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Zapalona podczas 
wieczerzy wigilijnej 
świeca jest symbolem 
naszej łączności 
z najbardziej 
pokrzywdzonymi  
przez los dziećmi.

W pi e r w s z ą  n i e d z i e l ę 
Adwentu ruszyła ak-
cja „Wigilijne Dzieło 

Pomocy Dzieciom”. W tym roku 
przebiega ona pod hasłem „Bądźmy 
świadkami miłości”. W ramach 
akcji Caritas rozprowadza świece, 
z których dochód przekazywany 
jest na pomoc dzieciom cierpiącym 
z powodu ubóstwa, niedożywienia, 
choroby, przemocy, braku miłości 

czy bezrobocia rodziców. – Caritas 
Diecezji Radomskiej, jak w poprzed-
nich latach, organizuje tę akcję przy 
udziale parafii i wszystkich wier-
nych. Zapalona na wigilijnym stole 
świeca niech będzie symbolem łącz-
ności z tymi, którzy są najbardziej 
pokrzywdzeni przez los i potrzebują 
naszej pomocy – mówi wicedyrektor 
Caritas ks. Grzegorz Wójcik.

W ubiegłym roku w naszej die-
cezji rozprowadzono ponad 85 ty-
sięcy świec. Dochód z ich sprzedaży 
przeznaczono na leczenie chorych 
dzieci, ich dożywianie, wypoczynek 
letni i zimowy oraz na zakup ma-
teriałów szkolnych. Część zebranej 
kwoty trafiła do Parafialnych Zespo-
łów Caritas, dzięki którym udało się 
rozprowadzić tak wiele świec.

W tym roku do wszystkich pa-
rafii naszej diecezji trafiło ponad 

80 tysięcy świec. – W naszej parafii 
Matki Bożej Miłosierdzia w Rado- 
miu świece rozprowadza zespół 
charytatywny Caritas. Należą do 
niego zarówno dorośli, jak i mło- 
dzież oraz dzieci. To oni angażują 
się w tę adwentową akcję. Po Mszach  
św. nasi parafianie chętnie pod-
chodzą do stoiska ze świecami i je 
kupują. Sama świeca ma bardzo  
wymowny charakter, bo ona się 
spala. Podobnie człowiek też ma się 
spalać z miłości do Boga i do dru-
giego człowieka. Tak jak świeca 
daje ciepło i światło, tak człowiek  
ma ofiarować drugiemu człowieko- 
wi coś, co sprawia mu i ciepło, 
i radość w sercu i w życiu – mówi 
ks. prał. Wiesław Taraska, pro-
boszcz radomskiej parafii pw. MB 
Miłosierdzia. 
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Ks. prał. Wiesław Taraska do stoiska, gdzie sprzedawano świece, przyprowadził najmłodszych parafian 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Zapłoną w Wigilię
krótko

Dzień skupienia
Radom. 13 grudnia 
w Wyższym Seminarium 
Duchownym odbędzie 
się adwentowy dzień 
skupienia dla nauczycieli 
i wychowawców. 
konferencje wygłosi  
ks. dr artur Staniszewski. 
Mszy św. będzie 
przewodniczył bp Henryk 
tomasik. rozpoczęcie 
spotkania o godzinie 
10.00.

Katecheta 
wójtem
Rzeczniów. karol Burek, 
39-letni katecheta 
pracujący w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
w Hucie koło Lipska, został 
wójtem rzeczniowa. Swą 
funkcję będzie pełnił 
przez najbliższy rok. Nowy 
wójt jest absolwentem 
UkSW w Warszawie. Nie 
należy do żadnej partii 
politycznej. Jest żonaty, 
ma dwie córki. 

Szkolenie 
rzeczników
Turno. W Ośrodku 
Charytatywno-
-edukacyjnym 
emaus w turnie koło 
Białobrzegów odbyło się 
szkolenie dla rzeczników 
diecezjalnych i zakonnych. 
Uczestniczyło w nim 40 
osób, wśród nich księża, 
siostry zakonne i świeccy. 
Szkolenie dotyczyło 
sposobów pozytywnego 
kreowania wizerunku 
instytucji kościelnych. 
– każde wydarzenie 
z pozoru nudne może być 
interesujące. Wymaga to 
kreatywności, ale warto, 
bo w kościele dzieje się 
wiele dobrego i dlatego 
chcemy to pokazać – 
powiedział ks. Józef kloch, 
rzecznik konferencji 
episkopatu Polski.



II
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

6 
gr

ud
ni

a 
20

09
Ave Gość rAdomski

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

Peregrynacja relikwii
Garbatka-Letnisko. W koście-
le parafialnym odbyła się pere-
grynacja relikwii bł. Karoliny 
Kózkówny. W tym czasie miały 
miejsce spotkania młodzieży 
przygotowującej się do bierzmo-
wania. Na jednym z nich odnowio-
no przyrzeczenia chrzcielne. – Jest 
to nadzieja, że młodzież z naszej 

parafii otworzy się na Chrystusa 
w nowych ruchach i stowarzy-
szeniach. Niech spotkanie z bł. 
Karoliną owocuje świętością 
dzieci i młodzieży z naszej wspól-
noty – powiedział proboszcz ks. 
Augustyn Rymarczyk, który oddał 
młodych ludzi pod szczególną opie-
kę tej patronki.  mg

