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Rekolekcje 
wielkopostne 
dla młodzieży 
w parafii Świętej 
Rodziny zakończyła 
specyficzna Droga 
Krzyżowa – Misterium 
Współczesne. To był 
znakomity pomysł.

W ystawiła je  młodzież należą-
ca do  parafialnego oddzia-

łu Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Muzyka, światło, ruch i su-
gestywnie wypowiadane kolejne kwe-
stie tekstu pozwalały obecnym w świą-
tyni zamyślić się nad własnym życiem, 
w którym przecież niesiemy swój wła-
sny krzyż. – Misterium jest zobrazo-
waniem życia człowieka, który posta-
nawia czynić dobro, ale poddawany 
jest różnym próbom. Zły duch i jego 
sługa chcą go złamać. Gdy oglądamy 
spektakl, przychodzi nam do głowy, 
na ile to dobro i zło jest w nas, i na ile 

ono wygrywa, a  na  ile przegrywa 
– mówi opiekun grupy teatralnej 
ks.  Tomasz Waśkiewicz. Autorem 
scenariusza misterium jest Michał 
Ziółek, student pierwszego roku 
Politechniki Warszawskiej. W rolę 
kuszonego przez złego ducha czło-
wieka wcieliła  się uczennica klasy 
maturalnej w  III LO Aleksandra 
Skuza, która powiedziała: – To było 
dla mnie bardzo głębokie przeżycie, 

pełne emocji. Takie zakończenie re-
kolekcji jest bardzo ciekawe i skłania 
do refleksji nad sobą i swoim życiem. 
Zanim świątynia opustoszała, obecni 
na tym niecodziennym nabożeństwie 
przekazywali sobie z rąk do rąk krzyż, 
który wcześniej ucałowali. – Ten gest 
ma nam przypomnieć, że nie tylko 
ja mam swój krzyż, ale ma go też oso-
ba, która stoi obok mnie – wyjaśnił 
ks. Tomasz.  Krystyna Piotrowska

„Akcja Pocztówka”

C oraz częściej chcąc złożyć bli-
skim świąteczne życzenia, się-

gamy po telefon komórkowy albo 
korzystamy z  internetu. Młodzi 
ludzie działający w  Katolickim 
Stowarzyszeniu Młodzieży, w  ra-
mach ogólnopolskiej inicjatywy 
„Akcja Pocztówka”, w  okresie 
Wielkiego Postu rozprowadzają 
kartki świąteczne. Chcą w ten spo-
sób podtrzymać, zanikającą w dobie 
internetu i  telefonii komórkowej, 
tradycję wysyłania świątecznych 
kartek z  moty wem Chrystusa 
zmartwychwstałego. Kartki można 
kupić w księgarniach katolickich, 
ale przede wszystkim u młodzieży 
w parafiach. Część pieniędzy uzyska-
nych z ich sprzedaży przeznaczona 
zostanie na potrzeby parafialnych 
grup, a część na działalność ogólno-
diecezjalną KSM, czyli rekolekcje 
czy obozy. •      
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Radom. Młodzież z KSM zachęca do wysyłania świątecznych kartek z motywem Chrystusa 
zmartwychwstałego
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W Misterium zaangażowanych było sześcioro młodych aktorów z KSM 
oraz diakon z radomskiego seminarium

Współczesne misterium w radomskiej parafii Świętej Rodziny

Mój własny krzyż
krótko

Marsz dla Życia 
Radom. 25 marca 
Duszpasterstwo 
rodzin organizuje 
ii radomski Marsz 
dla Życia. rozpocznie się 
o 17.00 nabożeństwem 
w katedrze. Potem 
nastąpi przejście 
do kościoła 
Bernardynów, gdzie 
odbędzie się Droga 
krzyżowa, a o 18.30 
bp Henryk tomasik 
będzie przewodniczył 
Mszy św. Po eucharystii 
odbędzie się procesja 
ze świecami pod figurę 
Maryi Matki Życia 
(ul. Malczewskiego 1). 

Kuźnia
Radom. 26 marca o 19.00 
w parafii MB Miłosierdzia 
odbędzie się kolejna 
„kuźnia z ekspertem”. tym 
razem ekspertem będzie 
bp Henryk tomasik. 
on także poprowadzi apel 
„tak dla krzyża”.
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Ks. dr Marek 
Adamczyk

Popieram „Gościa” 
– Czytam „Gościa”. 

Ta akcja, jako wyraz 
solidarności z redakcją 
„Gościa Niedzielnego”, 

zrodziła się 
na wielkopostnym 

spotkaniu 
radomskich oddziałów 

Akcji Katolickiej. 
W czasie dyskusji, 

w której podkreślano, 
że tygodnik 

prezentuje poglądy 
jej uczestników, 

35 osób  
zadeklarowało 
systematyczną 

prenumeratę, lekturę 
i promocję tygodnika. 

Tę akcję będziemy 
chcieli zaproponować 

kolejnym 
oddziałom 

Akcji Katolickiej 
w naszej diecezji. 

Myślę, że jest 
ona najbardziej 

adekwatną 
odpowiedzią 

na kontrowersyjne 
wyroki w procesie 

przeciwko 
redakcji „Gościa 

Niedzielnego”.

