pra-
ce pana Ostrochulskiego można 
oglądać w wielu instytucjach oraz 
kościołach w całej Polsce.  

Uroczystość w Białobrzegach 
rozpoczęła Msza św., której prze-
wodniczył ks. prał. Henryk Ćwiek, 
a którą koncelebrowali ks. kan. 
Zdzisław Wołos, ks. kan. Jacek 
Kucharski oraz proboszcz parafii 
ks. kan. Artur Hejda. Uroczyste 
wręczenie „Szabli Kilińskiego” 
odbyło się w Domu Rzemiosła. 
Bardzo licznie przybyli tu rze-
mieślnicy, senatorowie posłowie 
i przedstawiciele samorządu oraz 
władz wojewódzkich i powiato-
wych. Odznaczony pan Julian 
nie krył wzruszenia i szczęścia. 
Podkreślał, że to odznaczenie ma 
szerszy wymiar. Jest to docenienie 
białobrzeskiego Cechu Rzemiosł 
Różnych i wszystkich, którzy od 
77 lat tworzą go i pracują na jego 
obraz.  jk

Spotykają się raz w tygodniu, by 
poznawać i zgłębiać Słowo Boże.

P od pat ron atem Dz ie ła 
Biblijnego im. Jana Pawła II  

przy parafii Świętej Rodziny 
w Radomiu kilka miesięcy temu 
utworzyła się grupa biblijna. 
Spotykają się raz w tygodniu tak-
że w okresie wakacyjnym. Wielki 
zapał w poznawaniu i zgłębianiu 
Słowa Bożego mógł poznać mode-
rator diecezjalny Dzieła Biblijnego 
ks. dr Jacek Kucharski. Na za-
proszenie zrzeszonych w grupie 
spotkał się z nimi, aby podsumo-
wać Rok św. Pawła. Zebrani wy-
słuchali wykładu poświęconego 
źródłom biograficznym i autobio-

graficznym dotyczącym Aposto- 
ła Narodów. Prelekcji towarzy- 
szył pokaz multimedialny o ostat-
nich odkryciach archeologicznych 

przeprowadzonych w Bazylice św. 
Pawła za Murami.

Po wakacjach członkowie 
grupy biblijnej zamierzają oficjal- 

nie wstąpić do stowarzysze- 
nia Dzieła Biblijnego im. Jana 
Pawła II.

 mk

■ R e k L A m A ■

Grupa biblijna w parafii Świętej Rodziny

Wakacje z Pismem Świętym

Wręczenie najwyższego honorowego odznaczenia rzemieślniczego 

Szabla Kilińskiego

Julian Ostrochulski z „Szablą Kilińskiego”. Wraz z nim stoją 
od lewej: starszy cechu Bogdan Dąbrowski, senator Wojciech 
Skurkiewicz, poseł Dariusz Bąk, ks. kan. Jacek Kucharski, 
burmistrz miasta i gminy Białobrzegi Wiesław Banachowicz, 
starosta powiatu Andrzej Oziębło

Członkowie grupy biblijnej ze swoim proboszczem ks. kan. Piotrem Jaśkiewiczem
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Organiści naszej 
diecezji na miejsce 
swego dwudziestego 
spotkania wybrali 
ośrodek w Turnie 
koło Białobrzegów.

W spotkaniu wzięło udział 
pięćdziesięciu organistów. 

Wykład „Części stałe i zmien-
ne Mszy św. – aspekt prawny  
i wykonawczy” wygłosił ks. Piotr 
Dębski, muzykolog a zarazem 
referent ds. muzyki kościelnej 
Legnickiej Kurii Biskupiej i wykła-
dowca w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Legnicy. – Prelegent 
przedstawił normy obowiązujące 
przy doborze repertuaru do litur-
gii mszalnej – mówi ks. Dariusz 
Rot, wykładowca śpiewu i muzyki 
kościelnej w naszym seminarium. 
– Ks. Piotr zachęcał organistów, 
by kierując się przepisami litur-
giczno-muzycznymi, nie popadali 
w rutynę i razem z duszpasterzami 

dbali o piękno liturgii, której są 
współtwórcami. 

