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Radom. 5 czerwca o 10.00
w katedrze Opieki NMP
21 alumnów naszego
seminarium otrzyma
święcenia diakonatu.
Uroczystościom
przewodniczył będzie
bp Adam Odzimek.

Tam jest mój dom
Ks. Zbigniew Niemirski

Diakonat

Powódź dotknęła boleśnie także naszą diecezję

Pielgrzymka
rodzin
Diecezja. Duszpasterstwo
Rodzin zaprasza 5 czerwca
na VIII Pielgrzymkę
Małżeństw i Rodzin
do Sanktuarium
MB Wychowawczyni
w Czarnej. Spotkanie
rozpocznie się o 10.00.
W programie konferencja,
Msza św., spektakl „Ocalić
swój skarb” w wykonaniu
młodzieży z Paradyża.
Pielgrzymkę zakończy
nabożeństwo do Matki
Bożej Wychowawczyni
z podjęciem Krucjaty
Modlitwy w Intencji
Małżeństw Zagrożonych
Rozbiciem. Ośrodek
DR organizuje wyjazd
autokarowy z Radomia.
Zapisy pod numerem
(48)3406235.

Dla „Margaretek”

W

ielka woda przyszła nocą
z wtorku na środę – z 18
na 19 maja. Z godziny na
godzinę było coraz gorzej. Kamienna zalewa. Wisła grozi przelaniem
wałów i wdziera się do wiosek. Pas
nadwiślański walczy i ma nadzieję.
Potem przyszły wieści z wielu miejsc
wewnątrz diecezji. Groźne stały się

Wał na Wiśle przy ujściu Kamiennej. – Nie wiem, co dalej robić. Tam
jest mój dom. Znów zalała go Wisła – mówi zbolały Ryszard Jabłoński
(z lewej). W 2001 r. po powodzi razem z rodziną przez dziewięć miesięcy
mieszkał na plebanii w Pawłowicach. Teraz znów radzi się swego
proboszcza ks. Jana Rudniewskiego (z prawej)

wszystkie rzeki, nie tylko Pilica
i Wisła.
W stałym kontakcie telefonicznym z bp. Henrykiem Tomasikiem
ruszyliśmy w drogę. Bagażnik naszego samochodu stał się pierwszym
magazynem z pomocą. Zapełniły go
dary, jakie zabraliśmy z naszej diecezjalnej Caritas.
Tam, gdzie docieraliśmy, okazywało się, że dotknięci powodzią
okazywali nam wdzięczność przede
wszystkim za to, że przyjechaliśmy,
że byliśmy z nimi, że przez naszą
obecność poczuli wspólnotę wielu
osób.
Trudno było rozmawiać, nagrywać, robić zdjęcia. Ale wiedzieliśmy,
że ta praca to też pomoc. Przecież
ci, którzy będą to czytać i oglądać,
zrozumieją, jak bardzo potrzeba

pośpieszyć z pomocą. Tę można
przekazywać także przez wpłaty
na konto: Caritas Diecezji Radomskiej: 45124032591111000029891757
POWÓDŹ POŁUDNIE.
Nasz ostatni wyjazd przed zamknięciem tego numeru miał miejsce wieczorem 23 maja. Chcieliśmy
dojechać do Łęgonic Małych. Tam
Pilica zagrażała osadzie i zabytkowemu kościołowi. Minęliśmy cmentarz i z trudem przejechaliśmy przez
zalaną już drogę. Dalej nie dało się,
woda była zbyt wysoka. Tu czuwali
strażacy z Odrzywołu. – Choć Pilica
oblała wieś dookoła, wewnątrz jest
sucho. Kościół też jest bezpieczny.
W wiosce są nasi ludzie i czuwają
nad wszystkim – poinformował nas
Szymon Niemirski, prezes odrzywolskiej OSP. Ks. Zbigniew Niemirski
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Wysokie Koło.
12 VI w Sanktuarium
Królowej Różańca Świętego
odbędzie się
III Ogólnopolska
Pielgrzymka Apostolatu
„Margaretka”. Początek
o 10.30. Pielgrzymi będą
mogli obejrzeć monodram,
wziąć udział w konferencji
i Mszy św. Spotkanie
zakończy nabożeństwo
do Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Do 5 VI
pod tel. (48)6215135 lub na
szymmuch@wp.pl należy
zgłaszać grupy wybierające
się na pielgrzymkę.
Więcej informacji
na www.wysokiekolo.pl.