Wypowiedź 
diecezjalnego asystenta AK 

dla „AVE Gościa Radomskiego”
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Adres redakcji: 26-610 Radom,
ul. Prusa 6
Telefon (48) 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

ks
. Z

Bi
g

n
ie

w
 n

ie
M

ir
sk

i

Każda drużyna 
walczyła z ogromnym 
zaangażowaniem

Wierzbica. W  hali Publicz-
nego Gimnazjum im. bp.  Jana 
Chrapka rozgry wane są  fi- 
nały X Diecezjalnych Mistrzostw 
Ministrantów w  Halowej Piłce 
Nożnej. Ministranci ry wali- 
zują ze  sobą w  trzech katego- 
riach wiekow ych: gimnazja, 
szkoły średnie i szkoły podstawo- 
we. W  dwóch pier wsz ych 

kategoriach finały już się odby- 
ły. Zw yciężyli gimnazjaliści 
z  Groszowic, a  wśród uczniów 
szkół średnich najlepsi okazali   
się ministranci z  Wierzbicy. 
Przed nami jeszcze diecezjalny 
finał najmłodszych uczestników 
turnieju, który odbędzie  się 6 
kwietnia.
 md

Mistrzostwa ministrantów

Radom. W tym roku przypada 
100. rocznica powstania klubu 
sportowego „Radomiak”, jednego 
z czterech najstarszych w Polsce. 
Z  tej okazji przygotowywany 
jest album prezentujący działal-
ność klubu, a radomskie muzeum 
im. Jacka Malczewskiego otworzy 
okolicznościową wystawę. Znaj-
dą się na niej eksponaty przypomi-
nające chlubne karty klubu i przy-
wołujące wybitnych sportowców 
i działaczy.  zn

Stulecie 
„Radomiaka”

Dzień skupienia AK
Radom. Zakończył  się Wiel-
kopostny Dzień Skupienia dla 
członków Akcji Katolickiej 
z  Dekanatów Radomskich. Kon-
ferencję na  temat „Aktywność 
i kontemplacja – modlitwa w życiu 
świeckich” wygłosił ks.  Marek 

Adamczyk. Dzień skupienia zakoń-
czył się Eucharystią sprawowaną 
przez asystentów diecezjalnych 
ks.  Andrzeja Jędrzejewskiego 
i ks. Marka Adamczyka oraz asy-
stenta parafialnego ks. Ireneusza 
Koseckiego. kp

Członkowie AK spotkali się w Ośrodku Duszpasterstwa 
Akademickiego na ul. Prusa
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Opoczno. Temat konferencji zor-
ganizowanej przez posła Roberta 
Telusa i europosła Janusza Wojcie-
chowskiego to: „Nowoczesna pol-
ska wieś oraz polityka rolna woje-
wództwa łódzkiego”. Jej celem było 
wypracowanie tez do programów 

wojewódzkich w ramach strategii 
rozwoju wsi i obszarów wiejskich. 
Spotkanie, w którym udział wzięło 
około 250 osób, było jednym z wielu 
organizowanych z ludźmi wsi pod 
hasłem „Narodowa polityka rolna. 
Nowoczesna polska wieś”.  kp

O wsi i dla wsi

W konferencji dotyczącej polityki rolnej nowoczesnej wsi udział 
wzięło ok. 250 osób

Na konferencji prasowej 
zapowiadającej wystawę 
w muzeum Andrzej 
Leżoń (z lewej), komisarz 
wystawy, i Rafał Rezulski, 
prezes Stowarzyszenia 
Kibiców Klubu „Radomiak”, 
zaprezentowali część 
przygotowywanych 
eksponatów
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Grabów nad Pilicą. Z inicjaty-
wy proboszcza parafii pw. Świę-
tej Trójcy, ks. Stanisława Drąga 
zostały zainaugurowane spotka-
nia biblijne. Moderator diecezjal-
ny Dzieła Biblijnego ks. dr Jacek 
Kucharski wygłosił dla licznie 

zgromadzonych wiernych wykład 
pt. „Dlaczego wierzymy w Ewan-
gelię”. Entuzjastycznie pierwsze 
ze  spotkań przyjęła młodzież, 
która będzie w nich uczestniczyć 
w ramach przygotowań do sakra-
mentu bierzmowania.  mg

Spotkanie biblijne
Szydłowiec. Oazowicze z Rado-
mia, Orońska, Makowca, Skarysze-
wa, Wierzbicy, Pelagowa, Trablic, 
Jastrzębia i Szydłowca spotkali się 
podczas wielkopostnego dnia 
wspólnoty. Modlili się, słuchali 
konferencji, w godzinie świadectw 
mówili o swoich doświadczeniach, 
zapoznali  się z  działalnością 

szkolnego koła Caritas w Zespole 
Szkół im. Korpusu Ochrony Pogra-
nicza w Szydłowcu oraz świetlicy 
środowiskowej Nazaret. Kulmina-
cyjną godziną dnia wspólnoty, jak 
zawsze, była Eucharystia. Homi-
lię wygłosił ks. Jarosław Nowacki 
z parafii pw. NSJ na radomskich 
Glinicach. km

Dzień Wspólnoty
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Na Dniu Wspólnoty śpiew prowadzili schola z parafii 
Wniebowzięcia MB z Orońska i organista Zbigniew Matla
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łaWierzbica. W  Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych odbył  się 
Powiatow y Konkurs Wiedzy 
o Renesansie, w którym uczestni-
czyli uczniowie z Wierzbicy, Iłży, 
Pionek i  Przytyka. Jego organi-
zatorem były Międzypowiatowy 
Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli w Radomiu z siedzibą w Iłży 
oraz ZSP w Wierzbicy. Drużyny 
z  poszczególnych szkół musia-
ły wykazać  się szeroką wiedzą 
o historii i kulturze renesansu, 
dziełach literackich i malarskich 
oraz zabytkach architektury. 
Pierwsze miejsce zajęły ex aequo: 
ZSP w  Wierzbicy oraz LO im. 
M. Kopernika w Iłży.  mm