Obrzędowi zapalania świec od paschału przewodniczy  
ks. Augustyn Rymarczyk
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Dwie składki
Opoczno. Parafianie i goście 
wspólnoty wsparli dwie zbiórki 
na rzecz potrzebujących. Pierw-
sza odbyła się z racji pogrzebu 
proboszcza ks. prał. Jana Wojtana. 
Zamiast kwiatów wierni składali 
datki na rzecz domu dziecka, któ-
rego powstanie to jedna inicjatyw 
zmarłego duszpasterza. Zebrano 
ponad 30 tys. zł. Druga składka, pie-
niężna i rzeczowa – pod patronatem 
„Gościa Niedzielnego” – związana 
była ze wsparciem zagrożonych 
epidemią grypy na Ukrainie. zn

Pielgrzymka ludzi mediów
Skarżysko-Kamienna. W sank-
tuarium MB Miłosierdzia na 
dorocznym spotkaniu zebrali się 
pracownicy mediów. Eucharystię 
dla dziennikarzy poprzedziło 
spotkanie redakcji czasopisma 
„Ostra Brama nad Kamienną” 
z księżmi Jackiem Wieczorkiem 
i Zbigniewem Niemirskim. Robo-
cze spotkanie redakcji dotyczyło 
zmian w redagowaniu parafialne-
go periodyku, który dociera także 
do sąsiednich parafii.  pt

Spotkania pracowników naukowych
Duszpasterstwo Akademickie. 
W radomskiej siedzibie duszpa-
sterstwa przy ul. Prusa 6 odby-
wają się comiesięczne spotkania 
pracowników naukowych. W tym 
roku cykl spotkań dotyczy tema-
tyki kapłaństwa. Gościem listo-
padowego spotkania był biblista 
ks. Zbigniew Niemirski, który 
mówił o kapłaństwie w Biblii. 
Na grudniowe spotkanie, które 
odbędzie się 14 grudnia o godz. 
19.00, zaproszony został prawnik 
ks. Szymon Pikus.  pb

Wspólna modlitwa  
na zakończenie spotkania

Apokaliptyczny spektakl

Wierzbica. W miejscow ym 
kościele odbył się koncert-spektakl 
pt. „Apokalipsa św. Jana Apostoła”. 
Reżyserem artystycznego spotka-
nia był ks. Dariusz Frydrych, któ-
ry przywołał wybrane fragmenty 
Apokalipsy w XVI-wiecznym prze-
kładzie ks. Jakuba Wujka. Teksty 
recytowali uczniowie z miejsco-
wego Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych. Młodzież muzycznie 
wsparło Trio Kameralne Filhar-
monii Świętokrzyskiej w Kielcach 

(na zdjęciu). Był to już trzeci tego 
koncert tego typu, zorganizowany 
we współpracy parafii, Gminnego 
Ośrodka Kultury, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych i Filharmo-
nii Świętokrzyskiej. kp

Dla s. Donancji komórka to 
nieodzowna pomoc w pracy 

redakcyjnej
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Zbiórka trwała przez kilka 
dni. Przy jej okazji wierni 
wpisywali się do księgi 
kondolencyjnej wystawionej 
po śmierci proboszcza

Pogrom kapucynów
Lublin. Wygrana w Radomiu 
nie zadowoliła naszych alum-
nów. W rewanżowym spotkaniu 
pokonali alumnów seminarium 
kapucyńskiego 10:0. Aż cztery 
bramki zdobył Wojciech Pawłow-
ski, trzy – Daniel Glibowski. Ta 
wygrana zapewniła radomskim 
seminarzystom występy w II run-
dzie Mistrzostw Polski Wyższych 
Seminariów Duchownych, która 
odbędzie się wiosną przyszłego 
roku.  kw

I znów dla naszych  
padła bramka
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■ R e K L A m A ■

Zmarł ks. prał. Stanisław Makarewicz

Historia była jego życiem

Choć wszystkie swoje 
siły i zaangażowanie 
złożył Radomiowi, 
jego serce zawsze było 
w Sandomierzu.

K siądz prał. Stanisław Maka-
rewicz zmarł w wieku 69 
lat. Był organizatorem 

wspólnoty parafialnej i budowni-
czym kościoła pw. św. Stefana na 
radomskim Idalinie. Ale probostwo 
było tylko jednym z odcinków jego 
pracy. 

– Na ostatnim wykładzie źle 
wyglądał – mówi al. Dominik Dryja. 
– Widać było, że jest chory. Ale, jak 
zawsze, opowiadał z pasją. Wprowa-
dzał nas w arkana ochrony zabytków. 
Podkreślał, jaką wagę dla historii po-
siadają stare kościelne księgi.

Swoją pracę doktorską ks. 
Makarewicz poświęcił studium 
bizantyńskiej polichromii w bazy-
lice katedralnej w Sandomierzu. To 
było jego rodzinne miasto. Tam w 
katedrze – co podkreślał z dumą 
– był ministrantem bp. Piotra Go-
łębiowskiego, dziś sługi Bożego. 