„Bardzo proszę Was,
Drodzy Bracia i Siostry,
o modlitwę w intencji
osób, które ucierpiały
w wyniku powodzi.
Ważną formą pomocy
będą ofiary, które
złożymy do puszek
w niedzielę, 30 maja”
– napisał w apelu nasz
ordynariusz bp Henryk
Tomasik.
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Konferencja o rodzinie
Wojciech Prawda

Z myślą o dzieciach
Opoczno. Powstaje pierwszy
w powiecie opoczyńskim Dom
Dziecka. Będzie on między innymi owocem starań śp. ks. prał.
Jana Wojtana, Roberta Telusa
i Andrzeja Koneckiego. To z ich
inicjatywy powstała fundacja
„Dar dla potrzebujących”. Starostwo Powiatowe już przekazało na
dom dziecka budynek w Mroczkowie Gościnnym, ale ten wymaga
gruntownego remontu. Wypełniając testament księdza prałata,
do tej pory udało się zebrać 37 248
zł z przeznaczeniem na remont
budynku. Fundacja wyszła z ciekawą propozycją do nowożeńców,
aby zwracali się do swoich gości
z prośbą, żeby zamiast obdarowywać ich kwiatami przeznaczoną
na nie kwotę wpłacali na rzecz

Gospodarze konferencji i jej prelegenci

gogów, nauczycieli, katechetów
i wychowawców. Konferencję
otworzył kierownik MSCDN
mgr Bogusław Tundzios. Wykłady wygłosili ks. dr Jacek Kucharski, dr Jolanta Strojek, ks. dr hab.
Roman Bogusław Sieroń, mgr
Aneta Lutomska, mgr Ewa Krupińska i ks. dr Marek Dziewiecki.
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Finał podstawówek
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fundacji, czyli dla potrzebujących
dzieci. Szczegółowe informacje
pod numerem tel. 504 398 976.
Numer konta 6612 4031 2911 1100
1023 02 87 01. 
kp

Ordynariusz i rycerze

szkoły w Stadnickiej Woli. Drugie
miejsce zdobyła Monika Matejko
z Janikowa, a trzecie Klaudia Woźniak z Chlewisk. – Daniela bardzo
zainteresowała biografia patrona
Roku Kapłańskiego. Bardzo cieszę
się, że wygrał. To wielka radość
także dla mnie, tym bardziej że to
mój pierwszy sukces – mówiła po
konkursie Iwona Łyczek, katechetka Daniela Ślusarczyka.

Ks. Zbigniew Niemirski

Radom. W gmachu Wyższego
Seminarium Duchownego odbył
się finał diecezjalnego konkursu katechetycznego dla szkół
podstawowych. W eliminacjach
szkolnych wzięło udział ponad 3
tys. uczniów, którzy mieli wykazać
się wiedzą o św. Janie Vianneyu.
Do Radomia przyjechało 192
finalistów, po jednym zwycięzcy
z każdej startującej szkoły. Finał
wygrał Daniel Ślusarczyk, uczeń

Budynek przeznaczony
na dom dziecka wymaga
gruntownego remontu

Archiwum GN

Radom. W sali konferencyjnej
Mazowieckiego Samorządowego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja naukowa pt. „Języki miłości w rodzinie”.
Obok MSCDN jej organizatorem
było Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Do wysłuchania wykładów
i udziału w dyskusji zaproszono
psychologów, terapeutów, peda-

ks. Robert Kowalczyk
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Z bp. Henrykiem Tomasikiem Rycerze Kolumba spotkali się
w skarżyskim sanktuarium

Bp Stefan Siczek ze zwycięzcami konkursu. Daniel Ślusarczyk
drugi z lewej w pierwszym rzędzie

Skarżysko-Kamienna. W sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej spotkali się Rycerze Kolumba wraz z kapelanami. Przyjechali
z Radomia, Kozienic, Opoczna,
Starachowic, Skarżyska-Kamiennej. W spotkaniu uczestniczyli
również delegaci z USA. Po Mszy
św. miało miejsce spotkanie Rycerzy z bp. Henrykiem Tomasikiem.
Ordynariusz wysłuchał informacji dotyczących ich działalności na
terenie naszej diecezji. Spotkanie
zakończyło wspólne odmówienie
nieszporów połączone z konferencją biskupa oraz Apel Maryjny.
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Informacje z terenu
całej diecezji radomskiej:

www.diecezja.radom.pl

radom@goscniedzielny.pl
Adres redakcji: 26-610 Radom,
ul. Prusa 6
Telefon (48) 36 32 479
Redagują: ks. Zbigniew Niemirski
– dyrektor oddziału,
Marta Deka, Krystyna Piotrowska
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Dziesięć lat numeru 0800 311 800

Telefon godny zaufania
Ks. Zbigniew Niemirski

Jeśli ktoś dzwoni
ze swymi
problemami,
to znaczy, że szuka
tu osób godnych
zaufania. A one
czekają, słuchają,
radzą.