O renesansie

Uczestnicy konkursu 
recytowali utwory poetyckie 
i przedstawiali scenki 
rodzajowe ilustrujące 
fragmenty renesansowych 
dzieł literackich 

Spotkanie biblijne prowadził moderator diecezjalny Dzieła 
Biblijnego ks. dr Jacek Kucharski

Szydłowiec. Samorząd Gmi-
ny Szaterniki (Rejon Wileński) 
od 2004 roku przyznaje nagrody 
– Oskary. Trafiają one do  osób 
zasłużonych dla gminy. Od tego 
roku tym wyróżnieniem za owoc-
ną współpracę może pochwalić się 
starosta szydłowiecki Włodzi-
mierz Górlicki, obok Mariana 
Naniewicza i  Krystyny Karpo-
wicz z Gminy Szaterniki. W 2007 r. 
zostało podpisane porozumienie 
intencyjne o partnerskiej współ-
pracy między Samorządem Rejonu 
Wileńskiego, Gminą Szaterniki 
i Powiatem Szydłowieckim. Więk-
szość wspólnie realizowanych 
projektów powstała z inicjatywy 
szydłowieckiego starosty.  kmg

Oskar dla Starosty

Oskarami wyróżniono 
Krystynę Karpowicz, 
starostę szydłowieckiego 
Włodzimierza Górlickiego 
(z lewej) i Mariana 
Naniewicza
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Spotkanie z inż. Antonim Ziębą

Manifa za życiem
Po spotkaniu 
alumnów naszego 
seminarium z inż. 
Antonim Ziębą, 
znanym w kraju 
działaczem ruchów 
pro life, pojawił się 
czytelny medialny 
komunikat: Polski 
model wychowania 
do życia w rodzinie 
przynosi dobre 
rezultaty.

W czasach, gdy obowiązywa-
ła w Polsce ustawa z 1956 

roku, każdego roku dokonywa-
no od 800 tys. do miliona aborcji. 
Od 1993 r., czyli od wprowadze-
nia nowego prawa o  ochronie 
życia, ilość ta zmalała od kilku 
do kilkunastu tysięcy. Choć i tak 
jest to za wiele, widać poprawę 
sytuacji – mówił Antoni Zięba.

Inicjatorem spotkania był oj-
ciec duchowny radomskiego se-
minarium ks. Artur Lach. – Z inż. 
Antonim Ziębą spotkaliśmy się 
w ubiegłym roku na Jasnej Gó-
rze. Było to w czasie pielgrzym-
ki obrońców życia. Zaprosiłem 
go do Radomia, do naszego semi-
narium, a on zgodził się, bo bar-
dzo ceni sobie takie spotkania. 
Opowiedział mi wówczas, że spo-
tkał księdza, który jeszcze jako 
kleryk słuchał jego konferencji. 
To  spotkanie wywarło wielki 
wpływ na formację tego alumna. 
Dziś jako ksiądz działa aktywnie 
na rzecz obrony życia nienaro-
dzonych – mówi ks. Lach.

Prelegent, nie tylko redaktor 
tygodnika rodzin katolickich 
„Źródło”, tygodnika młodzieży 
katolickiej „Droga”, miesięcznika 
nauczycieli i wychowawców kato-
lickich „Wychowawca”, i redaktor 
naczelny „Służby Życiu. Zeszytów 
Problemowych”, ale też pracow-
nik dydaktyczny Politechniki 
Krakowskiej, nie  pozostawiał 
marginesu na miałkie dywaga-
cje pseudohumanistów. Z konse-
kwencją człowieka o mentalności 

charakteryzującej umysły ścisłe 
miażdżył liczbami i statystykami. 
– W Europie Zachodniej edukacja 
seksualna miała zapewnić peł-
ny sukces wychowawczy. Tym-
czasem doprowadziła do wielu 
negatywnych zjawisk, między 
innymi do wzrostu zachorowań 
na choroby przenoszone drogą 
płciową, do zabijania poczętych 
dzieci i  do  wzrostu urodzeń 
dzieci przez młodociane matki. 
Efekty tej edukacji widać obecnie 
w Anglii i Szwecji. Liczba legal-
nych aborcji wśród nieletnich 
wyniosła w 2004 roku prawie 6,5 
tys. w Szwecji i aż 40 tys. na Wy-
spach Brytyjskich. Dla porówna-
nia w Polsce było to mniej niż 199 
– mówił prelegent.

„Słowo skierowane przez dr. 
Ziębę padło na  podatny grunt, 
bowiem wielu spośród klery-
ków codziennie modli się w in-
tencji jednego nienarodzonego 
dziecka w  ramach Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego” – pi-
szą na swej stronie internetowej 
radomscy alumni.

Paweł Tarski

Wielkopostny dzień skupienia  
dla katechetów

Skazany na zmiażdżenie 
języka

Jak bardzo musieli go nienawi-
dzić kaci i jak bardzo doskwierało 
im jego nauczanie o tym, by zło 
dobrem zwyciężać.

B iskup Edward Materski, opie-
kun Wydziału Katechetycz-

nego kurii diecezjalnej przewod-
niczył Mszy św. na zakończenie 
wielkopostnego dnia skupienia 
katechetów. Gronu ponad trzystu 
osób zostawił bardzo ważne i ak-
tualne zadanie: przygotowanie 
uczniów do  czerwcowej beaty-
fikacji ks.  Jerzego Popiełuszki. 
Nie  kry jąc wzruszenia, bp 
Materski połączył obowiązek gło-
szenia Dobrej Nowiny przez ka-
techetów z ceną, jaką za to przy-
chodzi płacić. Kaci, torturując 
ks. Jerzego, zmiażdżyli mu język, 
bo tak nienawidzili słów, które 
głosił.

