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Zwykle Duszpasterstwo 
Trzeźwości kojarzy się 
z pomocą osobom 
uzależnionym 
od alkoholu.  
Ale jego podstawowym 
celem jest promocja 
trzeźwości.

W ramach Tygodnia Modlitw 
o Trzeźwość Narodu w radom-

skim kościele pw. Świętej Rodziny 
sprawowane były Msze św. Do udziału 
w nich Duszpasterstwo Trzeźwości 
zaprosiło zarówno grupy promujące 
abstynencję, czyli Krucjatę Wyzwo-
lenia Człowieka i organizatorów ogól-
nopolskiego spotkania Wesele Wesel, 
jak i  niosące pomoc osobom, które 
uległy nałogowi – Klub Abstynentów 
Wzajemnej Pomocy „Victoria”, grupy 
samopomocowe dla uzależnionych 
oraz ich rodzin i przyjaciół, a także 
wolontariuszy Telefonu Zaufania „Li-
nia Braterskich Serc”. – Chcieliśmy 
ukazać wartość dobrowolnej absty-

nencji i pokazać sposoby radzenia so-
bie w sytuacjach uzależnienia, nieraz 
tragicznych dla rodzin – wyjaśnia 
ks.  Mirosław Kszczot, diecezjalny 
duszpasterz trzeźwości.

W Zespole Szkół Muzycznych pod-
czas konferencji „Profilaktyka zinte-
growana i jej praktyczne zastosowa-
nia w profilaktyce problemów dzieci 

i młodzieży” ks. dr Marek Dziewiecki 
i dr psychologii Szymon Grzelak mó-
wili o tym, jak przeciwdziałać zagro-
żeniom czyhającym na najmłodszych. 
– Trzeźwość jest potrzebna do zdro-
wego, radosnego życia. Wolność od 
uzależnień pozwala człowiekowi 
osiagnąć pełnię szczęścia – podkreśla 
ks. Mirosław. md

Jedlińskie Zapusty

T radycyjnie w zapustny wtorek 
miejscowi mężczyźni ścinają 

śmierć. Ale żeby było sprawiedliwie, 
to najpierw stawiają ją przed sądem. 
Cała rzecz rozgrywa się na jedliń-
skim rynku. W tym jedynym wido-
wisku w Polsce nie występuje żad-
na kobieta. Oczywiście przy okazji 
tej oryginalnej egzekucji panowie 
poprzebierani stosownie do odgry-
wanej roli bardzo dobrze się bawią. 
Tak jest od wielu, wielu lat i dlatego 
panie postanowiły zorganizować 
coś dla siebie. I udało się. „Jedlińskie 
Zapusty” rozpoczęły się wcześniej 
od tak zwanej „Kusej niedzieli”, czy-
li balu karnawałowego głównie dla 
kobiet. Obowiązywało przebranie. 
Pomysłów na nie można było tylko 
paniom pozazdrościć. A jury kon-
kursu na najlepiej ucharakteryzo-
waną postać musiało mieć nie lada 
problem. _ 
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Jedlińsk, 6 marca. Na balu w ostatnią niedzielę karnawału obowiązywały przebrania. 
Niektóre były iście królewskie
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Ostatnie ustalenia przed rozpoczęciem konferencji. Od lewej: o. Józef 
Wręczycki OFM, Szymon Grzelak, ks. Mirosław Kszczot, Ryszard Fałek, 
wiceprezydent Radomia i Leszek Pożyczka, dyrektor Wydziału Edukacji 
radomskiego Magistratu

44. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Pełnia szczęścia
krótko

Dobra 
wiadomość
Radom. Prezydent andrzej 
Kosztowniak został 
wybrany do 23-osobowego 
Zarządu Związku miast 
Polskich. to bardzo 
dobra wiadomość dla 
radomia, bo członkostwo 
w zarządzie ZmP 
daje realną szansę 
uwzględnienia 
interesów mieszkańców 
miasta w inicjatywach 
podejmowanych  
przez to gremium. 