R

obią to od dziesięciu lat.
A wiele z nich znacznie
dłużej, bo telefon zaufania
odbierał połączenia jeszcze w latach związanych z okresem stanu
wojennego. Jednym z wolontariuszy jest jezuita ks. Hubert Czuma.
– On jest legendą naszego telefonu zaufania. Był już legendą, gdy
pracował jako duszpasterz akademicki w Gdańsku. Cieszymy się,
że możemy korzystać z jego pracy
i doświadczenia. Cieszymy się,
że on buduje naszą drogę do świętości – mówił ks. Marek Dziewiecki, dyrektor radomskiego telefonu
zaufania Linia Braterskich Serc.
– Rozmowy często bywają
trudne, bo dzwonią do nas ludzie,
którzy mają poważne problemy
– mówi ks. Czuma. – Ale te rozmowy przynoszą wielką nadzieję.
Bo gdy na koniec którejś z nich,
często trwającej bardzo długo,
ktoś mówi „Bóg zapłać”, przychodzi satysfakcja. Gdzieś ulatuje poczucie przygnębienia czy smutku
– dodaje.
Radomski telefon zaufania
Linia Braterskich Serc stworzył
bp Jan Chrapek. Przez dziesięć lat
udzielono w sumie ponad 17 800

Najpierw słuchamy, potem staramy się radzić, mówili uczestnicy ogólnopolskiego spotkania,
zorganizowanego z okazji jubileuszu 10. rocznicy radomskiego telefonu zaufania Linia Braterskich Serc
Uczestników
rocznicowego
spotkania wita
dyrektor telefonu
zaufania ks. Marek
Dziewiecki

porad. W poniedziałki 4150 telefonów odebrali księża, we wtorki
porad prawnych i związanych
z policją udzielono 4180 osobom.
W środy było 4000 telefonów
związanych z poradnictwem rodzinnym. 3122 telefony w czwartki
odebrali dyżurujący psycholodzy.
W piątki 2000 telefonów odebrali
pedagodzy i katecheci.
Z okazji jubileuszu osoby
związane z radomskim telefonem
■
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zaufania zorganizowały dwudniową konferencję, która odbyła się
w ośrodku „Emaus” w Turnie koło
Białobrzegów. Do udziału zaproszono osoby związane z telefonami zaufania działającymi w wielu
miejscach naszego kraju. Spotkaniu przyświecało hasło: „Człowiek
w obliczu własnej tajemnicy”.
Na rozpoczęcie obrad sprawowana była Eucharystia, której
przewodniczył bp Henryk Tomal
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sik. – Dzisiaj dziękujemy Bogu
za dobro, które dokonuje się dzięki
posłudze Linii Braterskich Serc,
za osoby pełne dobra i gotowe nieść
pomoc drugiemu człowiekowi.
Jan Paweł II prosił o wyobraźnię
miłosierdzia. Dzisiaj dziękujemy
Bogu za ludzi, którzy są szczególnym znakiem takiej wyobraźni
i świadczą dobro ludziom potrzebującym i zagubionym – mówił
bp Tomasik.
Dwudniowe spotkanie, oprócz
możliwości wsłuchania się w wykłady, było okazją do wymiany
doświadczeń. Uczestnicy, wracając do biskupiej homilii, mówili,
że troszczą się o to, by budować
nadzieję w swych rozmówcach. –
Człowiek ukrzyżowany przez swe
problemy może zmartwychwstać.
Naszym zadaniem jest pomóc
w tym procesie – mówili.
Ks. Zbigniew Niemirski