Katecheci spotykają się w cią-
gu roku na zjazdach metodycz-
nych oraz w kilku ośrodkach die-
cezji uczestniczą w rekolekcjach. 
Natomiast dwa razy w  roku, 
w Adwencie i w Wielkim Poście, 
organizowany jest dzień skupie-
nia dla wszystkich. – Te spotka-
nia dają mi  umocnienie więzi 
z  Panem Bogiem – mówi Anna 
Rożek. Ukończyła studia teolo-
giczne i od czterech lat pracuje 

w specjalnym Ośrodku Szkolno- 
-Wychowawczym dla Dzieci Nie-
widomych w Radomiu. – Ważne 
jest także, byśmy to, czym swo-
iście napełniamy  się na  takich 
spotkaniach, także i  poczu- 
cie wspólnoty kilkuset osób,  
przenosili w środowiska, w któ-
rych pracujemy – dodaje pani 
Anna.

Tegoroczne wielkopostne sku-
pienie poprowadził ks. dr Krzysz-
tof Maj, proboszcz parafii w Solcu 
nad Wisłą. Swe rozważania oparł 
na haśle roku duszpasterskiego 
„Bądźmy świadkami Miłości”. – 
Chodzi o to, byśmy – jak zaznacza 
Benedykt XVI – uczyli się kochać 
braci taką miłością, jaką umiło-
wał nas Chrystus. Chodzi o to, by 
zdobywać się na miłość w rodzi-
nach i w relacjach z przyjaciółmi 
i być gotowym dawać świadectwo 
także i wobec tych, którzy czasem 
są  daleko od  Kościoła – mówił 
ks. Maj.

Tomasz Rut jest  katechetą 
od  27 lat. Uczy w  gimnazjum 
w  Stąporkowie. – W  czasie 
naszych dni skupienia ważne 
są  nie  tylko konferencje. Cen-
ne są  chwile osobistej adoracji 
Najś w iętszego Sa k ra ment u 
– podkreślał

  Ks. Zbigniew Niemirski 
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Przed błogosławieństwem kończącym Mszę św. bp Edward 
Materski i ks. Krzysztof Maj (na pierwszym planie) otrzymali 
wielkanocne stroiki

Zaangażowanie w zmaganie 
o obronę życia od poczęcia  
dla Antoniego Zięby 
rozpoczęło się ponad 
trzydzieści lat temu,  
gdy w Wiedniu spotkał się 
ze statystykami  
dotyczącymi aborcji
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Na scenie występują 
dzieci. Grę młodych 
aktorów podziwiają 
ich rówieśnicy. 
A wszystko 
po to, by zachęcić 
najmłodszych 
do czytania.

M iejska Biblioteka Publi-
czna w Radomiu przy-
gotowała dla najmłod-

szych czytelników cykliczną 
imprezę pod nazwą „Spotkania 
z bajką”. Organizatorzy zaprasza-
ją dzieci ze szkół i przedszkoli, 
by w bibliotece zaprezentowali 
swoje zdolności aktorskie przed 
szerszą publicznością. Chcą w ten 
sposób propagować czytelnictwo 
wśród najmłodszych. – Podczas 
„Spotkań z  bajką” dzieci grają 
dzieciom. Każda szkoła czy przed-
szkole może wziąć w nich udział, 
jeśli ma odwagę i chce pokazać 
swoje umiejętności i  swoje do-
konania. Wystarczy  się do  nas 

zgłosić, ustalimy termin i będzie-
my się razem bawić – informuje 
Ewelina Krasińska, pracownik 
biblioteki.

Cykl spotkań zainaugurowa-
li uczniowie z Publicznej Szko-
ły Podstawowej w  Zakrzewie. 

Pod kierunkiem Bożeny Wilk 
przygotowali inscenizację „Baj-
ki na  wesoło”, opartą na  wier-
szach Jana Brzechwy i  Juliana 
Tuwima. Do  w ystępu dzieci 
przygotowywały się przez trzy 
miesiące pod czujnym okiem 

aktora radomskiego teatru 
Wojciecha Ługowskiego. Brały 
udział w warsztatach teatralnych, 
na które szkoła uzyskała fundu-
sze z programu „Działaj lokalnie 
VI”. Teraz, jak mówiła ich opie-
kunka, występują na wszystkich 
uroczystościach szkolnych.

Występ uczniów z Zakrzewa 
wszystkim bardzo  się podobał. 
Oglądające go dzieci po każdym 
wierszu długo biły brawa i co rusz 
wybuchały śmiechem. – Wspania-
ły spektakl. Mnie podobało  się 
bardzo. Reakcja publiczności 
świadczyła, że wszyscy również 
byli zachwyceni, zarówno dorośli 
znajdujący się na sali, jak i dzie-
ciaki. Mam nadzieję, że  po  raz 
pierwszy, ale  nie  po  raz ostatni 
zaprezentowaliście swój program 
w bibliotece. Jesteście naprawdę 
świetni – dziękowała młodym ak-
torom za występ dyrektor biblio-
teki Anna Skubisz-Szymanowska.

Na  zakończenie spotkania 
uczniowie z  Zakrzewa dostali 
pluszaki i  dyplom, a  Ewelina 
Krasińska wszystkim rozdawała 
cukierki.  md

Radomska biblioteka dzieciom

Spotkania z bajką

Spotkania 
Pasyjne

W   r a m a c h 
Wielkopostnych 
Spotkań Pasyjnych  
21 marca o godzinie 19.00 w gma-
chu Wyższego Seminarium Du-
chownego (ul. Młyńska 23/25) 
chór klerycki wykona „Pasję wg 
Ewangelii św. Łukasza”, a 28 mar-
ca odbędzie się Droga Krzyżowa 
ulicami Radomia (wyruszy spod 
kościoła św. Jana Chrzciciela).