Wychowanie 
w rodzinie
Konferencja. w wyższej 
szkole Handlowej 
w radomiu (ulica 
traugutta 61a) 17 marca 
o 10.00 odbędzie się 
ogólnopolska Konferencja 
naukowa „Prawne, 
administracyjne i etyczne 
aspekty wychowania 
w rodzinie”. szczegółowy 
program na www.wsh.pl. 
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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

Diecezja. Pod przewodnictwem 
bp. Henryka Tomasika i przy obec-
ności biskupów Adama Odzimka 
i Stefana Siczka w sali konferen-
cyjnej seminarium odbyło się spo-
tkanie księży dziekanów nowej, 
pięcioletniej kadencji. Dziekani 
otrzymali od biskupa ordyna-

riusza nominacyjne dokumenty. 
W  czasie obrad podjęto między 
innymi kwestię przygotowań do 
uroczystości beatyfikacji Jana 
Pawła II oraz udziału w sierpnio-
wych Światowych Dniach Mło-
dzieży w Madrycie. 

zn

Dziekani – nowe rozdanie

Biskup Henryk Tomasik wita się z nowym dziekanem dekanatu 
Tomaszów ks. kan. Stanisławem Pałkiewiczem
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Radom. Dla uczczenia pamięci 
wybitnego naukowca radomscy 
radni ustanowili Rok Księdza Pro-
fesora Sedlaka. W tym roku mija 
100. rocznica urodzin tego hono-
rowego obywatela miasta Radomia, 
twórcy polskiej szkoły bioelektro-
niki, elektromagnetycznej teorii 
życia oraz pojęcia wszechpróżni. 
Inaugurację roku zaplanowano 
w maju podczas Festiwalu Filozo-
ficznego. Będą wykłady dawnych 
uczniów księdza profesora oraz 
obecnych badaczy bioelektroniki 
z KUL. Ponadto w konfesjonale, któ-
ry znajduje się w radomskiej kate-

drze, a w którym przez lata spowia-
dał profesor, zostanie umieszczona 
pamiątkowa tabliczka.  kp

Rok Profesora

Na budynku przy  
ul. Sienkiewicza, w którym 
mieszkał i pracował ks. 
prof. Włodzimierz Sedlak, 
znajduje się tablica 
pamiątkowa
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Radom. Przed gmachem Urzędu 
Miasta, z racji tradycyjnego tłu-
stego czwartku, odbyły się zawo-
dy w jedzeniu pączków na czas. 
Imprezę zorganizowali między 
innymi Radio Plus Radom i Cech 
Piekarzy. Zadaniem uczestników 
było zjedzenie pięciu pączków 
w jak najkrótszym czasie. Dzie-
ci zjadały dwa słodkie łakocie. 
W czasie zawodów skonsumowano 
800 pączków.
 pb

Pączkobój

Wśród pączkożerców znalazł się Jakub Florczyk (drugi z prawej), 
alumn radomskiego seminarium

Turno. W ośrodku Charytatyw-
no-Edukacyjnym „Emaus” odbyła 
się pierwsza z ośmiu serii rekolek-
cji dla katechetów. Koordynuje je 
ks. Krzysztof Badeński z Wydziału 
Katechetycznego Kurii Radom-
skiej. – Rekolekcje poprowadzi 
ks. dr Marek Tatar, nasz kapłan, 
wykładowca UKSW. Każdy z kate-
chetów wybierze jedną z  serii. 

Poza Emaus rekolekcje odbędą się 
w Skarżysku-Kamiennej, Studzian-
nie, Kałkowie i Czarnej – wyjaśnia 
ks. Badeński. – Te rekolekcje to nie 
tylko czas nas modlitwę i przemy-
ślenia. Konferencje dają nam okazję 
do znalezienia wielu odpowiedzi, 
które stawiają nam nasi uczniowie 
– mówi Małgorzata Żmuda, kate-
chetka.  pt

Formacja katechetów
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Pierwszą turę i pozostałe poprowadzi ks. dr Marek Tatar, kapłan 
z naszej diecezji, wykładowca UKSW

Oddali krew
Radom. Policjanci i pracownicy 
policji podczas akcji zorganizo-
wanej wspólnie z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w  Radomiu oddali 
ponad 10 litrów krwi. Trafi ona 
głównie do radomskich szpitali. 
Jak powiedział Rafał Jeżak z KWP  
w Radomiu, policjanci doskona-
le zdają sobie sprawę z tego, jak 
ważne jest, by krwi nigdy nie 
brakowało, nieraz bowiem są 
świadkami tragicznych wypad-
ków, z których do szpitala prze-
wozi się rannych wprost na stół 
operacyjny. mg