■
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W kleszczac

W gminie Magnuszew, gdzie Pilica
wpada do Wisły, zalane zostały
pola i łąki. po lewej: Jak rzadko
kiedy w dniach powodzi znak stopu
nabierał bolesnego znaczenia
na dole po lewej: – Każdy boi się
o siebie i o najbliższych,
no i każdy tu ma zwierzęta – mówią
gospodynie z parafii Chotcza
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Ks. Zbigniew Niemirski

kS. zBIGNIEW nIEMIRSKI

– Mam prawie 90 lat, a mieszkam
tu od 50. Boję się i płaczę.
Raz w 1960 r. była wielka woda,
ale była mniejsza niż teraz – mówi
mieszkanka Gniazdkowa

kS. zBIGNIEW nIEMIRSKI

Marta Deka

Powódź. Granice naszej diecezji wyznaczają rzeki.
Od wschodu to Wisła, od północy i zachodu – Pilica,
a znaczną częścią południowej granicy płynie Kamienna.
A do tego mamy kilka mniejszych rzek w środku.
Gdy przychodzą powodzie, wszystkie są bardzo
niebezpieczne. Tak stało się i tym razem.
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Ks. Zbigniew Niemirski

Ks. Zbigniew Niemirski

h rzek

V

– Tej nocy woda
będzie się
podnosić.
Póki można,
trzeba dotrzeć
i zatroszczyć się
o gospodarstwo
– mówili
mieszkańcy okolic
Chotczy

Marta Deka

Niejeden raz
podróżujący
nadwiślańskim
pasem musieli
zawracać, bo drogę
zalała Wisła
W wielu domach
nad Wisłą stałym
wyposażeniem
gospodarstwa
są pontony

W okolicach Lipska wielu gospodarzy czuwało, patrząc
z niepokojem, jak Wisła zalewała ich podwórza
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– Straż przyjeżdża, policja przyjeżdża – robią, co mogą, ale woda
jest najsilniejsza – mówią mieszkańcy okolic Solca nad Wisłą

Ks. Zbigniew Niemirski

kS. zBIGNIEW nIEMIRSKI

W Kłodzie koło Ryczywołu Radomka wpada do Wisły. Tutaj wiślana cofka
spowodowała podsiąkanie wałów. Mieszkańcy pracowali nad ich umacnianiem

VI
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Festyn parafialny w Goryniu

Deszcze niespokojne
Planowali wielką majówkę. Zamiary
zdawała się pokrzyżować deszczowa
pogoda. Ale – mimo aury – na festyn
przybyły tłumy.

Ks. Zbigniew Niemirski

deszcz zmusił organizatorów do zmiany planów.
Większość imprez zaplapod
patronatem nowanych na scenie i placu
„Gościa”
przed kościołem odbyła się
w kościele. Tu wręczano
nagrody fantowej loterii i tu odbył się koncert gwiazdy wieczoru,
duetu Julii i Grzegorza Kopalów.
W 2005 r. zdobyli grand prix festiwalu piosenki o Janie Pawle II.
Artyści nie tylko śpiewali, dali
wspaniałe świadectwo wiary,
o którym przed kościołem mówiono z uznaniem.
Festyn w Goryniu, który poprowadziła dziennikarka Radia
Plus Beata Falińska, związał się
ze srebrnym jubileuszem święceń
kapłańskich proboszcza ks. Grzegorza Stańczaka. Dobrym duchem
imprezy stał się dyrektor Radia
Plus Radom ks. Jacek Wieczorek,
Ks. Grzegorz Stańczak wręcza wentylator, jedną z wielu nagród
który tutaj przyjeżdża z pomocą
duszpasterską. To on zmobililoterii fantowej
zował samorządowców i wielu
rganizatorzy budowali na- przyjdzie? Czy ten wysiłek ludzi dobrej woli, którzy zrobili
mioty i z obawami patrzyli nie jest na darmo? A jednak ludzie wszystko, aby impreza wypadła
w niebo. Wciąż padało. Czy ktoś przyszli, nie zawiedli. Jednakże imponująco. – Ks. Grzegorz ob-