Lubił pisać o Sandomierzu. Jest 
autorem jedynego opracowania 
naukowego na temat dominikań-
skiego kościoła św. Jakuba w San-
domierzu. – Pamiętam jego wykład 
wygłoszony w radomskim muzeum. 
Ze znawstwem, ale i z miłością do 
tego miejsca, której nie sposób było 
nie zauważyć, opowiadał o bazylice 
sandomierskiej – wspomina bp Wa-
cław Depo z Zamościa, były rektor 
radomskiego seminarium.

Początek lat 80. otworzył nowe 
obszary pracy ks. Makarewicza. W 
maju 1981 roku został dyrektorem 
oddziału diecezjalnego Komisji 
Charytatywnej Konferencji Episko-
patu Polski w Radomiu, natomiast 
7 kwietnia 1992 r. został powołany 
na pierwszego dyrektora Caritas 
Diecezji Radomskiej. Pełnił tę funk-
cję do 1998 roku. Dzięki jego zaan-
gażowaniu powstały w Radomiu i 
Starachowicach pierwsze kuchnie 
dla ubogich. Programem pomocy 
zostali objęci strajkujący pracow-
nicy i studenci Wyższej Szkoły In-
żynierskiej w Radomiu.

Kościół na radomskim Idali-
nie, zamysł ks. Makarewicza oraz 
bp. Edwarda Materskiego, zbudo-
wano jako wotum wdzięczności 
Prymasowi Tysiąclecia. Jego bryła 
jest wzorowana na rzymskiej ba-
zylice Najświętszej Maryi Panny 
na Zatybrzu, tytularnym kościele 
Prymasa Polski. Ks. Makarewicz 
był wykładowcą historii sztuki w ra-
domskim WSD, przewodniczącym 
Diecezjalnej Rady ds. Konserwacji 
Zabytków, członkiem Diecezjalnej 
Komisji ds. Liturgii i Duszpaster-
stwa Liturgicznego i przewodni-
czącym Komitetu Organizacyjne-
go Uroczystości Jubileuszowych 
400-lecia kanonizacji św. Kazimie-
rza. To on odkrył i przypomniał 
związki królewicza z Radomiem. 
Przez szereg lat pisał w diecezjal-
nym tygodniku „AVE” cykl „Ze sta-
rych metryk”. Był on owocem jego 

badań genealogicznych znakomi-
tych rodów polskich, królewskich 
i książęcych, w tym rodu Deskurów. 
Szczególnym polem zainteresowań 
historyka był okres Jagiellonów. 
Obok tego opublikował szereg ksią-
żek i artykułów naukowych. 

Włożył też ogromny wkład 
fachowej i iście benedyktyńskiej 
pracy w procesy kanonizacyjne 
na etapie diecezjalnym pięciu 
kapłanów męczenników okresu  
II wojny światowej oraz bp. Piotra 
Gołębiowskiego.

Uroczystości pogrzebowe 
ks. prał. Stanisława Makarewicza 
odbyły się najpierw w kościele pw. 
św. Stefana w Radomiu, a następ-
nie w bazylice w Sandomierzu. 
Zasłużony kapłan został pocho-
wany w swym rodzinnym mieście 
na cmentarzu katedralnym.

Ks. Zbigniew Niemirski
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W czasie ceremonii pogrzebowej kościół, którego budowę prowadził 
ks. Stanisław Makarewicz, wypełnili wierni. Z gronem kapłanów 
celebrowali biskupi Henryk Tomasik oraz Edward Materski
po lewej: Ks. prał. Stanisław Makarewicz w swej naukowej 
pracowni na plebanii
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Turniej piłkarski świetlic środowiskowych

Stać ich na medale

S iostra Małogorzata ze zgro-
madzenia Sióstr Urszulanek 

SJK jest w Radomiu od niedawna. 
W świetlicy Caritas na Glinicach 
zastąpiła s. Barbarę Marciniak. 
Pochodzi z Zielonej Góry. Jest 
z wykształcenia pedagogiem. Przez 
dziesięć lat pracowała w świetlicy 
środowiskowej prowadzonej przez 
siostry urszulanki w Lublinie, 
a potem półtora roku w domu 
dziecka dla chłopców w Lipnicy 
Poznańskiej. – Praca wycho-
wawcza z dziećmi i młodzieżą to 
moja wielka pasja, wręcz radość 
mojej siostrzanej posługi – mówi  
s. Małgorzata. 

Z wielkim zapałem podjęła 
te pola działalności, które wypra-
cowała jej poprzedniczka. Jednym 
z nich było doprowadzenie do fina-
łu projektu, który rozpoczął się 
jeszcze wiosną tego roku. – Cho-
dzi o projekt upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Dofi-
nansował go prezydent Radomia. 
Wiosną rozegrany został turniej 
piłkarski dla uczniów gimnazjów. 
W czerwcu w ośrodku edukacyj-
no-charytatywnym w Turnie 
odbył się turniej sprawnościo-
wy. Poprowadziła je s. Barbara. 
Teraz zorganizowaliśmy turniej 
piłki nożnej halowej dla uczniów 

szkół podstawowych – wyjaśnia 
s. Małgorzata.