Na krwiodawców czekał 
ambulans Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa 
w Radomiu
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Przed beatyfikacją

Przyjazna więź

Ks. Jacek Wieczorek
Dyrektor radia Plus radom
– Patrząc na 27 lat pontyfikatu  
jana Pawła ii, trudno się 
nie zadziwić liczbą wydarzeń 
medialnych, które przyciągały 
uwagę nie tylko wierzących, 
ale także tych, którzy od Kościoła 
byli bardzo daleko.  
jeśli uwzględnimy, że media 
interesują się tym, co „największe” 
i „po raz pierwszy”,  
a dziennikarze najchętniej 
relacjonują rzeczy sensacyjne, 
niezwykłe, tajemnicze, to musimy 
przyznać, że w tym pontyfikacie 
to wszystko było.  
niezwykła dyspozycyjność  
dla dziennikarzy ojca Świętego 
i umiejętność wchodzenia 
w kontakt z mediami sprawiły, 
że po raz pierwszy na taką skalę 
widzialna głowa Kościoła uzyskała 
dostęp do największej ambony 
świata. a dziennikarze?  
Prócz przyjaźni doskonale 
wyczuwali w papieskiej  
otwartości szczere gesty 
ojcowskiej miłości, która 
nie „uładza” rzeczywistości, 
ale stawia jasne wymagania  
oraz upomina się o prawdę,  
pokój i szacunek do innych ludzi 
i kultur. owoce przyjaznej więzi 
papieża z dziennikarzami trwają 
w życiu wielu z nich.
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„Żołnierze wyklęci” u prezydenta Andrzeja Kosztowniaka

Byliśmy gnębieni

P rezydent Radomia Andrzej 
Kosztow nia k w ręcz ył 
uczestnikom II Konspiracji 

Antykomunistycznej w  latach 
1944–1956 na  Ziemi Radomskiej 
Medale Herbowe Miasta Rado-
mia. Uroczystość, na którą zapro-
szono 19 kombatantów, odbyła się 
w przeddzień Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
– Okupant sowiecki zajął nasze 
tereny i niestety byliśmy gnębie-
ni, my, jak i  cały naród polski, 
za  ideę walki o  niepodległość. 
Teraz Polska chce uczcić pamięć 

tych, którzy byli mordowani i wię-
zieni za to, że walczyli, aby nasza 
ojczyzna mogła być suwerenna 
i niepodległa – powiedział prezes 
radomskiego Oddziału Związku 
Więźniów Politycznych Henryk 
Wiśnicki. Przypomniał także, 
że termin tego narodowego dnia 
będzie przypominał wydarzenie 
z 1 marca 1951 roku, kiedy to w wię-
zieniu mokotowskim zamordowa-
no strzałem w tył głowy siedmiu 
przywódców WiN-u. 

– W czasie wojny byli bardzo 
dobrymi żołnierzami. Świetnie 

dowodzili oddziałami. Walczyli 
też po 1945 roku i ponosili katu-
sze za swój patriotyzm i bohater-
stwo. Dzięki historykom wiemy, 
jak  to  się odbywało, i  serce  się 
kraje, jak mordowano kwiat na-
rodu polskiego. Dziś wszyscy 
musimy uznać, że to byli bohate-
rowie narodowi. Wyrażam sza-
cunek i chylę czoła przed takimi 
postawami, jak te prezentowane 
przez „żołnierzy wyklętych” – 
mówił jeden z gości, poseł ziemi 
radomskiej Dariusz Bąk. W wielu 
miejscowościach naszej diecezji 
dla uczczenia tego dnia odbyły się 
stosowne uroczystości i  apele, 
składano kwiaty, a na państwo-
wych urzędach wywieszono biało- 
-czerwone flagi. 