Spotkanie, podobnie jak 
w latach poprzednich, połączo-
no z uroczystym zakończeniem 
roku szkolnego w Diecezjalnym 

Studium Organistowskim, które 
stworzył i prowadzi ks. Wojciech 
Szary. 

Planując spotkania i zajęcia 
w nadchodzących miesiącach, za-
powiedziano zjazd chórów, który 

zwiąże się z jesiennym wspomnie-
niem liturgicznym św. Cecylii, 
oraz rekolekcje dla organistów, 
a także ustalono przyszłoroczne 
terminy spotkań muzyków naszej 
diecezji.  zn

Ks. kan. Bolesław Walendzik, 
proboszcz podradomskiej para-
fii Skaryszew, został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi.

K rzyż Zasługi to jedno z  naj-
wyższych odznaczeń pań-

stwowych. Według ustawy z 1992 
r., jest nagrodą dla osób, które 
położyły zasługi dla Państwa 
lub obywateli, spełniając czyny 
przekraczające zakres ich zwy-
kłych obowiązków, a przynoszą-
ce znaczną korzyść Państwu lub 
obywatelom.

Ks. Walendzik należy do gro-
na osób, które przyczyniły się do 
powstania zakonu sióstr klarysek 
w Skaryszewie, jedynego kon-
templacyjnego zakonu w naszej 
diecezji. Przeprowadził remonty 
budynków parafialnych oraz od-
nowił barokowy kościół z XVII  w. 
Ponadto pomaga dzieciom i mło-
dzieży z Kamienia Podolskiego. 
Jest też współorganizatorem Fe-
stiwalu Pieśni Religijnej „Nowa 
piosenka na nowe milenium”.  

Laureat już wcześniej otrzy-
mał od ministra kultury medal 

za opiekę nad zabytkami. Posiada 
też Srebrny Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa oraz Złotą Odznakę 
Honorową za szczególne zasługi 
dla emerytów i rencistów. Jest 
kapelanem Związku Emerytów 
i Rencistów w Skaryszewie. Dla 
miejscowej orkiestry dętej Ochot-
niczej Straży Pożarnej ufundował 
kilkanaście instrumentów.  wm

W serii wydawniczej „Katedra 
radomska” ukazała się kolejna 
publikacja, album dokumentu-
jący siedem lat pracy duszpaster-
skiej abp. Zygmunta Zimowskiego 
w naszej diecezji.

P omysłodawcą albumu zatytuło-
wanego „Przyszedłem służyć”, 

a jednocześnie twórcą wewnętrz-
nych podziałów publikacji na po-
nad dwadzieścia rozdziałów, jest 
pierwszy biskup radomski Edward 
Materski. To on, zaraz po 18 kwiet-
nia, a więc po ogłoszeniu mianowa-
nia bp. Zygmunta Zimowskiego na 
watykański urząd przewodniczące-
go Komisji do spraw Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia, w ekspresowym 
tempie zwołał grono redakcyjne. 
Rozpoczęła się walka z czasem, bo 
przecież taka publikacja normal-
nie powstaje w czasie kilkakrotnie 
dłuższym.

Cieszy nas, że w publikacji swe 
miejsce znalazła nasza redakcja. 
Z archiwum przekazaliśmy ponad 
1100 fotografii dokumentujących 

wieloraką dzia-
łalność dusz-
pasterską bp. 
Zimowskiego. Rzecz jasna, na 200 
stronach albumu nie wszystkie 
zostały wykorzystane. Oglądając 
jednak finalny efekt, możemy być 
dumni, bo większość fotografii to 
obrazy, które właśnie my zapisali-
śmy w pamięci naszych aparatów 
fotograficznych. 

Album, nakładem Wydawnic-
twa Naukowego Instytutu Tech-
nologii Eksploatacji Politechniki 
Radomskiej, ukazał się 21 czerwca, 
w dniu pożegnania pasterza. 