W turnieju wzięły udział dru-
żyny ze świetlicy Caritas, z Orato-
rium prowadzonego przez siostry 
michalitki, ze świetlicy „Kaptur”, 
działającej przy parafii MB Czę-
stochowskiej, „Dzieciaki z ulicy” 
– podopieczni pedagogów ulicy 
oraz piłkarze z „Bajki” – centrum 
zabawy i nauki, związanego z Ca-
ritas. – Mieli być jeszcze sportowcy 
z Caritas pallotyńskiej, ale grypa 
zdziesiątkowała drużynę – mówi 
s. Małgorzata.

Zawody rozegrano w profesjo-
nalnej hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. – Tu odbywa-
ją się między innymi pierwszoligo-
we mecze siatkówki – przypominali 
młodym sportowcom gospodarze. 
Zdaje się, że uczestnicy turnieju 
czuli wagę tego miejsca, bo stara-
li się grać fair play. I nie najważniej-
sze były wyniki. – Najważniejsza 
była okazja do wzajemnego spo-
tkania i zawiązania znajomości. 
Chcieliśmy pokazać naszym pod-
opiecznym, że stać ich na medale. 
Być może niektórzy z nich przekują 
treningi przed turniejem na stałe 
zainteresowanie sportem i tutaj 
zrealizują drzemiące w nich moż-
liwości – mówi s. Małgorzata. zn

V Cecyliański Zjazd Chórów Diecezji 
Radomskiej

Nie-drewniany
Jubileusz pięciu lat zwie się po-
tocznie drewnianym. Ale by śpie-
wać w chórze, trzeba mieć zgoła 
inne ucho i głos. 

S potkali się w Fałkowie, by 
śpiewem i modlitwą uczcić 

swą patronkę św. Cecylię. – W tym 
roku w zjeździe wzięło udział je-
denaście chórów: z Białaczowa, 
Jastrzębia, Radoszyc, Stąporkowa, 
Szydłowca, z parafii pw. św. 
Mikołaja w Końskich, z parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Opocznie, z parafii pw. św. 
Rafała w Radomiu, z parafii pw. 
MB Miłosierdzia w Skarżysku- 
-Kamiennej, chór miasta Radomia 
„ Sancti Casimiri Cantores 
Radomienses” oraz nasz chór 
z Fałkowa – mówi Piotr Gonerka, 
organista i dyrygent chóru gospo-
darzy spotkania, a zarazem jeden 
z pomysłodawców spotkań. 

– Miało nas być więcej, 
ale grypa nie pozwoliła dojechać 
kolejnym trzem chórom – mówi 
proboszcz parafii Fałków ks. An-
drzej Gawryś i dodaje z dumą: 
– Gdy zabrzmiał głos 300 osób, 
serca rosły z dumy. Te spotka-
nia są bardzo ważne. One po-
zwalają spotkać się chórzystom 
i na nowo odkryć potrzebę takich 
zespołów w czasie ceremonii 
liturgicznych.

Mszy św. przewodniczył 
ks. Wojciech Szary, przewodni-
czący Komisji ds. Muzyki i Śpiewu 
Kościelnego Diecezji Radomskiej. 
Po Eucharystii każdy z chórów 
zaprezentował dwa utwory, 
a oklaski potwierdzały wysoki 

kunszt wykonania. W przerwach 
między występami chórów swe 
umiejętności prezentowali orga-
niści. – W trakcie występów przy-
był do nas bp Henryk Tomasik. 
Po zakończeniu prezentacji złożył 
wszystkim życzenia i udzielił bło-
gosławieństwa – mówi z radością 
Piotr Gonerka. – Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy wzię-
li udział w zjeździe. Jesteśmy też 
wdzięczni tym, którzy tu, w Fał-
kowie, pomogli nam przygotować 
to spotkanie – dodaje. 

Galerię zdjęć ze zjazdu można 
oglądać na: www.chor_falkow.re-
publika.pl.

 Paweł Tarski
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Najlepszym piłkarzem turnieju została Blanka Zabrzuch. 
Pamiątkową statuetkę wręczyła jej s. Małgorzata Binkowska 

Występ chóru miasta Radomia „Sancti Casimiri Cantores 
Radomienses”. Dyryguje ks. Wojciech Szary

Od chórzystów bp Henryk 
Tomasik otrzymał bukiet 
kwiatów.

– Chcieliśmy pokazać, że nasi podopieczni  
mogą zdobywać pierwsze miejsca  
– mówi s. Małgorzata Binkowska.
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Rekolekcje 
powołaniowe

W Wyższym Seminarium 
Duchownym w Radomiu od 27 
do 30 grudnia organizowane 
są rekolekcje zamknięte dla chłop-
ców ze szkół ponadgimnazjalnych 
(przede wszystkim maturzystów, 
ale uczestnikami mogą być także 
uczniowie młodszych klas szkół 
średnich bądź studenci). Rekolek-
cje mają charakter powołaniowy, 
stąd do uczestnictwa zachęcane 
są przede wszystkim osoby bar-
dziej związane z Kościołem oraz 
szukające swej życiowej drogi. 
Konferencje i spotkania reko-
lekcyjne prowadzą wychowaw-
cy i profesorowie seminarium. 
Zespół ten współtworzą także 
klerycy z kursów III–V. Tematem 
przewodnim rekolekcji będzie 
treść Ewangelii wg św. Marka 
nazywanej też Podręcznikiem 
Powołania.

