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K to ma artystyczną smykałkę, 
wykonał świąteczne ozdoby, 

stroiki, szopki. Można je potem było 
kupić na  kiermaszu. A  kupowali 
uczniowie, nauczyciele i  pracow-
nicy Szkoły Podstawowej w  Woli 
Taczowskiej im. Jana Pawła II oraz 
zaproszeni goście. Nie zabrakło też 
świątecznych wypieków. Najpierw 
wszyscy obejrzeli szkolne jasełka, 
na które z aniołami i Świętą Rodzi-
ną przybyli przedstawiciele krajów 
całej Europy. – To już szósty kier-
masz w naszej szkole. Każdy z nich 
to okazja wsparcia chorego dziecka, 
bo kiermaszowy dochód przekazuje-
my na taki cel. W tym roku chcemy 
pomóc pięcioletniemu Szymonko-
wi, który urodził,  się nie  widząc 
i nie słysząc. Jest szansa na operację, 
po której pierwszy raz usłyszy głos 
swej mamy – mówi dyrektor Danuta 
Wielocha. •
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Wola Taczowska. Jasełkowe anioły. Od lewej: Marta Mitak, Dorota Prokopowicz i Urszula 
Różańska zachęcają do nabywania świątecznych ozdób, by wesprzeć chorego Szymonka
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Świąteczne życzenia Pasterza diecezji

Słowo z nieba zstąpiło!
krótko

Koniec 
nawiedzenia
Radom. Figura Świętej 
bożej rodzicielki, 
która od 25 grudnia 
1999 roku, przez cały rok 
wielkiego Jubileuszu 
nawiedzała wszystkie 
parafie naszej diecezji, 
a po jego zakończeniu 
znajdowała się 
w katedrze,  
1 stycznia 2011 r. zostanie 
uroczyście przeniesiona 
do kościoła  
pw. bożego 
macierzyństwa  
(osiedle kozia 
góra). Uroczystość 
rozpocznie się 
mszą św. w katedrze 
o 13.30 (transmisja: 
radio Plus i Telewizja 
Dami). Po eucharystii 
przewiezienie figury 
i powitanie w nowym 
miejscu. msza św. 
na koziej górze  
w sobotę o 15.00.  
serdecznie  
zapraszamy.

Urodziło się dobro

G
Drodzy Diecezjanie!

Gdy wszystko było pogrążone w głębokim 
milczeniu, a noc w swym biegu dosięgła połowy 
drogi, wszechmocne Słowo Twoje, Panie, zstąpiło 
z nieba, z królewskiego tronu – tak liturgia  
Oktawy Bożego Narodzenia odczytuje prawdę,  
o której mówi św. Jan: „Słowo ciałem się stało  
i zamieszkało między nami”.
Tajemnica Bożego Narodzenia odsłania prawdę  
o Panu Bogu, który wciąż szuka człowieka.  
Jezus Chrystus, „Emmanuel – Bóg z nami”,  
wchodzi w historię człowieka. Dziecię Jezus staje się  
Darem dla świata i wyzwala dobro z ludzkich serc.  
Dlatego też, biorąc do ręki biały opłatek, 
obdarowujemy się nawzajem dobrym słowem 
i życzeniami.
W atmosferze dziękczynienia składanego  
Panu Bogu za cud nocy betlejemskiej  
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia.
Niech Chrystus, przychodzący do człowieka, 
obdarowuje Was, Drodzy Bracia i Siostry,  
łaską, błogosławieństwem oraz potrzebnymi  
ludzkimi siłami. 
Boży pokój niech zagości na stałe w naszych 
sercach, rodzinach i wszystkich wspólnotach.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Bp Henryk Tomasik
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Święta w nowym kościele
Sołek. Biskup Henryk Tomasik 
poświęcił nowo wybudowaną 
świątynię – stanęła w  miejscu 
zabytkowego drewnianego kościo-
ła, który spłonął w 2008 r. Budo-
wę, wspieraną ofiarami diecezjan, 
poprowadził proboszcz ks. Julian 
Sobczyk. W uroczystości razem 
z parafianami uczestniczyli przed-
stawiciele władz miasta i powiatu 
opoczyńskiego.  md