I tu rzecz istotna. Ks. Edward 
Poniewierski, proboszcz parafii ka-
tedralnej i zarazem członek redak-
cji albumu, dostrzegł swoistą nie-
wystarczalność. Podjął skuteczny 
wysiłek, by album otrzymał bardzo 
ważny dodatek. Został on uboga-
cony suplementem. Są to zdjęcia, 
dzieło fotografa Wojciecha Stana, 
dokumentujące dzień pożegnania 
abp. Zygmunta Zimowskiego.

Ks. Zbigniew Niemirski

Krzyż od prezydenta

Proboszcz wyróżniony

Pamiątkowa fotografia w ośrodku „Emaus”
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Ks. kan. Bogusława 
Walendzika odznaczono 
Złotym Krzyżem Zasługi

Spotkanie organistów w Turnie

Jubileuszowy zjazd

Album siedmioletniej posługi

Wydanie ekspresowo 
poszerzone
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P o raz kolejny w Jedlni odbył 
się festyn „Przeciw niepa-
mięci”. – Co roku odkry-

wamy inną kartę pięknej i bogatej 
historii Jedlni. Dwa lata temu była to 
620. rocznica nadania przywilejów 
mieszkańcom przez króla Jagiełłę. 
Rok temu mówiliśmy o miodzie, 
a w tym roku chcieliśmy przypo-
mnieć bitwę powstania stycznio-
wego i postać ks. Józefa Gackiego. 
Odkrywamy historię, a przy okazji 
też dobrze się bawimy, promując 
jednocześnie twórczość miejsco-
wych artystów – mówi proboszcz 
parafii ks. Janusz Smerda.

Ks. Józef Gacki urodził się 
w 1805 roku, zmarł w 1876. Napisał 
kilkadziesiąt opracowań nauko-
wych, wydał kilkadziesiąt książek. 
Był uczestnikiem powstań listopa-
dowego i styczniowego. Ostatnią 
książką, która ukazała się za jego 
życia, była „Jedlnia, w niej kościół 
i akta obelnego prawa”. Do dziś 
w Polsce zachowało się tylko kilka 
egzemplarzy tej pozycji. – W tym 

roku wydaliśmy reprint tej książki 
w ponad 500 egzemplarzach. Cały 
dochód ze sprzedaży zostanie prze-
znaczony na odbudowę pomnika 

powstańców styczniowych na sta-
rym cmentarzu, nad którą czuwają 
członkowie Stowarzyszenia Jedlnia 
– mówi ks. proboszcz.

Zanim rozpoczął się festyn, 
wierni uczestniczyli we Mszy 
św., sprawowanej w intencji śp. 
ks. Józefa Gackiego i poległych 
w powstaniu styczniowym oraz 
wszystkich, którzy zginęli w obro-
nie naszej ojczyzny. Na starym 
cmentarzu ks. Stanisław Sikorski, 
proboszcz z radomskiego Firleja, 
poświęcił nowy pomnik na grobie 
ks. Józefa Gackiego. – W tym uroku 
udało nam się odtworzyć pomnik. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku będziemy mogli odnowić też 
powstańczą mogiłę. Ci ludzie zgi-
nęli tutaj, a ponieważ przyszli zza 
Wisły, ich rodziny nie dowiedzia-
ły się o ich losie. Ks. Gacki podjął 
się pochówku. W księdze zgonów 
parafialnych napisał: „17 powstań-
ców niewiadomego pochodzenia, 
niewiadomych imion” – informuje 
Wojciech Pestka, prezes Stowarzy-
szenia Jedlnia.