Wiosna Literacka
Miejska Biblioteka Publicz-

na zaprasza do udziału w 33. Ra-
domskiej Wiośnie Literackiej. 
Impreza trwać będzie od  22 
do  26 marca. Przygotowano 

m.in. spotkania z pisarzami i po-
etami, koncerty oraz wystawy. 
Szczegółowy program na www.
mbpradom.pl.

Przystań wiary
25 marca o 19.00 w kościele św. 

Jadwigi w Odrzywole odbędzie się 
kolejne spotkanie z cyklu „Przy-
stań wiary”. Tym razem poświę-
cone będzie miłości. Konferencję 
wygłosi ks. Mariusz Przybycień. 
Organizatorzy proszą o zabranie 
ze sobą krzyża.

Niedziela Palmowa
28 marca o  13.00 w  Mu-

zeum Wsi Radomskiej (ul. Szy-
dłowiecka) bp Henryk Tomasik 
będzie przewodniczył Mszy św. 

i  poświęci palmy. Eucharystię 
transmitować będzie TV Polonia.

Misterium
Parafia św. Jadwigi w Odrzy-

wole z Urzędem Gminy i Gminną 
Ochotniczą Strażą Pożarną orga-
nizują 28 marca (Niedziela Pal-
mowa) o godzinie 19.00 Misterium 
Męki Pańskiej. W role bohaterów 
wydarzeń wcielą się uczniowie 
odrzywolskiego gimnazjum oraz 
uczniowie szkół średnich. Roz-
poczęcie na placu parkingowym 
za kościołem przy ul. Ogrodowej. 

Konkurs 
na organistów

Diecezjalna Komisja ds. Mu-
zyki i Śpiewu Kościelnego ogłasza 

otwarty konkurs na organistów 
dla parafii Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w  Zwoleniu oraz 
parafii św. Kazimierza w  Ra-
domiu. Stosowne dokumenty: 
podanie, życiorys, świadectwo 
chrztu świętego (sakramentu 
małżeństwa), świadectwa i  dy-
plomy muzyczne, opinię ks. pro-
boszcza, świadectwo zdrowia, 
wszelkie pisemne pochwały 
i listy polecające należy składać 
do końca kwietnia na adres Die-
cezjalnej Komisji: ul. Kościelna 
3, 26-600 Radom, lub w parafii, 
w  której kandydat ubiega  się 
o  pracę. Konkurs odbędzie  się 
w  pierwszej dekadzie maja. 
Szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu 48 365 62 28  
lub pod adresem e-mailowym: 
wszary@radom.opoka.org.pl. •

pod
patronatem
„Gościa”

zapowiedzi

Na pierwsze „Spotkania z bajką” uczniowie z Zakrzewa 
przygotowali zabawną inscenizację wierszy Tuwima i Brzechwy
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U kochany wychowawca 
młodzieży radomskiej, 
rektor i odnowiciel ko-
ścioła Świętej Trójcy, 

proboszcz parafii Najświętszego 
Serca Jezusa na Glinicach. Kapłan 
wielkiej gorliwości i niezwykłej 
dobroci serca. Opiekun biednych 
i  nieszczęśliwych. Zamęczony 
przez hitlerowców w Oświęcimiu 
2 V 1941 roku. Zginął za  wiarę 
i  Ojczyznę – te  słowa widnieją 
na tablicy, którą radomianie umie-
ścili w kościele pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego już w 1950 roku.

kara dosięgnie  
dzisiejszych Herodów

Po raz pierwszy ks. Bolesława 
Strzeleckiego aresztowano 27 paź-
dziernika 1939 roku wraz z grupą 
najwybitniejszych mieszkańców 
Radomia. Wtedy powiedział do nie-
mieckiego żołnierza, który chciał 
go zastrzelić: „Jeśli taka wola Boża, 
to ja się na nią zgadzam”.

Po  raz drugi ks.  Bolesław 
Strzelecki został aresztowany 

z  rozkazu komendanta policji 
i służby bezpieczeństwa 7 stycznia 
1941 roku „za nadużycie ambony”. 
Stało się to po kazaniu, jakie wy-
głosił w uroczystość Trzech Króli 
w  radomskim kościele Najświęt-
szego Serca Jezusowego. – Tak 
jak spotkała kara Boża biblijnego 
Heroda, tak dosięgnie ona również 
i dzisiejszych Herodów. W homilii 
powiedział też, że „trzeba wierzyć 
w powstanie narodu polskiego”. Sło-
wa te były wyrazem wielkiej odwa-
gi ks. Strzeleckiego. Aresztowano 
go w chwili, gdy po odprawieniu 
Mszy św. rozdawał chleb najuboż-
szym. Przewieziono go do budynku 
policji bezpieczeństwa przy ul. Ko-
ściuszki. Już wtedy był torturowa-
ny. Z więziennego szpitala napisał 
gryps do wikariuszy: „Dzięki Naj-
wyższemu jestem zdrów i już dwa 
miesiące poza parafią, ale taka wola 
Boża i widzę ją wszędzie. Duchowo 
czuję się bardzo dobrze, zdrowie 
słabiej, bo żołądek dokucza. Mar-
twię się, że  macie dużo roboty, 
a proboszcz bezczynny. Modlę się 
w Waszej, drodzy księża, intencji 
i intencji parafian; tęsknię ogrom-
nie za Mszą św. Bóg tak chce. Pra-
cujcie w ciszy i spokoju”. 