O

chodzi tu jubileusz w sumie 85 lat.
Jest w Goryniu od 10 lat. W tym
roku ma 50. urodziny i świętuje
srebrny jubileusz święceń kapłańskich – mówił ks. Dariusz
Kowalczyk, który na festynie był
ze stypendystami „Dzieła Nowego
Tysiąclecia”.
– Tu nie chodzi o mnie, choć
srebrny jubileusz święceń kapłańskich to dla mnie ważna okoliczność – mówi onieśmielony
proboszcz ks. Grzegorz Stańczak.
– Jestem wdzięczny wielu osobom
za zorganizowanie tego festynu.
Mimo deszczowej pogody przybyło tak wiele osób. To znak, że takie
imprezy są nam potrzebne. Tu czujemy się wspólnotą. Nasz festyn
parafialny łączę przede wszystkim
z przygotowaniem do beatyfikacji
Ojca Świętego Jana Pawła II – dodaje ks. Grzegorz.
Na festyn przyjechał bp Henryk Tomasik. Po koncercie Julii
i Grzegorza, przed modlitwą Apelu Jasnogórskiego, przypomniał,
co znaczy być, pamiętać i czuwać.
Ks. Zbigniew Niemirski

I Mariowski Dzień z Janem Pawłem II

Gdy na scenę weszły Antygona
i Ismena, trudno było nie odnieść wrażenia, że oto wraca
spektakl, w którym grał młody
Karol Wojtyła, a który wspominał,
będąc jako papież w Wadowicach.

Ks. Zbigniew Niemirski

Nawróceni na źródło człowieczeństwa
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P

ostać bohaterki tej antycznej
tragedii, która wciąż i słusznie jest szkolną lekturą, stała się
punktem wyjścia dla niezwykle
głębokich rozważań, nawiązujących do nauczania Jana Pawła
II o wartości życia i szacunku
dla drugiego człowieka. Zespół
szkół, prowadzonych przez siostry służki NMP Niepokalanej
w Mariówce koło Przysuchy,
zorganizował I Mariowski Dzień
z Janem Pawłem II. Mszy św.
na rozpoczęcie przewodniczył bp
Henryk Tomasik. Po Eucharystii
pasterz diecezji poświęcił przed
szkołą krzyż nawiązujący swym

kształtem do krzyża Światowych
Dni Młodzieży. A potem szkoła
otworzyła swe podwoje. Po programie artystycznym odbył się
pokaz multimedialny, przypominający historię szkół działających
od początku XX w. w Mariówce.
Można było zwiedzać szkołę oraz

Ismena
i Antygona.
Już młody
aktor Karol
Wojtyła
rozumiał,
że te postaci
niosą
przesłanie
o wartości
życia

wziąć udział w turnieju piłkarskim i w konkursie religijnym.
– Pomysł Mariowskiego Dnia
z Janem Pawłem II zrodził się w głowie naszego prefekta ks. Wojciecha Marchewki już kilka miesięcy
temu. Potem ta idea zaczęła nabierać coraz bardziej realnych kształ-

tów. W przygotowania włączyli się
nauczyciele i uczniowie – mówi pedagog szkolny s. Beata Hiszpańska.
Jan Paweł II mówił i budował
cywilizację miłości. To cywilizacja
nawróconego człowieka, nawróconego na źródła człowieczeństwa
– mówiła w czasie spektaklu
narratorka Karolina Wąsiewicz.
Jej koleżanka Weronika Lewicka
zagrała Antygonę. – W trakcie
przygotowań do występu nauczyłam się na pamięć wielu tekstów.
Ćwiczyła je z nami nasza wychowawczyni s. Danuta Pomykała.
Ale najważniejsze jest to, że nasz
program miał wzbudzić w odbiorcach i w nas samych mocny odbiór
i refleksję. Zrozumieliśmy, że Jan
Paweł II zapraszał nas do wielkiej
pracy, a gdy zajdzie potrzeba –
walki o obronę godności życia –
mówi Weronika.


Paweł Tarski
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Święcenia kapłańskie A.D. 2010

Neoprezbiterzy
Rok temu było ich dziewięciu, teraz piętnastu. Mówią, że chcą
katechizować, pracować z dziećmi, młodzieżą, rodzinami i chorymi.
Zanim zostaną posłani na swe pierwsze parafie, proszą o modlitwę.