Św. Mikołaj 
obdarowany
Chybice. Na  zbliżające  się Boże 
Narodzenie staraniem proboszcza 
ks. Janusza Bachurskiego 400 dzie-
ci otrzymało świąteczne paczki. – 
Wręczył je w kościele św. Mikołaj. 
W rewanżu młodzież gimnazjalna 
obdarowała go pięknymi praca-
mi plastycznymi i  referatami 
o życiu biskupa z Miry, który żył  
w IV w. – informuje Małgorzata 
Łodej.  pt

Serce dla każdego

Radom. W świetlicy „Kazimie-
rzówka” setka dzieci otrzymała 
świąteczne paczki, przygotowa-
ne przez wolontariuszy z parafii 
pw. św. Kazimierza. – Uczestnicy 
uroczystości, którą opatrzyli-
śmy hasłem „Serce dla każdego”, 
obejrzeli także montaż słowno- 
-muzyczny, przygotowany przez 
uczniów PSP nr  15 – informuje 
Andrzej Kowalczyk, kierownik 
świetlicy.  md 

Wielkie święto rozpoczęte
Mroczków Gościnny. Misje 
parafialne rozpoczęły obchody 
25. rocznicy istnienia parafii. 
Poprowadził je paulin o. Jarosław 
Obroślak, a zorganizował obecny 
proboszcz ks. Jacek Wolski. Para-
fię erygował bp Edward Mater-
ski. Pierwszym proboszczem 
i budowniczym kościoła uroczy-
ście poświęconego w 1994 r. był 
ks. Adam Stępień, dziś proboszcz 
w Sławnie.  pb

Dzień anielski
Radom. Szkoła Podstawowa nr 17 realizuje projekt „Anielskie histo-
rie”, współpracując z katolicką szkołą podstawową w Zlatych Mora-
vcach (Słowacja) i szkołą podstawową w Hereford (Wielka Brytania). 
– To taki projekt, w którym razem z młodzieżą ze Słowacji i Wielkiej 
Brytanii staramy się więcej dowiedzieć i poznać, kim są aniołowie  
– mówi koordynatorka katechetka Barbara Kogut. mk

By samotni  
nie czuli się sami
Radom. W świetlicy naszej die-
cezjalnej Caritas „Betania” 
odbył  się opłatek dla ludzi sa- 
motnych. Na co dzień z przy- 
gotowywanych tu posiłków ko- 
rzysta blisko 50 osób. Spotkanie 
zorganizowali wolontariusze 
i  pracownicy świetlicy, a  także 
parafialny zespół Caritas, dzia-
łający przy parafii pw. MB Miło-
sierdzia. – Nawet jeśli czujecie się 
osamotnieni, to  pamiętajcie, że 
nie  jesteście sami. Jest  z  wami 
Chrystus, ten, który stał się czło-
wiekiem i zamieszkał wśród nas 
– mówił proboszcz, ks. prał. Wie-
sław Taraska, który poprowadził 
spotkanie.  zn
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Mszy św. na zakończenie misji 
i początek roku jubileuszowego 
przewodniczył bp Stefan Siczek

Świąteczny montaż 
wprowadził wszystkich 
w atmosferę świąt Bożego 
Narodzenia

Ks. Taraska dzielił się  
opłatkiem  
z obecnymi na wigilii  
w świetlicy Caritas,  
a potem wszyscy  
zasiedli do wspólnej 
wieczerzy

Ordynariusz poświęcił tablicę 
i akt wmurowania kamienia 

węgielnego

Na zajęcia uczniowie przyszli w odpowiednich przebraniach, 
a potem malowali swoich Aniołów Stróżów.  
W środku Barbara Kogut
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Opłatek Radomskiego 
Stowarzyszenia Pokoleń

Kryształowe Kule
Najważniejszą otrzymał prof. Aleksander 
Olszewski, dziekan Wydziału Sztuki 
Politechniki Radomskiej.