Podczas festynu grupy rekon-
strukcyjne przypomniały epizody 
z powstania styczniowego. Ich wy-
stęp został nagrodzony gromkimi 
brawami. Dzieci chętnie zagląda-
ły do wioski indiańskiej, a dorośli 
ustawiali się w długiej kolejce do 
loterii fantowej. Na zakończenie 
niebo nad Jedlnią rozświetliły po-
kazy sztucznych ogni. md

VII Wieczory Muzyczne
Już po raz siódmy w Jedlni-Letnisku 
odbywają się koncerty w ramach 
Wieczorów Muzycznych. W tym 
roku zaplanowano 5 koncertów, 
w co drugą niedzielę wakacji. Arty-
ści występować będą o godz. 19.00 
przy kościele pw. Opieki św. Józe-
fa. Informacje na temat koncertów 
wraz z próbkami utworów poszcze-
gólnych zespołów można znaleźć 
na stronie www.wieczory.pl.
12 lipca wystąpi zespół Stróże 
Poranka z Poznania, istniejący 
od września 2002 r. i wywodzący 
się z Salezjańskich Wspólnot Ewan-
gelizacyjnych. „Drodzy młodzi 
przyjaciele! Widzę w Was Stróżów 

Poranka o świcie 
trzeciego tysiącle-
cia” – te słowa Jana 
Pawła II do mło-
dzieży zebranej na 
polach Tor Vergata 
pod Rzymem w 2000 
roku stały się zachętą do podjęcia 
misji i głoszenia Dobrej Nowiny 
poprzez muzykę. Zespół nagrał 
płyty z muzyką uwielbieniową.

Spotkania z teatrem
W województwie mazowieckim 
trwa wędrujący festiwal sztuki 
„Karawana Europa”. Dzień „Kara-
wany” to dwa spektakle teatrów 
profesjonalnych – jeden dla dzieci, 

drugi dla widzów dorosłych. Dodat-
kowymi elementami programu są 
namiot opowiadaczy bajek oraz 
tańce „w kręgu”, charakterystycz-
ne dla różnych krajów Europy. 
12 lipca w  Iłży wystąpią Teatr Pro-
myk „Tymoteusz Rymcimci” oraz 
Teatr Snów „Pokój”. Wstęp wolny.

Wieczory Organowe
15 lipca w kościele 
pw. Świętej Rodziny 
w Radomiu (ul. Kel-
les-Krauza 19) o godz. 
19.00, w ramach 
Radomskich Wieczo-
rów Organowych, 
wystąpią Robert Pluta – organy 

(Radom) i Marcin Winiarski – 
skrzypce, altówka (Radom)

Poradnia Życia 
Rodzinnego
W miesiącach wakacyjnych 
w soboty od 10.00 do 12.00 
(sala konferencyjna na 1. piętrze) 
przy parafii katedralnej Opieki Naj-
świętszej Maryi Panny w Radomiu 
(ul. Sienkiewicza 13) będzie czyn-
na Poradnia Życia Rodzinnego dla 
narzeczonych. Poradnia powstaje 
z myślą o tych narzeczonych, którzy 
przyjeżdżają do domu na wakacje 
lub weekendy i nie mają możliwości 
skorzystania ze spotkań w ciągu 
tygodnia.� •

zapowiedzi

Pod
patronatem
„Gościa”

Pod
patronatem
„Gościa”

Jedlnia i powstanie styczniowe

Przeciw niepamięci

Pomnik na grobie ks. Józefa Gackiego poświęcił ks. Stanisław 
Sikorski (pierwszy z lewej), obok ks. Janusz Smerda

Grupy rekonstrukcyjne przypomniały bitwy z powstania 
styczniowego, jakie rozegrały się w Jedlni

Udowodnili,  
że można się dobrze 
bawić, a jednocześnie 
poznawać historię 
swojego regionu.
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U rodził się 5 czerwca 
1965 roku w Szydłowcu. 
Tam skończył szkołę 
podstawową, a póź-