Ks. Mariusz Paweł Babula
z parafii pw. Świętej Trójcy
w Starachowicach
Motto obrazka prymicyjnego:
„Bóg z tymi, którzy Go miłują,
współdziała we wszystkim dla
ich dobra” (Rz 8,28). Temat pracy magisterskiej
i promotor: „Ujęcie osoby anioła w angelologii ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika”
(ks. prof. UKSW Bogumił Gacka).
Ks. Mariusz Zbigniew Chamerski z parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Stykowie
Motto obrazka prymicyjnego:
„Dary łaski i wezwania Boże
są nieodwołalne” (Rz 11,29). Temat
pracy magisterskiej i promotor: „Wychowanie
chrześcijańskie dzieci i młodzieży na podstawie
założeń programowych Ruchu Światło–Życie”
(ks. prof. UKSW Stanisław Łabendowicz).
Ks. Marcin Dąbrowski
z parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Radomiu
Motto obrazka prymicyjnego:
„Oto ustanowiłem cię świadkiem
dla ludów, dla ludów wodzem
i rozkazodawcą” (Iz 55,4). Temat pracy magisterskiej i promotor: „Znaczenie wartości moralnych dla demokracji według nauczania Jana
Pawła II” (ks. prof. UKSW Roman Kuligowski).

Ks. Dominik Frączek z parafii pw. Matki Odkupiciela
w Radomiu
Motto obrazka prymicyjnego:
„Ty jesteś moim Panem, poza
Tobą nie ma dla mnie dobra”

Ks. Daniel Glibowski z parafii pw. św. Apostołów Piotra
i Andrzeja w Jedlińsku
Motto obrazka prymicyjnego: Powierz Panu swoja drogę
i zaufaj Mu: „On sam będzie
działał” (Ps 37,5). Temat pracy magisterskiej i promotor: „Jedność Kościoła w życiu
i nauczaniu bp. Piotra Gołębiowskiego”
(ks. prof. UKSW Bogumił Gacka).
Ks. Adrian Jakubiak z parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Radomiu
Motto obrazka prymicyjnego:
„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz
żyje we mnie Chrystus” (Ga
2,20). Temat pracy magisterskiej i promotor:
„Świętowanie Paschy Chrystusa w Dniu
Pańskim w posoborowych dokumentach
Kościoła” (ks. prof. UKSW Kazimierz Matwiejuk).
Ks. Tomasz Jurzyński z parafii pw. św. Bartłomieja we
Wsoli
Motto obrazka prymicyjnego:
„Wszystko mogę w tym, który
mnie umacnia” (Flp 4,13). Temat
pracy magisterskiej i promotor: „Formacyjny wymiar liturgii w Ruchu Światło–Życie”
(ks. prof. UKSW Kazimierz Matwiejuk).
Ks. Rafał Kalbarczyk z parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Magnuszewie
Motto obrazka prymicyjnego:
„Posyła mnie Bóg, abym głosił
Ewangelię i leczył rany zbolałych serc”. Temat pracy magisterskiej i promotor: „Wychowanie chrześcijańskie w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego »Zawisza«
w założeniach podstawowych Federacji Skautingu Europejskiego” (ks. prof. UKSW Stanisław Łabendowicz).

Ks. Tomasz Paweł Kośka
COr z parafii pw. św. Filipa
Neri i św. Jana Chrzciciela
w Studziannie
Motto obrazka prymicyjnego:
„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty
wiesz, że Cię kocham” (J 21,17). Temat pracy
magisterskiej i promotor: „Katecheza dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
na podstawie dokumentów Kościoła katolickiego w Polsce oraz literatury katechetycznej”
(ks. prof. UKSW Stanisław Łabendowicz).
Ks. Paweł Laskowski z parafii
pw. śś. Piotra i Pawła w Radoszycach
Motto obrazka prymicyjnego
Cóż masz, czego byś nie otrzymał (1 Kor 4,7).
Temat pracy magisterskiej i promotor: „Środowisko rodzinne a religijność dorastającej
młodzieży na przykładzie parafii Radoszyce”
(ks. prof. UKSW Stanisław Łabendowicz).
Ks. Mariusz Leszczyk z parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Aleksandrowie
Motto obrazka prymicyjnego: „Dla mnie żyć to Chrystus”
(Flp 1,21).
Temat pracy magisterskiej i promotor: „Liturgiczna posługa biskupa w świetle posoborowych dokumentów Kościoła” (ks. prof. UKSW
Kazimierz Matwiejuk).
Ks. Daniel Natorski z parafii
pw. bł. Władysława w Gielniowie
Motto obrazka prymicyjnego:
„Złożyłem w Panu całą nadzieję”
(Ps 40,2).
Temat pracy magisterskiej i promotor: „Kryzys
moralny współczesnego człowieka w nauczaniu Jana Pawła II” (ks. prof. UKSW Roman
Kuligowski).
Ks. Paweł Nowak z parafii
pw. NSJ w Sadach
Motto obrazka prymicyjnego:
„Wszystko mogę w tym, który
mnie umacnia” (Flp 4,13).
Temat pracy magisterskiej i promotor: „Ewolucja doktryny chrystologicznej
w teologicznej twórczości ks. Wincentego Granata” (ks. prof. UKSW Ignacy Bokwa).
Ks. Paweł Emil Piwowarczyk
z parafii pw. św. Aleksego
w Przedborzu.
Motto obrazka prymicyjnego:
„Nieszukaj Boga w zaświatach.
On jest przy tobie” (bł. Matka
Teresa z Kalkuty). Temat pracy magisterskiej
i promotor: „Droga doskonalenia duchowego w »Mowach wybranych« św. Grzegorza
z Nazjanzu” (ks. dr Piotr Turzyński).
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Ks. Dominik Konrad Dryja
z parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Dębicy
Motto obrazka prymicyjnego:
„Jezu, pozwól, abym był ostatni we wszystkim, a pierwszy
w Miłości” (św. Josemaria Escriva). Temat
pracy magisterskiej i promotor: „Anioł Pana.
Źródła i początki starotestamentalnej angelologii” (ks. dr Zbigniew Niemirski).