Starania o  uwolnienie z  wię-
zienia ks. Bolesława Strzeleckiego 
czyniła nie tylko kuria diecezjalna, 
ale też wpływowi mieszkańcy Ra-
domia, a nawet niemieckie rodzi-
ny ewangelickie. Jednak starania 
te okazały się daremne.

Głodomór
5 kwietnia 1941 roku ks. Bole-

sław Strzelecki został przewieziony 
do obozu koncentracyjnego w Au-
schwitz. Przydzielono go do bloku 
nr 17. Odtąd był numerem 13002. 
W obozie skierowano go do grupy 
budowlanej. Tu mimo nieludzkich 

warunków rozwinął grupę cha-
rytatywną. Współwięźniów pod-
trzymywał na  duchu. W  obozie 
miał przezwisko „głodomór”, gdyż 
żebrał o  każdy kawałek chleba. 
„Prawda o  żebractwie ks.  Strze-
leckiego wyszła na  jaw dopiero 
wtedy, kiedy wyschłego jak szkie-
let zanieśliśmy do szpitala, kiedy 
zaczęły przychodzić na sztubę wy-
chudzone niedobitki radomskiego 
transportu. Przychodziły po chleb, 
który dotychczas przynosił im 
ich  radomski proboszcz” – pisał 
współwięzień ks.  Strzeleckiego 
ks. Konrad Szweda.

Święty 
ksiądz

tekst
Marta Deka

mdeka@goscniedzielny.pl

księża męczennicy. 
Ks. Bolesław Strzelecki  
zawsze niósł pomoc ubogim. 
Mówiono o nim „radomski 
św. Franciszek”. 13 czerwca 
1999 roku w Warszawie  
Jan Paweł II ogłosił go  
błogosławionym w gronie  
108 Męczenników  
II wojny światowej.

Na obozie harcerskim 
w Pradze czeskiej

na górze od lewej:
Na podstawie tej 

fotografii najczęściej 
malowane są  

wizerunki 
ks. Strzeleckiego

na górze po prawej: 
Ks. Bolesław Strzelecki 

ze Stanisławem 
Owczarkiem 

w radomskim 
kościele  

pw. Świętej Trójcy
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Ks. Bolesław Strzelecki wygło-
dzony i osłabiony od nadmiernej 
pracy oraz bestialsko bity kijem 
przez vorarbeitera Niksa zmarł 
w szpitalu obozowym 2 maja 1941 
roku. Jego ciało spalono w kremato-
rium. „Nie udało się nam uratować 
tego człowieka. Nie  poznaliśmy 
na czas jego wielkości. Był już zbyt 
słaby. Ubył nam towarzysz w wal-
ce ze złem, ksiądz, który nie tylko 
słowo Boże, ale i każdy zdobyty kęs 
chleba niósł między nas. Chleb ten 
na równi ze Słowem Bożym podno-
sił zwątpiałe głowy w górę. Nawet 
w Oświęcimiu ks. Strzelecki kazał 
wierzyć w człowieczeństwo” – napi-
sał we wspomnieniach „Kamienna 
Golgota” ks. Konrad Szweda.

Prefekt
Ksiądz  Bolesław Strzelecki 

urodził się 10 czerwca 1896 roku 
w miejscowości Poniemoń na Su-
walszczyźnie. Był spokrewniony 
ze słynnym podróżnikiem i bada-
czem Australii Pawłem Edmundem 
Strzeleckim. Dwuletnią szkołę po-
czątkową ukończył w Szydłowcu. 
Do klasy trzeciej uczęszczał w War-
szawie. Potem przeniósł się do Gim-
nazjum Państwowego w Radomiu. 
Po jego ukończeniu wstąpił do Se-
minarium Duchownego w  San-
domierzu. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 21 grudnia 1918 roku z rąk 
bp.  Pawła Kubickiego. Pracował 
w parafii św. Michała w Ostrow-
cu Świętokrzyskim. W 1923 roku 
otrzymał dyplom doktora prawa 
kanonicznego na  Uniwersytecie 
Warszawskim. Tego samego roku 
został mianowany prefektem 

szkół powszechnych w Radomiu. 
– Był opiekunem, pocieszycielem 
i doradcą tych wszystkich, którzy 
mieli jakiekolwiek kłopoty. W tro-
sce o wychowanie religijne uczen-
nic kupował i rozdawał bezpłatnie 
Ewangelie i  Dzieje Apostolskie, 
książeczki do  nabożeństwa i  ró-
żańce. Uczył wszystkich pieśni 
religijnych. Sam miał ładny głos. 
Do dziś pamiętam te wszystkie pie-
śni – wspomina Janina Konwicka, 
uczennica ks. Strzeleckiego w ra-
domskim Seminarium Nauczyciel-
skim Żeńskim.

Ks. Strzelecki był też wizytato-
rem religii w szkołach na terenie 
parafii Tczów, Kazanów Iłżecki, 
Wielgie, Ciepielów, Krępa i  Lip-
sko. Był spowiednikiem sióstr 
oraz sprawował opiekę nad dzieć-
mi w Ochronie nr 3 Towarzystwa 
Dobroczynności na Starym Mie-
ście. Z  dużym zaangażowaniem 
wypełniał też posługę kapelana 
więziennego. Działał społecznie 
w  Patronacie Więziennym jako 
wiceprezes zarządu oraz jako die-
cezjalny kapelan harcerstwa i kape-
lan Oddziału Radomskiego Związku 
Harcerstwa Polskiego. Pracował 
jako członek Ogólnego Zarządu 
Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Społecznie udzielał się w Towarzy-
stwie Prawniczym i Towarzystwie 
Chemiczno-Garbarskim.