niej Technikum Samochodowe 
w Radomiu. Był alumnem Wyższego 
S em i n a r iu m D uc how ne go 
w Sandomierzu i Radomiu. Święceń 
kapłańskich w 1990 roku udzielił 
mu bp Edward Materski. Przez 
rok był wikariuszem w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Później swój los 
związał z Wileńszczyzną. Gdy 
pierwszy raz przekraczał granicę, 
czuł niepewność. Zastanawiał się, 
jak to będzie. Ale chciał tutaj pra-
cować. – Nie wyznaczałem sobie 
wtedy celów, ale chciałem gdzieś 
być potrzebny. Zastanawiałem się, 
jak to będzie w nowej parafii. Gdy 
przyjechałem tu po raz pierwszy, 
Wilno to było zupełnie inne mia-
sto. Zniszczone kościoły – to był 
przygnębiający obraz. Ale w tym 
smutnym krajobrazie było widać, 
że odnawia się życie Kościoła – 
mówi ks. Wojciech Górlicki.

Pierwsze kroki
– Gdy byliśmy diakonami, bp 

Edward Materski powiedział nam, 
że jest taki plan Episkopatu, że 
każda diecezja wyśle pięciu księży 
na Wschód. Wtedy się zgłosiłem. 
Powiedziałem, że po święceniach 
mogę tam pojechać – mówi ks. 
Wojciech. 

Jako neoprezbiter został 
wikariuszem w Ostrowcu Świę-

tokrzyskim na Rosochach. Po roku 
pracy bp Materski spytał go, czy 
podtrzymuje swoją decyzję o wy-
jeździe. Powiedział, że tak. 

Po raz pierwszy do Wilna poje-
chał z bp. Aleksandrem Kaszkiewi-
czem i pochodzącym z naszej diece-
zji, a wtedy pracującym w Wilnie 
ks. Romanem Kotlimowskim. 
W wileńskiej kurii powiedziano 
mu, by wrócił do Polski i zgłosił 
się ponownie za miesiąc. – Wró-
ciłem jeszcze wtedy do domu, do 
parafii. Wyjechaliśmy z młodzieżą 
w Bieszczady i w Tatry. Po miesiącu 
przyjechałem pociągiem do Wilna 
z plecakiem. To był koniec lipca – 
wspomina ks. Wojciech. Poszedł 
do kurii i dowiedział się, że będzie 
wikariuszem w Ejszyszkach.

Ejszyszki to sześciotysięczna 
miejscowość położona na samej 
granicy z Białorusią. Gdy ks. Woj-
ciech zaczynał tam pracę, granica 
z Białorusią była niestrzeżona, nie 
było przejść granicznych. Zresz-
tą część parafii znajdowała się na 
Białorusi. – Mieliśmy tam kaplicę, 
do której dojeżdżaliśmy każdej 
niedzieli, bo to kiedyś była jedna 
parafia – wspomina ks. Górlicki. 
W Ejszyszkach mieszkają praktycz-
nie sami Polacy. Ludzie są bardzo 

przywiązani do Kościoła i trady-
cji. – Gdy tam pracowałem, to były 
czasy przełomu. Rok 1991. Blokada 
radziecka. Nie było paliwa. W skle-
pach pustki. Później dla ludzi roz-
począł się czas handlu, szybkiego 
dorabiania się i biznesu. Wtedy to 
był jeszcze taki dziki biznes. Ale 
ludzie sobie z tym wszystkim ja-
koś radzili, jakoś się odnajdywali. 
Rosyjskie ruble zmieniały się na 
litewskie talony, a później litewskie 
lity – wspomina ks. Wojciech.

Historyk sztuki
W 1996 roku ks. Wojciech 

został proboszczem w Szumsku, 
pięciotysięcznej parafii, można 
powiedzieć z dwoma centrami. 
– Szumsk to parafia ze starym 
kościołem podominikańskim, ale 
na jej terenie znajdują się Kowal-
czuki. W tej miejscowości rozpo-
częta była budowa kościoła. Dzięki 
pomocy bp. Edwarda Materskiego 
mogła zostać sfinalizowana. Bp 
Materski jako pierwszy odprawiał 
w tym kościele Mszę św., jeszcze na 
budowie. W 2000 roku odbyła się 
konsekracja świątyni. Ale podczas 
budowy zdarzył się wypadek. – 
Przygniotło mnie półtora tony 
marmuru. Miałem złamaną nogę 