Zgłoszenia do 20 grudnia 
przyjmuje ks. Paweł Gogacz pod 
numerami telefonów 483309119 
i 0602812306.

Konkurs kolęd
Komisja ds. Muzyki i Śpiewu 

Kościelnego Diecezji Radomskiej 
oraz Ośrodek Kultury i Sztuki 
„Resursa Obywatelska” organi-
zują VIII Międzydiecezjalny Festi-
wal Kolęd i Pastorałek, którego fi-
nał odbędzie się 29 i 30 grudnia 
w Ośrodku Kultury i Sztuki „Re-
sursa Obywatelska” w Radomiu 
(ul. Malczewskiego 16). Eliminacje 
do finału odbędą się w grudniu 
w dziewięciu rejonach: Radom, 
Opoczno, Pionki, Skaryszew, Sta-
rachowice, Skarżysko-Kamienna, 
Drzewica, Lipsko i Białobrzegi. 
Dokładne informacje zamiesz-
czone są na stronach interneto-
wych www.resursa.radom.pl oraz 
www.radom.opoka.pl

Rekolekcje 
akademickie

6 grudnia rozpoczynają się 
adwentowe rekolekcje akade-
mickie: o 18.00 w kościele pw. św. 
Jadwigi (Osiedle Akademickie) 
i o 20.00 w katedrze radomskiej. 
Konferencje wygłosi ks. Stefan 
Radziszewski z Kielc.

Kurs  
przedmałżeński

10 grudnia rozpoczyna się 
druga edycja kursu przed- 
małżeńskiego dla osób, które 
z różnych względów nie zdołały 
uczestniczyć w przygotowaniu 
do małżeństwa w ramach ka-
techezy maturalnej. Spotkania  
odbywać się będą w czwartki 
o godz. 17.00 w ośrodku Dusz- 
pasterst wa A kademickiego 
przy ul. Górniczej 2 w Rado- 
miu. Kurs potrwa do 27 lute-

go. Zapisy podczas pierwszego 
spotkania.

Pomoc psychologa
Stowarzyszenie Centrum Mło-

dzieży „Arka” uruchomiło punkt 
konsultacyjno-doradczy dla mło-
dych radomian. Oferuje on bez-
płatną pomoc psychologiczną  
dla wszystkich, którzy chcą  
lepiej poznać i zrozumieć siebie, 
odczuwają psychiczne cierpienie 
i chcą to zmienić. Czują się nie-
zrozumiani, wykorzystywani lub 
osamotnieni w relacjach z otocze-
niem, nie radzą sobie w codzien-
nym funkcjonowaniu, pragną 
tworzyć udane związki z bliskimi 
osobami. Spotkania indywidual-
ne z dyżurnym psychologiem od-
bywają się w siedzibie SCM Arka 
(Radom, ul. Chrobrego 7/9) w po-
niedziałki i wtorki od 16.00 
do 20.00 oraz w środy, czwartki 
i piątki od 15.00 do 17.00. 

Poświęcenie sztandaru powiatu koneckiego

Patron z Auschwitz
W dziesiątą 
rocznicę istnienia 
powiatu koneckiego 
odbyła się uroczysta 
sesja. Poprzedziła 
ją Eucharystia, której 
przewodniczył  
bp Adam Odzimek.

O fiarę dla dobra ojczyzny 
skład a liśmy, skład a my 

i składać będziemy – te słowa 
tuż przed swoją śmiercią w obo-
zie koncentracyjnym wypowie-
dział ks. Kazimierz Sykulski, 
błogosławiony męczennik II woj-
ny światowej. Znalazły się one 
na sztandarze, który zaprojek-
tował heraldyk Krzysztof Dorcz, 
a w ykonała Barbara Wanda 
Balińska z Młotkowic.

Prezentując historię po-
wiatu, starosta Andrzej Lenart 
odwołał się do postaci patrona. 
– Ks. Kazimierz Sykulski był 
nie tylko wspaniałym kapła- 

nem, ale także pierwszy m  
samorządowcem ziemi kone- 
ckiej, organizatorem ochotni-
czych straży pożarnych, życia 
oświatowego i kulturalnego 
oraz pierwszym posłem na Sejm 
z Konecczyzny.

Uroczystość dziesięciolecia 
powiatu rozpoczęła się w kolegia-
cie pw. św. Mikołaja. W homilii 

dziekan konecki ks. prał. Andrzej 
Zapart przywołał czasy, w któ-
rych jako proboszcz w Końskich 
pracował ks. Sykulski. Wyrażał 
dumę z faktu, że właśnie Końskie 
uczyniło swym patronem kapła-
na męczennika. – Piękny jest ten 
sztandar, dlatego że jest na nim 
patron powiatu. Jego pomnik 
znajduje się przed budynkiem 

Starostwa Powiatowego i patron 
spogląda na tych, którzy tam pra-
cują, i tych, którzy przychodzą 
załatwić różne sprawy. Ktokol-
wiek by tam nie przyszedł, ma być 
zachowane prawo Boga – mówił 
ks. Zapart.