Ojciec ubogich
6 września 1935 roku został mia-

nowany rektorem kościoła Świętej 
Trójcy w Radomiu. Odrestaurował 
wielki ołtarz i ołtarze boczne. Zaku-
pił też witraże i grotę z rzeźbą Matki 

Bożej Niepokalanej. Gdy wybuchła 
II wojna światowa, podtrzymywał 
na duchu ludzi załamanych. Jesz-
cze bardziej rozwinął działalność 
charytatywną. Rozdawał potrze-
bującym odzież i żywność. Obda-
rowani z wdzięczności wypisywali 
na drzwiach jego domu różne hasła, 
m.in. „Niech żyje ks. Strzelecki”, 
„święty ksiądz”, „ojciec ubogich”, 
czy „przyjaciel dzieci”. 

W porozumieniu z siostrami 
zakonnymi, które bez problemu 
mogły wchodzić na teren dwóch 
jenieckich obozów w  Radomiu, 
ks. Strzelecki organizował uciecz-
ki więźniów. Zazwyczaj w teczce 
przynosił drugą sutannę, w któ-
rej później wyprowadzał jeńców. 
A  ocalonym wyrabiał nowe do-
wody tożsamości. – Ks. Bolesław 
Strzelecki wyrabiał dowody jeń-
com-uciekinierom, którym uda-
ło się uratować życie. Ksiądz był 
powtórnie aresztowany za szeroką 
działalność charytatywną wśród 
głodnych i słabych dzieci, prze-
ważnie niemających rodziców 
– mówiła o ks. Bolesławie s. Sta-
nisława Klimczak, przełożona 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia.

15 lipca 1940 roku ks. Strzelecki 
został mianowany proboszczem pa-
rafii Najświętszego Serca Jezusowe-
go w Radomiu na Glinicach. Od razu 
zorganizował tu kuchnię dla bied-
nych. Odrestaurował tymczasową 
kaplicę i kontynuował prace przy 
budowie nowego kościoła. To wła-
śnie w tej parafii Niemcy areszto-
wali go po raz drugi, a po torturach 
wywieźli do Auschwitz.  •      

Pamiętamy 
o proboszczu

Ks. prał. Stanisław 
Suwała
proboszcz parafii 
pw. najświętszego 
serca Jezusowego 
w radomiu

– w radomskiej parafii 
pw. najświętszego serca 
Jezusowego ks. Bolesław 
strzelecki był proboszczem 
niecały rok. w naszym 
kościele 6 maja 1950 roku 
radomianie umieścili tablicę 
upamiętniającą jego osobę. 
wraz z ks. stanisławem 
Makarewiczem jeździliśmy 
i zbierali świadectwa 
o ks. strzeleckim. Powstał 
też projekt, by namalować 
obraz błogosławionego. 
na podstawie fotografii 
wykonał go andrzej 
stankiewicz. od 1999 roku, 
czyli momentu beatyfikacji, 
w kościele jest ołtarz  
bł. Bolesława strzeleckiego. 
w każdy czwartek o 18.00 
przed Mszą św. sprawowane 
jest przy nim nabożeństwo, 
podczas którego 
odmawiana jest modlitwa 
do 108 Błogosławionych 
Męczenników. kończy 
je modlitwa do bł. Bolesława 
strzeleckiego: „Panie Jezu 
chryste, ty bł. Bolesławowi, 
kapłanowi i męczennikowi, 
naszemu Patronowi, dałeś 
udział w swojej Męce, 
przez jego wstawiennictwo 
wspomagaj nas swoją łaską, 
abyśmy naszym życiem 
odważnie świadczyli o tobie 
i potrafili dzielić się z bliźnimi 
chlebem dobroci i miłości”. 
Potem odmawiamy modlitwę 
Jana Pawła ii o powołania. 
na to cotygodniowe 
nabożeństwo przychodzi 
dużo ludzi. rośnie też liczba 
osób zamawiających Msze św. 
z prośbą o wstawiennictwo  
bł. ks. strzeleckiego.
od paru lat 2 maja, w rocznicę 
śmierci ks. strzeleckiego, 
lub w poprzedzającą 
ją niedzielę z grupą 
parafian jedziemy na grób 
rodziców ks. strzeleckiego 
do Jastrzębia. tam też 
znajduje się symboliczny grób 
ks. strzeleckiego. 

ar
cH

iw
u

M
 k

u
ri

i r
aD

o
M

sk
ie

J
ar

cH
iw

u
M

 k
u

ri
i r

aD
o

M
sk

ie
J

Za tymi drutami ks. Strzelecki, sam wygłodzony, żebrał o chleb dla 
współwięźniów
po prawej: Ołtarz bł. ks. Bolesława Strzeleckiego w radomskim 
kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego
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Gdy ćwierć wieku temu 
Jan Paweł II przedstawił 
swój projekt światowych 
spotkań z młodzieżą, 
nawet na Watykanie 
nie zabrakło sceptyków, 
wręcz pukających się 
w czoło. 

C zas pokazał, że to Jan Paweł II miał ra-
cję. Starszy pan, jak o papieżu pisano 
w Ameryce, porwał młodych w Denver 

w 1993 r., a w Paryżu w 1997 w spotkaniu mło-
dych wzięło udział 1,5 mln osób. Z kolei Manila 
dwa lata wcześniej stała się miejscem najwięk-
szego spotkania w dziejach ludzkości. Z Janem 
Paweł II modliło się ponad 4 mln osób. – Przez 
szereg miesięcy musieliśmy się nawracać na jego 
wizję duszpasterstwa młodzieży – mówił 
ks. Grzegorzowi Suchodolskiemu bp Domenico 
Sigalini, dziś ordynariusz diecezji Palestrina, 
wówczas przewodniczący duszpasterstwa mło-
dzieży przy Episkopacie Włoch.