i rękę. Jak to się stało? Oczywiście 
z braku doświadczenia. Ładowano 
na samochód marmur potrzebny 
na posadzkę w prezbiterium. Płyty 
marmuru były ustawione w sto-
żek. Jeszcze nie zabezpieczone. 
Samochód się bujnął i marmur 
zaczął powoli spadać. Stałem na 
samochodzie, miałem dużo cza-
su i dużo miejsca, żeby uciec, ale 
przez chwilę pomyślałem: jaka 
szkoda, potłucze się! I próbowałem 
go zatrzymać. To był moment. Ani 
nie zdążyłem uciec, ani nie mia-
łem szans, żeby go zatrzymać. Za-
ładunek spadł na mnie, ale dzięki 
Bogu ja spadłem też z samochodu. 
Miałem złamaną nogę i rękę. Leża-
łem w szpitalu, byłem operowany, 
później przeszedłem rehabilitację 
w sanatorium, ale wszystko dobrze 
się skończyło. Gdy wyszedłem 
ze szpitala, jeszcze o kulach, bo 
prawie trzy miesiące chodziłem 
o kulach, zadzwonił do mnie bp 
Tunajtis. Powiedział, że chce mnie 
przenieść do parafii Turgiele. Po-
wiedziałem wtedy, że mogę przejść, 
tylko że na razie nie chodzę, więc 
mogę dopiero za miesiąc czy dwa. 
Biskup na to: „no to cię nie przenie-
siemy do Turgiel, tylko zostaniesz 
jeszcze w Szumsku”. I chyba dzięki 

Nasi kapłani  
na Wschodzie.  
Ks. Wojciech 
Górlicki  
od osiemnastu 
lat przebywa na 
Wileńszczyźnie. 
W tym czasie 
pracował w trzech 
parafiach.  
Był też świadkiem 
zachodzących tu 
przemian.

tekst i zdjęcia
Marta Deka

mdeka@goscniedzielny.pl

Dobrze mi się tu pracuje

Wilno wciąż pięknieje. O jego urokach i historii ks. Wojciech potrafi opowiadać godzinami
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temu jestem w Nowej Wilejce, bo 
gdybym wtedy nie miał złamanej 
nogi, to byłbym w Turgielach – 
dziś z uśmiechem wspomina tamto 
wydarzenie ks. Wojciech.

Gdy udało się ukończyć budo-
wę kościoła w Kowalczukach, do-
strzegł, że ma dużo wolnego czasu, 
i zastanawiał się, co z nim zrobić. 
Wtedy przyszło mu do głowy, by 
rozpocząć studia. Do Szumska za-
częli przyjeżdżać historycy sztuki 
i uczyli ciekawego patrzenia na 
Wilno. Bardzo mu się to spodoba-
ło. W październiku ubiegłego roku 
ukończył historię sztuki na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim.

Bliżej Wilna
Rok po wypadku ks. Wojciech 

dostał od kard. Audrysa Bačkisa 
propozycję przejścia do parafii Mat-
ki Bożej Królowej Pokoju w Nowej 
Wilejce, aby tworzyć parafię i zająć 
się remontem kościoła i budynku 
parafialnego. Zgodził się.

Obecnie Nowa Wilejka to już 
dzielnica Wilna. Do centrum mia-
sta jest około 10 km. Parafia liczy 
35 tysięcy mieszkańców, z czego 
katolików jest ok. 25 tysięcy, w tym 

70 procent stanowią Polacy. Dziś 
kościół i dom parafialny w Nowej 
Wilejce są już odnowione. 