Krystyna Piotrowska

Uczestnicy walk o wolność i niepodległość Polski w latach 1944–1956 oraz więzieni za czyny 
niepodległościowe otrzymali z rąk prezydenta Andrzeja Kosztowniaka Medale Herbowe Miasta Radomia

Prawda po wielu latach zostaje odkrywana 
i wreszcie dochodzi do rehabilitacji osób, 
które walczyły o to, aby Polska była 
niezależna i suwerenna.
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Przygoda z historią miasta
K rólewicz Kazimierz w la-

tach 1481–1483 rządził 
Koroną z Radomia, pod-
czas gdy jego ojciec król 

Kazimierz Jagiellończyk przebywał 
na Litwie. „Najwyższą władzą naszą 
apostolską ogłaszamy oraz zatwier-
dzamy św. Kazimierza głównym 
u Boga patronem miasta Radomia” 
– pisał w  imieniu Jana Pawła II 
w dekrecie watykańskim z 4 marca 
1983 r. sekretarz stanu Stolicy Apo-
stolskiej kard. Agostino Casaroli.  
9 lat później św. Kazimierz został 
patronem nowo powstałej diecezji 
radomskiej.

Od  4 lat Radom przypomina 
swojego patrona i  świętuje, or-

ganizując Kaziki. W  tym roku 
organizatorami obchodów byli bp 
Henryk Tomasik, prezydent Rado-
mia Andrzej Kosztowniak, prze-
wodniczący Rady Miasta Dariusz 
Wójcik, Ośrodek Kultury i Sztuki 
„Resursa Obywatelska”, Politech-
nika Radomska im. Kazimierza 
Pułaskiego oraz Uczniowski Klub 
Sportowy „Technik”.

– Kaziki obchodzimy od 4 lat. 
Jest to element budowania tożsamo-
ści miasta – mówi Renata Metzger, 
dyrektor „Resursy”. 

Na  trzydniową imprezę zło-
żyły  się celebracje liturgiczne, 
wernisaże i  wystawy, projekcje 
filmów i koncerty oraz programy 

literacko-muzyczne. Miłośnicy 
sportu mogli kolejny raz wziąć 
udział w Biegu Kazików. Kulmina-
cyjnym momentem Kazików było 
wręczenie Nagrody św. Kazimierza, 
przyznawanej za  kultywowanie 
tradycji i propagowanie kultury 
związanej z  historią Radomia. 
W tym roku otrzymał ją Przemy-
sław Bednarczyk, historyk z III LO 
w Radomiu, który między innymi 
jest organizatorem kilkunastu re-
konstrukcji historycznych. – Pra-
gnę podziękować znacznej grupie 
osób, bez której nie rozpoczęliby-
śmy tej fantastycznej przygody z hi-
storią miasta – mówił po wręczeniu 
nagrody szczęśliwy laureat.  _

tekst
ks. Zbigniew Niemirski

zniemirski@goscniedzielny.pl

Kaziki 2011. 
Impreza krzepnie 
w świadomości 
mieszkańców. 
Z roku na rok 
przybywa 
uczestników 
i widzów 
rozlicznych 
imprez.

Nagrodę  
świętego  
Kazimierza  
z rąk prezydenta 
Radomia 
Andrzeja 
Kosztowniaka 
odebrał 
Przemysław 
Bednarczyk 
– historyk, 
pasjonat dziejów 
miasta i regionu 
radomskiego 
po lewej: 
Płaskorzeźba 
św. Kazimierza 
z kaplicy 
radomskiego WSD
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W tym roku z wystawą prezentującą twórczość artysty o imieniu 
Kazimierz został zaproszony Kazimierz Łyszcz
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Przygoda z historią miasta
Podczas gali 

wręczenia 
Nagrody  

św. Kazimierza 
zagrał Big 

Band Mundana 
z Radomia

– W osobie św. Kazimierza  
mamy wspaniały wzór połączenia tego, co ludzkie, 
z tym, co Boże – mówił 4 marca bp H. Tomasik. 
Na zdjęciu błogosławieństwo relikwiami patrona

Swoje prace zaprezentowali też studenci Wydziału Materiało-
znawstwa Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej

Do IV Biegu Kazików 
stanęło ponad 330 
sportowców z Polski, 
Ukrainy i Białorusi. 
Wygrali Radosław 
Kłeczek i Aleksandra 
Jakubczyk po lewej: 
Prof. Aleksander 
Olszewski, dziekan 
Wydziału Sztuki 
Politechniki 
Radomskiej, 
prezentuje prace 
młodych artystów 
z Kowna po prawej: 
Na stoisku regionaliów 
zaprezentowano 
ponad 50 tytułów
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III Mistrzostwa Polski WSD w Halowej Piłce Nożnej

Zadziałało prawo presji
W otwarciu mistrzostw 

uczestniczyli bp Hen-
ryk Tomasik, rektor 

Politechniki Radomskiej Miro-
sław Luft i rektor WSD w Rado-
miu ks. Jarosław Wojtkun. Biskup 
przypomniał słowa św. Jana Bosko 
„Boisko martwe – diabeł żywy, bo-
isko żywe – diabeł martwy” i jako 
pierwszy wykopał piłkę ze środka 
boiska. 

Tradycyjnie gospodarzem za-
wodów jest zwycięska drużyna 
z poprzednich mistrzostw. Rok 
temu laur zwycięstwa wywal-
czyli radomscy seminarzyści. 
Niestety, nie udało się im obronić 
tytułu Mistrza Polski. – Turniej 
udał się organizacyjnie. Trochę 
gorzej było na  boisku, ale  taki 
jest sport, ktoś musi wygrać i ktoś 
musi przegrać. Nasza drużyna 
trafiła na  mocnych przeciwni-
ków. Myślę, że zadziałało także 
prawo presji, które może uskrzy-
dlać, ale  też i  tremować, a  tak 
stało się z naszymi klerykami – 
powiedział opiekun radomskiej 
drużyny ks. Artur Lach. Przypo-
mniał również, że już pod koniec 
kwietnia będzie finałowy Turniej 
Mistrzostw Polski Seminariów 
Duchownych i Zakonnych w Lu-
blinie na dużym boisku. – Już je-
steśmy w finale wśród czterech 
drużyn. Trzeba poćwiczyć i wie-
rzymy, że tam będzie lepiej – mó-
wił ks. Lach. Zwycięstwo i puchar 
przypadły drużynie z  diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej. – Był 
to pierwszy występ naszej dru-
żyny. Debiut i mistrzostwo Polski. 

To wynik ciężkiej pracy zawod-
ników, ale miło było patrzeć, jak 
dynamicznie i sprawnie grali – 
z  satysfakcją powiedział ks.  Ja-
rosław Przytuła, prefekt WSD 
z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. 
Cieszyli się też sami zawodnicy, 

bo jak powiedział kapitan druży-
ny alumn Krzysztof Sosnowski, 
nie spodziewali się takiej wygra-
nej. Za rok IV Mistrzostwa Polski 
WSD w halowej piłce nożnej odbę-
dą się w Lublinie. Tam znajduje się 
seminarium zwycięskiej drużyny.

A swoją drogą ciekawe, której 
drużynie kibicowałby bp Wacław 
Depo, który zanim zaczął pasterzo-
wać w diecezji zamojsko-lubaczow-
skiej, przez wiele lat pełnił funkcję 
rektora WSD w Radomiu. No i jak 
to będzie w przyszłym roku? _

Ważny moment losowania drużyn
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W hali Politechniki 
Radomskiej  
spotkało się ze sobą 
szesnaście drużyn 
kleryckich.  
Tytuł mistrza 
wywalczyła  
drużyna z diecezji 
zamojsko- 
-lubaczowskiej. Nasi kibicowali wszystkim 

zawodnikom

Seminarzyści 
z diecezji zamojsko-

-lubaczowskiej 
zdobyli tytuł 

mistrza Polski 
w halowej piłce 

nożnej. obok: 
Sportowe zmagania 

rozpoczął  
bp Henryk Tomasik

po lewej: 
Radomscy semina-

rzyści grali  
w niebieskich 

koszulkach
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Spotkanie ze sztuką
Muzeum Sztuki Współczesnej w  Radomiu 
(Rynek 4/5) zaprasza na pokaz specjalny, przygo-
towany w hołdzie zmarłemu artyście i przyjacie-
lowi muzeum, „Jerzy Nowosielski – 12 obrazów”. 
Do 27 marca można go oglądać wraz z wystawą 
„Sześć dróg do obrazów z fotografii”, prezentu-
jącą malarstwo i rysunek Wojciecha Fangora, 
Zbigniewa Karpińskiego, Łukasza Korolkie-
wicza, Jerzego Kutkowskiego, Zbysława Marka 
Maciejewskiego i Jacka Rykały. 13 marca o 12.00 
w siedzibie muzeum rozpocznie się Niedzielne 
Spotkanie ze Sztuką Współczesną.