Ks. Suchodolski, kapłan diecezji siedleckiej, 
jest dyrektorem krajowego biura Światowych 
Dni Młodzieży. Był gościem spotkania z duszpa-
sterzami młodzieży naszej diecezji, jakie odby-
ło się w kurii diecezjalnej. To spotkanie, a może 
bardziej naradę, zorganizował ks. Marek Adam-
czyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Nara-
dzie przewodniczył bp Henryk Tomasik, który 
od lat angażuje się w przygotowania i udział 
Polaków w Światowych Dniach Młodzieży.

W sierpniu 2011 roku w Madrycie odbędą się 
XXVI Światowe Dni Młodzieży. Do stolicy Hisz-
panii, podobnie jak do miast, gdzie odbywa-
ły się wcześniejsze spotkania, przyjadą tysiące 
młodych z całego świata. Tematem kurialnej 
narady było zapoznanie liderów ze stopniem 

przygotowań do tego wydarzenia i za-
chęta, by w tym jakże ważnym wyda-
rzeniu wzięła udział jak największa 

liczba młodych z naszej diecezji. 
– Moje piętnastoletnie doświadczenie zwią-

zane z przygotowaniami i udziałem w Świato-
wych Dniach Młodzieży pokazuje, że istotną 
sprawą jest  zaangażowanie duszpasterzy. 
Ich gotowość wyjazdu z młodymi była istot-
nym czynnikiem mobilizującym do powstania 
grup wybierających się na spotkania – mówił 
ks. Suchodolski.

O historii powstania i przebiegu Światowych 
Dni Młodzieży mówił bp Henryk Tomasik. Wró-
cił do jubileuszowego Roku Odkupienia, któ-
ry w Kościele odbywał się w roku 1983 i 1984. 
To wtedy Jan Paweł II przekazał młodym krzyż 
jubileuszu, który stał się głównym symbolem 
Światowych Dni Młodzieży. Co więcej, ów pierw-
szy Światowy Dzień Młodzieży złączył się z li-
stem Ojca Świętego do młodych, napisanym 25 
lat temu. Właśnie ten list, nazywany papieską 
encykliką do młodych, jest tegorocznym doku-
mentem, który obecny papież kieruje do mło-
dych ludzi. Nawiązuje on do ewangelicznej sceny 
spotkania Pana Jezusa z młodzieńcem, który 
pyta: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne”. 

Krajowe biuro przygotowań do Światowego 
Dnia Młodzieży do listu dołącza płytkę CD z in-
formacjami o Światowych Dniach Młodzieży 
w Madrycie w 2011 r. Są tam także oferty tury-
styczne. Uczestnicy mogą wziąć udział w spotka-
niu Światowych Dni Młodzieży, poprzedzając 
go lub dopełniając pobytem w interesujących 
turystycznie i historycznie miejscach Hiszpanii.

Ks. Zbigniew Niemirski

Chrystus trwałym 
punktem odniesienia

Bp Henryk Tomasik
– Zasadniczym celem 
Światowych Dni Młodzieży 
jest skupienie wiary i życia 
każdego młodego człowieka 
wokół osoby Jezusa chrystusa. 
chodzi o to, by chrystus 

stawał się trwałym punktem odniesienia 
oraz prawdziwym światłem dla wszystkich 
działań wychowawczych wśród młodych. 
wszystkie Światowe Dni Młodzieży 
jawią się jako nieustanne naglące 
wezwanie do budowania życia wiary 
na skale, którą jest Jezus chrystus.
Przygotowanie do Światowych Dni 
Młodzieży odbywa się na poziomie 
duchowym, duszpasterskim 
i organizacyjnym. to przygotowanie 
kierujemy do całej młodzieży. Myślimy 
nie tylko o tych, którzy udadzą się 
do Hiszpanii. to przygotowanie kierujemy 
co całej młodzieży, bo wskazania 
ojca Świętego wyznaczają kierunki 
i akcenty duszpasterstwa młodzieży dla 
wszystkich. Bardzo nam zależy na tym, 
aby w przygotowaniu duchowym 
i duszpasterskim uczestniczyła cała 
młodzież naszej diecezji.

Chcemy pomóc każdemu
Karolina Strzelecka
studentka pedagogiki, 
szefowa diecezjalnego 
biura przygotowań do XXVi 
Światowych Dni Młodzieży
– Przygotowania do XXVi 

Światowych Dni Młodzieży mają być 
związane z szerszą kampanią medialną. 
w diecezjach powstaną też centra 
przygotowań. u nas,  
w radomiu, wszelkie informacje 
będzie można znaleźć na stronie www.
mlodziradom.pl. Biuro znajdzie swą 
siedzibę w ośrodku Duszpasterstwa 
akademickiego przy ul. górniczej 2. 
gorąco zachęcamy młodych do udziału 
w Światowych Dniach Młodzieży, które 
odbędą się w Madrycie w sierpniu 
2011 r. Będzie to ogromne przeżycie. 
spotkamy się z ojcem Świętym 
i doświadczymy wielkiej wspólnoty wiary 
nas, młodych chrześcijan i katolików.

Naradzie duszpasterzy 
młodzieży, przygotowującej 
do Światowych Dni Młodzieży 
w Madrycie, przewodniczył  
bp Henryk Tomasik
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Spotkanie organizacyjne przed Światowymi Dniami Młodzieży

Real Ma dryt to za mało