Spaceruję wokół kościoła, mi-
jam ludzi zatopionych w modlitwie 
przy kaplicach różańcowych. Panu-
je  tu niczym nie zmącony spokój. 
Naprawdę można odpocząć. Ks. 
Wojciech Górlicki w domu para-
fialnym opowiada o historii tego 
miejsca. – W czasach carskich mie-
ścił się tu szpital psychiatryczny. 
W okresie międzywojennym tu 
stacjonowało wojsko polskie, m.in. 
13. Pułk Ułanów. W budynku, w któ-
rym jesteśmy, była żandarmeria 
wojskowa. Żołnierze zaczęli budo-
wać świątynię. To miał być kościół 
garnizonowy pw. św. Stanisława 
Kostki. Jednak nie skończyli budo-
wy, bo wybuchła wojna. Po wojnie 
cały ten teren przejął szpital. Bu-
dynek nieskończonego kościoła 
był użytkowany jako warsztat, 
skład wina oraz magazyn. Jednym 
słowem – niszczał coraz bardziej. 
Siedem lat temu szpital przekazał 
te dwa budynki, czyli budynek ko-
ścioła i domu parafialnego, diece-
zji. Ksiądz kardynał stworzył tutaj 
nową parafię. Jestem już sześć lat jej 
proboszczem. W 2005 roku odbyła 
się konsekracja kościoła. Dom pa-
rafialny udało się odnowić – mówi 
ks. Górlicki. 

Zapraszam 
Ks. Wojciech od 18 lat przeby-

wa na Wileńszczyźnie. Oprócz 
tego, że pełni funkcję proboszcza 
w Nowej Wilejce, jest też człon-
kiem Rady Kapłańskiej i Rady do 
spraw Budownictwa Sakralnego 
oraz spowiednikiem w semina-
rium. Chce pozostać na Wileńsz-
czyźnie. – Dobrze mi się tutaj pra-
cuje. Ludzie są bardzo serdeczni 
i bardzo gościnni. Mam tu wielu 
przyjaciół – mówi.

Ks. Wojciech zaprasza Polaków 
do odwiedzenia Wileńszczyzny.  
– Piłsudski kiedyś mówił, że 
Rzeczpospolita jest jak obwarza-
nek. To, co najsmaczniejsze, jest 
na obrzeżach. Myślę, że Wilno to 
jest taki brzeg tego obwarzanka 
dawnej Rzeczypospolitej i ktoś, kto 
uczy się historii Polski, nie może jej 

poznać bez zapoznania się z histo-
rią takich miejsc, jak Wilno. Myślę, 
że wszyscy powinni poznać histo-
rię tego pięknego miasta. Dlatego 
zapraszam rodaków do odwiedze-
nia Wilna, a jednocześnie proszę, 
by nie dziwili się, że tu tak dużo 
osób�mówi�po�polsku.� •

jedna z części domu parafialnego 
w nowej wilejce udostępniona 
jest pielgrzymom. Przyjeżdżają tu 
wycieczki przede wszystkim z Polski. 
wszelkich informacji o noclegach 
można uzyskać pod numerem  
+37 06 526 01 63 lub wysyłając maila: 
wgorlicki@onet.eu.

– Kilku z tych młodych ludzi ochrzciłem, bo to grupa, która 
przyjechała do Wilna z mojej pierwszej parafii, z Ejszyszek – mówi 
ks. Wojciech

Dobrze mi się tu pracuje

Spotkanie z młodzieżą po niedzielnej Mszy św. w Nowej Wilejce. 
Obok proboszcza alumn Jarosław Spirydowicz i wikariusz  
ks. Petras Tarvydas

W administrowaniu parafią i domem pielgrzyma ks. Górlickiego 
wspiera Jerzy Kulicki. Obok niego żona Stanisława

Ostra Brama to miejsce 
szczególnie bliskie każdemu 
Polakowi
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Wspólnota parafialna 
liczy dziś niespełna 
300 wiernych. 
Choć tak mała, 
leży na terenie 
dwóch województw 
– łódzkiego 
i świętokrzyskiego.

D okumenty kościelne jako 
początki parafii wskazują 

na rok 1964. To wtedy staraniem 
księży związanych z macierzystą 
parafią Żarnów stworzono tu sa-
modzielną placówkę duszpaster-
ską. Ostatecznie parafię erygował 
bp Edward Materski 1 września 
1989 r. Pierwszym proboszczem 
został ks. Marian Strzałkowski.