S towarzyszenie, które weszło w szesnasty 
rok działalności, przyznaje nagrody, do-

ceniając działania i dokonania osób na rzecz 
miasta i regionu. – To za zorganizowanie Wy-
działu Sztuki i troskę o rozwój – brzmiało 
uzasadnienie. Kolejne kule wręczono Marii 
Pawłowej, Gerardowi Majowi, Adamowi Ma-
zurkiewiczowi, Stanisławowi Wrzoskowi, 
Wojciechowi Gęsiakowi i Robertowi Plucie. 
Z kolei statuetki Przyjaciela Dziecka otrzyma-
li Zbigniew Rybka, dyrektor teatru, i Maciej 
Żółtowski, dyrektor Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej.

Zorganizowana po raz kolejny w teatrze 
gala połączona była z wieczorem wigilijnym. 
Wystąpili: chór miasta Radomia, młodzi muzy-
cy i aktorzy-gospodarze. Po części oficjalnej bp 
Henryk Tomasik pobłogosławił opłatki i rozpo-
częło się składanie życzeń, po czym odbyło się 
wspólne świętowanie przy stole. 

Ks. Zbigniew Niemirski

Bożonarodzeniowy konkurs

Spróbuj szczęścia!
Na zwycięzców czekają 
interesujące nagrody 
książkowe. 
Czekamy do 9 stycznia 2011 r.  

W ystarczy wysłać odpowiedzi na adres: 
radom@goscniedzielny.pl lub: „AVE 

Gość Radomski”, ul. Prusa 6, 26-600 Radom. 
O tym, kto znalazł się w gronie laureatów, 
napiszemy w połowie stycznia. A oto konkur-
sowe pytania. 

1. Tylko jeden z  Ewangelistów pisze 
o pokłonie pasterzy w noc Bożego Narodze-
nia. Który? Dla ułatwienia podpowiadamy, 
że  jest  on  patronem kościołów w  Drzewi-
cy, Skórkowicach i  w  Radomiu (Osiedle 
Michałów).

2. W minionym roku odbywały się uro-
czystości związane z 600. rocznicą bitwy pod 
Grunwaldem. Gdzie u nas zorganizowano 
te  obchody? Podaj nazwę jednej z  trzech 
miejscowości.

3. Radomski kościół pw. św. Jana obchodził 
ostatnio swój jubileusz. Jaki?

4. W nadchodzącym roku 4 czerwca bę-
dziemy przeżywać rocznicę wizyty papieża 
Jana Pawła II w  Radomiu. Która to  będzie 
rocznica?

 Redakcja
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Laureat nie krył zadowolenia 
i dodał, że wydział, który ma prawo 
doktoryzowania, 9 grudnia otrzymał 
od Komitetu Badań Naukowych  
pierwszą kategorię nauczania

Opłatek to symbol Chrystusa, 
który chce być obecny w naszej 

codzienności
powyżej: „Serce dla otwartych 
serc” – tę ideę wyrażają prace 

wykonane z okazji świąt Bożego 
Narodzenia w świetlicy Caritas 

naszej diecezji 
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W Wielki Czwartek 
świętowaliśmy jubileusz 
25 lat sakry bp. Adama 
Odzimka

W minionym roku jubileusz 650-lecia obchodziła radomska fara. 
Jej duszpasterze otrzymali w czerwcu medal „Pro Masovia”. 
Wręczył go marszałek Adam Struzik

W Radomiu w nowej siedzibie zaczęła działać Szkoła Muzyczna. 
Salę koncertową, która nosi jego imię, otworzył  
prof. Krzysztof Penderecki

Na początku lipca do sanktuarium w Kałkowie-Godowie 
przyjechali głuchoniemi z całego świata. Pielgrzymce 
przewodniczył abp Zygmunt Zimowski
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Na Apelach Młodych i w czasie dni młodzieży uczestnicy zarażali 
swym entuzjazmem i przywiązaniem do Chrystusa
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To był rok!