Po Eucharystii odbyła się sesja 
Rady Miejskiej, w czasie której 
wręczono odznaczenia gronu 
osób zasłużonych dla powiatu. 
Za działalność niepodległościo-
wą w stanie wojennym odzna-
czono Tadeusza Dębowskiego, 
Jana Nowakowskiego, Tomasza 
Krzaczyńskiego, Ewę Panek, Woj-
ciecha Przybylskiego i Andrzeja 
Piotra Stefańczyka. Następnie od-
znaczeniami Prezydenta RP uho-
norowano osoby wyróżniające się 
działalnością na rzecz niepełno-
sprawnych. Otrzymali je: Doro-
ta Duda, Maria Grajpel, Danuta 
Jakubowska, Danuta Leśniewicz 
i Barbara Zbylut. W imieniu Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
odznaczenia wręczał Przemysław 
Gosiewski.

 Piotr Bityński
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Sztandar powiatu koneckiego poświęcił bp Adam Odzimek
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Wzajemne otwarcie 
na wspólne inicja-
tywy to już trady-
cja. Ks. kan. Ro- 

man Adamczyk proboszczuje 
w Zakrzewie od dziesięciu lat. 
Od początku dał się poznać jako 
dobry gospodarz i duszpasterz, 
świadomy tego, co niosą wyzwania 
współczesności. Otwarty na ludzi, 
także ludzi władzy samorządowej. 
Przy parafii istnieje prężny ośro-
dek duszpasterski, organizowane 
są w nim liczne imprezy kultural-
ne i religijne.

Niech parkują!
Jedną z większych i pierwszych 

inicjatyw ks. Romana była budowa 
solidnego i obszernego parkingu. 
– Parking przy kościele to dziś 

podstawowy wymóg i dobrze jest, 
gdy parafia posiada odpowiedni 
plac, by go zorganizować – mówi, 
śmiejąc się, ks. Adamczyk.

Gdy ukończono parking, oka-
zało się, że nie bardzo jest gdzie 
parkować gimbusy przywożące 
uczniów do miejscowej szkoły. 
Wtedy wójt zwrócił się z proś-
bą do proboszcza, czy autobusy 
nie mogłyby zatrzymywać się 
na parafialnym parkingu. – Niech 
parkują! – odpowiedział wówczas 
duszpasterz.

– Udostępnianie parkingu 
to tylko jeden z przykładów tego, 
co lubimy nazywać partnerstwem. 
Czasem jest tak, że gmina ma ja-
kąś sprawę do nas, a niekiedy tak, 
że to my prosimy o coś nasze wła-
dze. Są tutaj pełne zrozumienie, 
otwartość i gotowość niesienia 
pomocy – mówi ks. Adamczyk.

Od pięciu lat w lipcu organi-
zowane są w parafii przeglądy 

kapel ludow ych. To impreza, 
która znalazła się też w stałym 
kalendarzu gminy. Do Zakrzewa 
przyjeżdżają zespoły z różnych 
stron. – Zdarzało się tak, że nasz 
wójt był gdzieś, załatwiając 
jakieś sprawy dla gminy. 
I oto ktoś, słysząc „Za-
krzew”, mówił: „A, 
to tam, gdzie nasi 
byli na przeglą-
dzie!”. Rozmowy 
szły łatwiej – do-
daje ks. Roman. 

Inną wspól-
ną inicjaty wą 
s ą coro c z ne 
dożynki.

Było i tak, 
że ze strony pa-
rafii zrodziła się 
inicjatywa budo-
wy drogi na cmentarz, 
równoległej do publicznej 
i bardzo ruchliwej szosy pro-
wadzącej z Radomia do Łodzi. 
– Parafia przekazała stosowny 
pas gruntu, a my włączyliśmy się 
w budowę. Dziś kondukty po-
grzebowe nie stwarzają proble-
mów na drodze, a uczestnicy 

są bezpieczni – mówi wójt Sławo-
mir Białkowski.

Sama parafia nie da rady
W 2007 r. parafia rozpoczęła 

dziesięcioletni cykl przygotowań 
do jubileuszu 600-lecia parafii. 

Ma on zarówno wymiar 
duchowy, jak też kul-

turowy i materialny. 
Pamiątką tego czasu 
są i będą kamienne 

obeliski, stawiane 
co roku, na których 
umieszczane są in-

formacje przypomi-
nające ważne chwile 

z dziejów parafii. 
Troską probosz-

cza jest stan i wygląd 
świątyni. Staraniem 

i ofiarnością parafian 
udało się przeprowadzić 

szereg prac wewnątrz ko-
ścioła. Teraz przychodzi czas na ze-
wnętrzną elewację oraz wymianę 
dachu. – Choć są to prace konieczne, 
koszt tego przedsięwzięcia przekra-
cza finansowe możliwości parafian 
– wyjaśnia ks. Adamczyk. Mimo 
że otworzyła się możliwość włącze-
nia się w unijne projekty, związane 
z programem rozwoju obszarów 
wiejskich, wymogi są jasne: by uzy-
skać pieniądze, parafia musi włożyć 
koszt własny, bagatela – około 400 
tys. zł. I ta suma okazała się dużo 
za wysoka. Parafia w Zakrzewie li-
czy niespełna 3000 wiernych. Mniej 
więcej dwa lata temu zrodził się 
pomysł, by ideę wsparła gmina. 
Dziś sprawy są na ukończeniu. 
Trwają przygotowania do przetar-
gów. – Tutaj czynnie włączyła się 
gmina – mówi Sławomir Biał-
kowski. – Radni w pełnej zgodzie 
i ze zrozumieniem przystali na to, 
by obok innych projektów, które 

tekst
Ks. Zbigniew Niemirski

zniemirski@goscniedzielny.pl

Partnerstwo. Tak obaj nazywają relacje 
między gminą a parafią. Czasem parafia 
pomaga gminie, a czasem jest odwrotnie.