Dworski ołtarz
W listopadzie ubiegłego roku 

w trakcie prowadzenia prac reno-
wacyjnych w prezbiterium został 
odkryty dokument sięgający po-
czątku XX w., pokazujący początki 
miejsca kultu. Zawarte tam dane 
informują, że niemiecki dziedzic 
miejscowych dóbr pan Bayer, 

po przejściu z protestantyzmu 
na katolicyzm, kazał zbudować 
ołtarz i ustawić go w folwarcznej 
kaplicy. Zbudowano go z kafli 
pochodzących z miejscowej fa-
bryki. Właśnie ten ołtarz został 
po latach przeniesiony do nowo 
budowanego kościoła, który stanął 
w miejscu mieszkań pracowników 
fabryki Bayera. Świątynia stanę-
ła staraniem księży Kazimierza 
Kasprzyka, Jana Mazurkiewicza 
i ks. Leopolda Łabędzkiego. Ostat-
nie prace renowacyjne przepro-
wadził ks. Tadeusz Białecki, który 
w Machorach pracował w latach 
1983–87.

Trzech braci
Parafia wiekowo starzeje się 

i liczebnie maleje. Mieszka 

tu wielu emerytów i rencistów. 
Ks. Aleksander Mańka, pro-
boszcz, mówi, że wśród parafian 
zawodowo czynni są tylko nielicz-
ni. Ale wspólnota tchnie duchową 
młodością. Ołtarz otacza grono 
ministrantów. Śpiewa też scho-
la. Działa tu parafialny zespół  
Caritas oraz istnieje wspólnota 
kół Żywego Różańca. Na czas sy-
nodu diecezjalnego zawiązał się 
prężny zespół, czynnie zaan-
gażowany w jego prace i przy-
jeżdżający do Radomia na sesje 
plenarne.

Parafia jest dumna z trzech po-
wołań kapłańskich. Są to rodzeni 
bracia Andrzej, Antoni i Piotr Pie-
trzykowie. Należą do Zgromadze-
nia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Machorach

Najmniejsza w diecezji

W kościele oprócz ministrantów w czasie liturgii śpiewa schola, którą tworzą panie

Zapraszamy  
na Msze św. 

W niedziele i święta –  
9.00, 11.00
W dni powszednie –  
17.00

Zdaniem 
proboszcza

– jestem 
proboszczem 
na razie 
z niewielkim 
doświadczeniem. 
mogę za to  

cieszyć się wsparciem 
i wielką życzliwością 
ze strony naszej małej 
wspólnoty. Dzięki ofiarności 
i zaangażowaniu wiernych 
udało się nam w stosunkowo 
krótkim czasie przeprowadzić  
szereg prac remontowych, 
przede wszystkim 
w prezbiterium naszej 
świątyni. nie byłoby 
to możliwe także bez 
pomocy naszych przyjaciół 
i sponsorów, głównie 
z niemiec. jestem im 
wszystkim za to bardzo 
wdzięczny. Dziękuję 
także władzom dwóch 
gmin z żarnowa i rudy 
malenieckiej za wszelką 
troskę o miejscowości  
naszej parafii.  
Przykładem niech 
będą systematyczne 
remonty naszych dróg, 
a te w większości jeszcze 
nie posiadają asfaltu. 
Cieszy mnie pobożność 
i zaangażowanie wiernych 
w to wszystko,  
czym żyje parafia.  
mam nadzieję, że nasze  
więzi będą się pogłębiać, 
a fakt, że jest nas tak 
niewiele, pozwoli tym łatwiej 
umocnić nas jako jedną 
rodzinę.

Ks. Aleksander  
Mańka

Święcenia kapłańskie  
– 19 czerwca 1999 r.  
wikariaty: Krasna oraz 
radomskie parafie pw. 
Opatrzności bożej, 
najświętszego serca 
jezusowego i Chrystusa 
Dobrego Pasterza.  
Probostwo w machorach 
od 2007 r.