Diecezja. 
Na łamach 
„AVE Gościa 
Radomskiego” 
przekazaliśmy 
prawie tysiąc 
depesz,  
relacji, artykułów 
i sprawozdań. 
Towarzyszyliśmy 
wydarzeniom, 
o których było 
głośno w całym 
kraju. Pisaliśmy 
także o sprawach 
dotyczących  
tylko naszego 
Kościoła 
lokalnego. 
W redakcyjnej 
debacie niełatwo 
było wybrać te 
najważniejsze, 
bo przecież 
wszystkie  
były ważne.

Nasza redakcja włączyła się  
w szereg inicjatyw 
charytatywnych. Z naszymi 
czytelnikami budowaliśmy 
studnię w Kamerunie. 
Teraz zbieramy plastikowe 
nakrętki dla Małgosi 
Murawskiej
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Jedlnia, Taczów i Kozienice rywalizowały ze sobą, obchodząc  
600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem

Tragiczny wypadek samochodowy pod Nowym Miastem przyniósł 
śmierć 18 osób. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył  
bp Henryk Tomasik

W sierpniu pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę.  
Wędrowaliśmy także do Niepokalanowa i do Błotnicy

W katastrofie pod Smoleńskiem zginął nawigator prezydenckiego 
samolotu Artur Ziętek. Żegnaliśmy go w radomskim kościele pw. 
św. Józefa

W maju po raz dziesiąty odbył się festiwal piosenki religijnej w 
Skaryszewie. Od początku przygotowuje go i animuje Artur Janiak

Tegoroczna powódź, niestety, nie ominęła naszej diecezji.  
Wody wezbranej Wisły zalały domy i cmentarz w Janowcu
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Niejedna historyczna rekonstrukcja pozwalała lepiej zrozumieć 
wydarzenia z naszej historii. Tak było też w czasie widowiska 
przypominającego wojnę polsko-bolszewicką z 1920 r.
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Nowa inicjatywa Rycerzy Kolumba

Łuczniki dla Afryki

Misjonarze 
przekonują, że tylko 
jedna maszyna 
do szycia może dać 
utrzymanie całej 
rodzinie. 

R adomska Rada Rycerzy Kolum-
ba w grudniu rozpoczęła nową 

akcję pt. „Łuczniki dla Afryki”. 
Projekt polega na zebraniu używa-

nych maszyn do szy- 
cia. Po przeglądzie 
w  serwisach trafią 
one do  prowadzo-
nej przez księży po-
chodzących z naszej 
diecezji, Grzegorza Zbroszczyka 
i Marcelego Prawicę, misji katolic-
kiej w Zambii oraz do parafii Ka-
hangala w Tanzanii.

– Pomysłodawcą projektu 
jest ks. Wiesław Lenartowicz, pro-
boszcz parafii MB Częstochowskiej 

w Radomiu. Już kilka lat temu do-
strzegł potrzebę konkretnego 
wsparcia naszych misjonarzy. 
Brakowało jednak rąk do pracy, 
bo to ogromny projekt, wymaga-
jący zaangażowania wielu osób. 
Sama akcja informacyjna oraz 
zbiórka, magazynowanie, serwis 
i  transport do  Afryki wymaga 

ogromnego na- 
kładu sił. Po-
mysł podchwy-
cili radomscy 
Rycerze Kolum-
ba, którzy wy-
razili gotowość 
zrealizowania 

tego dzieła. Jeden z braci, Leszek 
Jagiełło, zaangażował do działania 
swoją firmę, oferując darmowe 
miejsca magazynowe oraz specja-
listów, którzy podejmą się serwi-
sowania maszyn – wyjaśnia Maciej 
Zwierzyński, kanclerz Radomskiej 
Rady Rycerzy Kolumba.

Rycerze Kolumba zobowiąza-
li się przygotować do eksploatacji 
wszystkie powierzone im urządze-
nia oraz przesłać je do Afryki.

md

Tu można zostawić 
maszynę
• sklep LkJ (radom, 
ul. szarych szeregów 24a)
• Parafia matki bożej 
częstochowskiej  
(radom, ul. wernera 57)
• Parafia matki bożej bolesnej 
(radom, ul. radosna 2)
rycerze mogą także osobiście 
odebrać maszynę. wystarczy 
zadzwonić pod numer 48 366 
96 54 lub 601 324 787.