– Naszą współpracę 
charakteryzuje pełna harmonia 
– mówią wójt i proboszcz. 
Na zdjęciu siedzą za kontuarem 
organów zbudowanych w 1787 r. 
To najstarszy instrument 
na terenie byłego województwa 
radomskiego
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przygotowujemy w ramach progra-
mu rozwoju obszarów wiejskich, 
znalazło się wsparcie dla remontów 
kościoła i dzwonnicy. Gmina nie po-
kryje całości kosztów własnych, 
ale dzięki naszej pomocy parafia 
będzie musiała wnieść około 100 
tys. zł – dodaje.

Owoc doświadczeń
Pewnym ułatwieniem dla 

przedsięwzięcia w Zakrzewie 
były doświadczenia współpracy 
z sąsiednią parafią w Cerekwi. 
Tamtejszy kościół jest dużo młod-
szy, zbudowano go 80 lat temu. 
Współpraca dotyczyła parkingu, 
placu zabaw dla dzieci, domu lu-
dowego, odwodnienia i oświetle-
nia świątyni. – Dzięki otwartości 
parafii, która naszym projektom 
udostępniła swe grunty, mogli-
śmy zadbać o to, by wypiękniało 
centrum miejscowości – mówi 
Sławomir Białkowski.

Naszą rozmowę prowadzimy 
na plebanii. Od pierwszej chwili 
widać, że wójt i proboszcz rozu-
mieją się doskonale. Znają ludzi, 
są świadomi potrzeb swych wspól-
not, otwarci na siebie. 

– Partnerstwo określam jako 
wyższy poziom tego, co zwy-
kle nazywa się współpracą. 
We współpracy może pojawiać się 
jakaś zależność, a tego tutaj nie ma. 
W naszym działaniu nie ma „my 
i wy”; myślimy wspólnie. Nie ma 
politykierskich napięć, bo przecież 
chodzi o dobro wspólne: mieszkań-
cy gminy to parafianie, a parafianie 
to mieszkańcy gminy – mówi ks. Ro-
man, a pan Sławomir uśmiecha się, 
potakując.� •
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Z dziejów kościoła w Zakrzewie
Wieś zwana wówczas zakrzowem była w posiadaniu rodu 
zakrzewskich. Jej początki sięgają XV wieku.
gdy właścicielem zakrzowa był andrzej zakrzewski, w 1417 r. stanął 
tu pierwszy modrzewiowy kościół. Dedykowano go między innymi 
zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panny i św. Janowi ewangeliście. 
Potem nowymi właścicielami zakrzowa byli tyniccy i Podlodowscy. 
gdy ci ostatni w XVi w. przeszli na kalwinizm, kościół na pewien 
czas stał się protestanckim zborem. 
Na początku XVii w. Jerzy z Przytyka Podlodowski w miejscu 
zniszczonej świątyni ufundował nową, również drewnianą. 
ta stała niemal 170 lat.
Obecny, barokowy, murowany kościół wznieśli kolejni właściciele 
Stefan i Ludwika korwin koczanowscy. Jego budowa została 
ukończona w 1776 r. Niespełna dwadzieścia lat później papież 
Pius Vi ustanowił w parafii dwa odpusty: na św. Jana Chrzciciela 
(to dziś główny tytuł parafii) i na Przemienienie Pańskie. istnieją 
one do dziś.
W 1900 r., a był to rok Jubileuszowy, staraniem ówczesnego 
proboszcza ks. kacpra zielonki zbudowano murowaną dzwonnicę, 
nawiązującą swą bryłą do architektury świątyni.
kościół był restaurowany w 1972 r. Proboszczem był tu wówczas 
ks. Stanisław Studziński.

Kościół parafialny 
i dzwonnica zostały 
zbudowane w stylu 
barokowym. 
Są najcenniejszymi 
zabytkami gminy Zakrzew

Przy wejściu do zakrystii 
znajdują się zabytkowa 

kropielnica (na górze po lewej) 
i krzyż, za ucałowanie którego 

wierni otrzymują odpusty

Nasza perełka
Sławomir 
Białkowski, wójt 
gminy zakrzew
– Choć na terenie 
gminy posiadamy 
kilka zabytków, 

to kościół parafialny 
w zakrzewie jest wśród nich 
najstarszy i najbardziej 
okazały. tutaj spotykamy się 
wielokrotnie w ciągu roku, 
by obchodzić przeróżne 
uroczystości. Bardzo zależy 
nam na tym, a mówię 
to zarówno w imieniu 
mieszkańców, jak i urzędu,  
by ta nasza perełka 
zajaśniała swym pełnym 
blaskiem i architektonicznym 
pięknem.
angażując się w program 
rozwoju obszarów 
wiejskich, obok innych 
projektów, włączyliśmy 
też sprawę remontu 
kościoła i dzwonnicy. 
rozwój tych obszarów 
to także przywracanie 
pierwotnego piękna 
obiektom zabytkowym. 
Dzięki temu wzrasta 
przywiązanie mieszkańców 
do swych korzeni i rosną 
duma i świadomość tego, 
co przekazali nam nasi 
przodkowie.
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W tych miesiącach 
wspólnota wspomina 
dwie okrągłe 
rocznice: 80 lat 
temu powstała 
parafia, 40 lat temu 
została uroczyście 
poświęcona 
świątynia.