(Ps 16,2). Temat pracy magisterskiej i promotor:
„Personalistyczna interpretacja nieba według
św. Tomasza z Akwinu” (ks. prof. UKSW Bogumił Gacka).
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Ave gość radomski

X Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej

Rozśpiewany jubileusz
Marta deka

Tym razem nie było
festiwalowych
zmagań. Na scenie
pojawili się ci, którzy
w poprzednich
latach odebrali laur
zwycięstwa.

krystyna piotrowska

krystyna piotrowska

krystyna piotrowska

W czasie jubileuszowej gali medale „Zasłużony dla powiatu
radomskiego” otrzymali ks. kan. Bolesław Walendzik
i Artur Janiak (z lewej). po prawej: Na artystów czekali łowcy
autografów

Duże brawa dostały Ola
i Natalia ze Skaryszewa

Chwila dla reporterów.
Na zdjęciu przedstawicielka
Łotwy Anette i Ukrainy
Inessa (z lewej)

Marta deka
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N

a początku trzeciego tysiąclecia Artur Janiak, muzyk
i nauczyciel z PSP w Skaryszewie, wpadł na pomysł, by zorganizować Festiwal Piosenki Religijnej pod nazwą „Nowa piosenka
na nowe milenium”. Ta idea spodobała się władzom Skaryszewa, proboszczowi ks. kan. Bolesławowi
Walendzikowi i dyrekcji szkoły.
Pomysł poparł też ówczesny ordynariusz bp Jan Chrapek. W tym
roku festiwal odbył się już po raz
dziesiąty. – Każdy z nich był inny.
Zaczynaliśmy w miejskim parku.
Potem festiwal przeniósł się na plac
przed plebanią. Pogoda nie zawsze
dopisywała, więc ksiądz proboszcz
zaproponował, aby organizować
go w kościele – mówi dyrektor festiwalu Artur Janiak.
We wszystkich edycjach imprezy wzięło udział ponad 300
młodych osób. Od siedmiu lat
festiwal zyskał rangę międzynarodową, gdyż uczestniczyli
w nim wykonawcy z Litwy, Czech,
Estonii, Łotwy, Białorusi, Włoch
i Ukrainy. Od drugiej edycji jego
gościem jest ekipa programu TVP
„Ziarno”. Przygotowane przez
nią relacje można było obejrzeć
w TVP 1 i TVP Polonia. Gwiazdą
jubileuszowego spotkania był Zbigniew Wodecki.
Każdy festiwal jest nie tylko
niezwykłym przeżyciem artystycznym, ale i wydarzeniem religijnym. Gości wspaniałych muzyków i z roku na rok zyskuje coraz
liczniejsze grono sympatyków
wrażliwych na piękno muzyki.
To kulturalno-religijne spotkanie jednoczy mieszkańców oraz
promuje miasto i gminę w kraju
i za granicą.
kp, md

Zbigniewowi Wodeckiemu
w czasie piosenki finałowej
towarzyszyli wszyscy wykonawcy
festiwalu i chór Kantylena
z Zespołu Szkół Edukacji
Gimnazjalnej i Podstawowej
w Makowcu