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców

Świąteczne spotkanie
Podczas spotkania usłyszeli sło-
wa: „Po co przyszliście? Kogo chce-
cie zobaczyć?”. –  My ciągle chce-
my zobaczyć Chrystusa. Odrodzić 
Go w swoim sercu – zapewnia 
nauczycielka z Mazowszan.

D zielenie się opłatkiem i jaseł-
ka poprzedziły konferencje, 

które zawsze dodają sił do dalszej 
pracy.

Nauczyciele spotykają się raz 
w miesiącu. Dokładnie w drugą 
niedzielę miesiąca. Wtedy w ra-
domskim kościele Świętej Trójcy 
o 16.00 jest Msza św. Potem w Wy-
dziale Katechetycznym przy ul. 
Malczewskiego mogą wysłuchać 
wykładu i  porozmawiać. Tak 
jest  w  miesiącach zimowych. – 
Gdy zrobi się ciepło, wyjeżdżamy 
do sanktuariów. Odwiedzamy też 
naszych przyjaciół, którzy miesz-

kają poza Radomiem. Od szeregu 
lat opiekuje się nami ks. Krzysztof 
Badeński i robi to z ogromnym za-
angażowaniem – mówi Ewa Ways. 

W  grudniu Duszpasterstwo 
Nauczycieli i  Wychowawców 
zaprosiło swoich podopiecznych 
na  dzień skupienia do  gmachu 
radomskiego seminarium. Mszy 
św. przewodniczył bp Henryk 
Tomasik. Konferencje wygłosił 
ks.  prał. Wiesław Taraska. – 
Z wielką radością wysłuchałam 
dziś ks. Wiesława, bo kiedy byłam 
młodą nauczycielką, on był naszym 
duszpasterzem. Podczas spotkania 
usłyszeliśmy słowa: „Po co przyszli-
ście? Kogo chcecie zobaczyć?”. My 
ciągle chcemy zobaczyć Chrystusa. 
Odrodzić Go w swoim sercu i dzie-
lić się z innymi tym, co nam daje 
na co dzień, aby łatwiej w życiu na-
uczycielskim było nam wymawiać 

słowa „Wszystko mogę w Tym, któ-
ry mnie umacnia”. Z takich spotkań 
czerpiemy siłę i radość do dalszej 
pracy. W okresie Bożego Narodze-
nia chcemy tę  radość przekazy-
wać naszym uczniom i dzielić się 
nią z  ich  rodzicami. Chcemy, by 
Chrystus prawdziwie narodził się 
w każdym sercu. Każdy dzień sku-
pienia jest dla mnie taką ogromną 
radością, więc zawsze z tęsknotą 
oczekuję na  następny – mówi 

Dorota Kowalczyk, nauczycielka 
w Mazowszanach.

Uczestników spotkania za-
chwycił występ uczniów z  PSP 
nr 7 w Radomiu. Ich „Misterium 
wigilijne” było długo oklaskiwa-
ne. Na scenie obok znanych postaci 
z tradycyjnych jasełek pojawiły się 
urocze żabki, grzybki i pszczółki, 
które oznajmiały wszystkim, 
że w ubogiej stajence narodził się 
Zbawiciel. Marta Deka

Krawcowa  
z synkiem  
z Kahangali, 
znad jeziora 
Wiktorii  
w Tanzanii

pod
patronatem
„Gościa”

„Misterium wigilijne” wystawiły dzieci z radomskiej podstawówki
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Opiekowały się 
chorymi i sierotami. 
Karmiły, ubierały, 
dawały schronienie. 
Tam, gdzie tylko 
mogły, niosły dobroć 
i serce.

C órki Maryi Niepokalanej, 
czyli siostry niepokalanki 
bezhabitowe, to zgromadze-

nie zakonne oparte na III Regule 
Braci i Sióstr Zakonu Regularnego 
św. Franciszka z Asyżu, założone 
przez kapucyna bł. Honorata 
Koźmińskiego. 