W szystko rozpoczęło się 
w 1930 r. Wtedy to miesz-

kańcy Aleksandrowa Dużego skie-
rowali prośbę do biskupa sando-
mierskiego o utworzenie parafii. 
Ideę gorąco popierał ks. Teofil 
Ździebłowski, proboszcz macie-
rzystej parafii w Siennie. 

Od kaplicy do kościoła
W 1930 r. powstała prowizo-

ryczna kaplica, a potem rozpoczęto 
budowę świątyni. Niestety, kościół 
spłonął w 1952 r. Ale powrócił pier-
wotny zapał i rozpoczęto dzieło 
odbudowy. Pod opieką proboszcza, 
ks. Józefa Nowickiego, w Aleksan-
drowie stanęła murowana świąty-
nia. W 1969 r. uroczyście poświęcił 
ją bp Walenty Wójcik.

W ostatnich latach przepro-
wadzono tu szereg prac remonto-
wych. Świątynia została pomalo-
wana, położono nową boazerię oraz 

nowe pokrycie budynku kościoła. 
W bocznej nawie urządzono ka-
plicę MB Częstochowskiej. Zostało 
też odnowione ogrodzenie terenu 
kościelnego.

Aroniowe gitary  
i św. Faustyna

Oczkiem w głowie proboszcza 
są schola i zespół. Chwytają za gi-
tary i ćwiczą pod okiem organisty 
Piotra Ruszkiewicza. A potem, gdy 

osiągną już pewną sprawność, grają 
i śpiewają w czasie liturgii. Instru-
menty zakupił im proboszcz, a fun-
dusze na to pochodzą ze sprzedaży 
aronii rosnącej na kościelnym polu. 
– Z tych pieniędzy naszej młodzieży 
fundujemy także wyjazdy na reko-
lekcje oazowe, a jeśli coś zostanie 
– a zawsze zostaje – wspomagamy 
szkołę – mówi z dumą i uśmiechem 
proboszcz ks. Leszek Bielecki.

Ludzie żyją tu głównie z rol-
nictwa. Są też sadownicy. Niektó-
rzy wyjechali za pracą za grani-
cę. W intencji parafii modlą się 
wspólnoty kół Żywego Różańca. 
Parafianie pracowitość łączą z reli-
gijnością. Myśląc o nadchodzącym 
jubileuszu parafii, który przypad-
nie w październiku 2010 roku, chcą 
w swych domach witać relikwie 
św. Faustyny Kowalskiej. Peregry-
nacja rozpocznie się po Nowym 
Roku. Na ten błogosławiony czas 
– jak mówią – dla relikwii zbudo-
wano już specjalny tron.

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Aleksandrowie

Dwa jubileusze

Szkoła gry na gitarze to pomysł na to, by do kościoła przyciągnąć młodszych parafian

Zapraszamy  
na Msze św. 
W niedziele i święta – 9.00, 
12.00. W kaplicy w Długowoli 
– 10.30
W dni powszednie – 16.30

Zdaniem 
proboszcza

– Pracuję 
w tej parafii 
od dziesięciu lat. 
Moją szczególną 
troską jest wzrost 
frekwencji w czasie 

niedzielnych Mszy św. 
to będzie szczególny owoc 
naszych dwóch jubileuszy.
Dzięki ofiarności parafian, 
a tę po prostu podziwiam, 
udało się nam przeprowadzić 
szereg prac remontowych 
i przy kościele, i przy plebanii. 
Obecnie prowadzimy  
prace na cmentarzu.  
Cieszy mnie zaangażowanie 
wspólnoty. Wszystkim 
za to serdecznie dziękuję. 
Nasi parafianie chętnie 
dzielą się z innymi tym, 
co mają. Przykładem niech 
będzie tradycyjna zbiórka 
jabłek, które przekazałem  
dla sanktuarium  
w kałkowie.
W życie parafii czynnie 
angażują się strażacy. Można 
zawsze liczyć na ich fachową 
pomoc i obecność w czasie 
uroczystości. Wspaniale 
układa się też współpraca 
ze szkołą w Długowoli. 
Dyrekcja i nauczyciele 
przygotowują z uczniami 
okolicznościowe 
przedstawienia, 
czynnie angażują się 
w organizowanie rekolekcji. 
Jestem za to bardzo 
wdzięczny. 

Ks. Leszek  
Józef Bielecki

Święcenia kapłańskie –  
18 maja 1985 r. w końskich. 
Wikariaty – kałków, Drzewica, 
parafia pw. św. kazimierza 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
parafia pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego w Skarżysku- 
-kamiennej, parafia  
pw. św. Barbary w Pionkach. 
Proboszcz w aleksandrowie 
od 1999 r.

Plebania po remoncie 
stała się modrzewiowym 
dworkiem