– Kiedy bł. Honorat zakładał 
zgromadzenia ukryte, wtedy 
na mapach Europy nie było Pol-
ski, a życie zakonne musiało się 
rozwijać w konspiracji. I gdy po-
syłał nas, powiedział: „Siostry 
niepokalanki mają być aniołami 
opiekuńczymi ludzi i miast”. Ro-
bimy to od ponad 119 lat. Od 100 lat 
jesteśmy w Radomiu. Zaprosiło nas 
tu Towarzystwo Dobroczynności, 
abyśmy podjęły pracę w ochronce 
– mówiła przełożona generalna 
Zgromadzenia Sióstr Niepokala-
nek matka Agata Mirek.

Jubileuszowe uroczystości 
w Radomiu rozpoczęły się Mszą 
św. sprawowaną pod przewodnic-
twem ks. inf. Jerzego Banaśkiewi-
cza, w czasie której siostry dzięko-
wały za swą wieloletnią obecność 
w mieście. Natomiast w Resursie 
Obywatelskiej została otwarta 
wystawa „100 lat obecności Zgro-
madzenia Sióstr Niepokalanek 
w  Radomiu”. Złożyły  się na  nią 
oryginalne zdjęcia ze  zbiorów 
zgromadzenia, które dokumentują 
pracę sióstr od 1910 roku po dzień 
dzisiejszy, kiedy to prowadzą Nie-
publiczny Zakład Opieki nad Ludź-
mi Chorymi i przedszkole. 

– Placówek mnóstwo, obecno-
ści sióstr i ich serca bardzo dużo 
na każdym kroku. Te nasze anioły, 
nasze siostry niepokalanki niosły 
dobro, gdzie tylko mogły. Opieko-
wały się chorymi, porzuconymi 

dziećmi, sierotami. W  okresie 
wojny karmiły, ubierały, dawały 
schronienie. Ogromna zasługa, 
ogromne serce – mówiła Elżbieta 
Raczkowska, komisarz wystawy. 

W imieniu prezydenta Andrzeja 
Kosztowniaka wiceprezydent Ra-
domia Anna Kwiecień przekazała 
na ręce matki przełożonej grawer 

z podziękowaniem za wieloletnie za-
angażowanie w rozwój miasta i tro-
skę o jego mieszkańców. Spotkanie 
w Resursie zakończyło się pokazem 
filmu autorstwa Elwiry Dzikowskiej 
„Anioły w Radomiu”. Swoich gości 
siostry zaprosiły na słodki poczę-
stunek – pyszne ciasta własnego 
wypieku.  Krystyna Piotrowska

100 lat obecności zgromadzenia sióstr niepokalanek w Radomiu

Anioły w mieście

■ R e k l A M A ■

Przełożona generalna matka Agata Mirek przypomniała  
historię zgromadzenia
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Obecny 
kościół jeszcze 
nie jest zabytkiem. 
Szkoda, bo prace 
remontowe nie mają 
szans na finansowe 
wsparcie z zewnątrz. 
A przecież 
to wspólnota, która 
swymi początkami 
sięga XIII wieku.

D o parafii należy wioska Omię-
cin. Przed zaborami założono 

tu miasteczko Zygmuntów. Upadło 
w początku XIX w. Podobnie było 
z kościołem i parafią w Ostałówku. 
Zniszczoną świątynię rozebrano 
pod koniec XIX w.

Rodowe dobra
Z zachowanych źródeł wiado-

mo, że już w XV w. z Wysokiej pła-
cono dziesięcinę na rzecz klasz-
toru w Wąchocku. Miejscowość 
należała do rodu Zdziechowskich, 
a potem Kozackich. Jest pewne, 
że parafia w Wysokiej powstała 

przed 1326 r., ale nie można wy-
kluczyć, że istniała jeszcze w XIII 
wieku. Pierwotny drewniany 
kościół wzniesiony pw. św. Mi-
kołaja spłonął w końcu XVII w. 
W jego miejscu zbudowano ko-
lejny, drewniany. Ten rozebrano 
w XIX wieku i rozpoczęto budo-
wę murowanej świątyni, która 
została uroczyście poświęcona 
w  1886  r. przez bp.  Antoniego 
Ksawerego Sotkiewicza. Ostatnią 
dużą renowację przeprowadzo-
no w 1977 roku. Proboszczem był 
wówczas ks. Bronisław Kaczmar-
ski. Dziś świątynia znów wymaga 
wielu koniecznych prac remonto-
wych. Wierni to rozumieją i chęt-
nie pomagają.

Niełatwe dziś
Wspólnota starzeje się. Pro-

boszcz ocenia, że około 600 osób, 

a  jest  to  jedna piąta parafian, 
wyjechało stąd w poszukiwaniu 
pracy za granicę. Swoistym sym-
bolem jest wioska Mszadle, gdzie 
na stałe mieszka jedna osoba, a la-
tem przybywa kilka osób. Ale ci, 
którzy żyją na  terenie parafii, 
są związani z tą ziemią. 

– Tu niemal nie ma pól leżą-
cych odłogiem. A przecież dziś 
to jakiś ewenement. – mówi pro-
boszcz ks. Andrzej Madej i doda-
je: – Parafianie to ludzie praco- 
wici i  religijni. W  wioskach  
tworzą wspólnoty kół Żywego 
Różańca, które modlą się za całą 
parafię. Cieszą  się z  prac reno-
wacyjnych prowadzonych przy 
świątyni. Na ile mogą, pomaga-
ją ofiarami, a przede wszystkim 
modlitwą.

Ks. Zbigniew  
Niemirski

Panorama parafii pw. św. Mikołaja w Wysokiej

Pamięta Piastów

Gdy na Boże Narodzenie trzeba budować tradycyjny żłóbek, z pomocą śpieszą ministranci

Zapraszamy na Msze św. 
W niedziele i święta – 7.30, 10.00, 12.00. 
w kościołach filialnych: w wałsnowie – 
8.30, w Zdziechowie – 8.45 
i w ostałówku – 13.30. 
W dni powszednie – 7.00, 7.30.

Zdaniem 
proboszcza

– Praca 
duszpasterska 
w wysokiej, 
gdzie jestem 
proboszczem 
od trzech lat, 

daje mi wiele satysfakcji. 
nie jest łatwo, bo stajemy 
przed koniecznością 
przeprowadzenia wielu 
prac renowacyjnych. 
Zaczęliśmy od wymiany 
instalacji elektrycznej. było 
to konieczne i jednocześnie 
kosztowne, ale wizualnie 
znikome. w ostatnim czasie 
przeprowadziliśmy konieczne 
prace nad wymianą 
dachów i okien w kościele 
i plebanii. Te prace jeszcze 
nie zostały zakończone, 
ale były już bardziej 
widoczne, a wierni ujrzeli 
efekty. To przyniosło głębsze 
zrozumienie i cieszę się, 
że wśród parafian bardzo 
wzrosło zaangażowanie 
w prace nad renowacją 
kościoła. bardzo dziękuję 
za ofiarność i troskę. Ufam, 
że razem naszemu kościołowi 
i jego otoczeniu zdołamy 
przywrócić pierwotne 
piękno. Przecież nasza 
parafia to wspólnota, która 
swymi początkami sięga 
czasów piastowskich. Tej 
tradycji chcemy być wierni 
i chcemy kontynuować 
wszelkie dobro, jakie tutaj się 
dokonywało za sprawą 
wiernych i pracujących 
tu duszpasterzy.

Ks. Andrzej Madej

Święcenia kapłańskie –  
16 maja 1986 r. wikariaty – 
radom – parafia pw. św. rafała 
kalinowskiego, Dąbrowa nad 
czarną, Tczów, Lipsko, krasna, 
mirzec, skarżysko kościelne. 
Probostwa: w adamowie  
koło starachowic  
i w wysokiej od 2007 r.