Papież do nas listy pisał
Duszpasterstwo Akademickie 
zaprasza na kolejne spotkanie 
z cyklu „Papież do nas listy pisał”. 
Te otwarte spotkania, przygoto-
wujące do beatyfikacji Jana Pa-
wła II, oparte są na listach apo-
stolskich, które papież napisał podczas swojego 
pontyfikatu. 17 marca o 19.00 w budynku DA 
przy ul. Prusa 6 przesłanie „Listu do młodych” 
przybliży ks. Marek Adamczyk. Przed spotka-
niem o 18.15 będzie sprawowana Msza św.

„Ludzie Boga” w Resursie
Klub Dobrego Filmu w Resursie Obywatelskiej 
zaprasza 16 marca o 12.00 i 18.00 na francuski 
dramat w reżyserii Xaviera Beauvois pt. „Ludzie 
Boga”. Film jest fabularyzowaną próbą rekon-
strukcji wydarzeń z 1996 roku, które poprzedzi-
ły uprowadzenie i zamordowanie 7 francuskich 
trapistów z klasztoru Tibhirine w Algierii. Bilety 
można kupić przed seansem lub zarezerwować; 
tel. 48 362 85 90, wewn. 28. 

Noc z Andersenem
Z okazji urodzin J.Ch. Andersena i Międzyna-
rodowego Dnia Książki Dziecięcej 26 marca 
o 21.00 Miejska Biblioteka Publiczna organizuje 
„Noc z Andersenem”. Na dzieci czeka mnóstwo 
niespodzianek i atrakcji. Spotkają się z bohate-
rami baśni Andersena i samym bajkopisarzem. 
Przygotowano też wiele konkursów, wspólnych 
tańców i zabaw. Nie mniejszą atrakcją jest moż-
liwość nocowania w bibliotece. Wstęp wolny 
po uprzednim zapisaniu się (tel. 48 362 87 88).

Wybierz Bibliotekarza Roku 
Można już zgłaszać kandydatury pracowni-
ków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu 
do tytułu Bibliotekarz Roku. Mogą to uczynić 
zarówno pracownicy, jak i czytelnicy. Zgłosze-
nia przyjmowane są do 15 kwietnia. Informa-
cje na www.mbpradom.pl, w każdym z działów 
biblioteki oraz pod nr. tel. 48 362 87 88.  •

zapowiedzi
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Głoszę to, czym żyję.  
Żyję tym, co głoszę. Ta dewiza, 
w której pobrzmiewają słowa 
św. Pawła Apostoła, przyświeca 
ich życiu i działaniu.

D la Agnieszki i Dariusza Dąbrowskich nowe 
życie rozpoczęło się w 2000 r. To wtedy 

dwaj koledzy Dariusza poprosili go, by zawiózł 
ich do Stryszawy koło Suchej Beskidzkiej. Poje-
chał. Wziął też udział we Mszy św. z modlitwą 
o uzdrowienie. – Byłam zdumiona, bo Dariusz 
wrócił ze zdrowym kolanem. Patrzyłam na to 
wszystko z pewnym dystansem i obawą. Ale 
potem i ja tam pojechałam. Doznałam czegoś, 
co można nazwać wewnętrznym uzdrowie-
niem. Nie pytaliśmy wówczas dlaczego, ale po 
co to uzdrowienie, czego chce od nas Chrystus. 
Zrozumieliśmy, że chce, byśmy czynnie włą-
czyli się w dzieło ewangelizacji – mówi pani 
Agnieszka, asystentka do spraw ewangelizacji, 
muzyk, nauczycielka emisji głosu.

Dwa lata później ich mieszkanie stało się 
zalążkiem winnicy – radomskiego oddziału 
Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego 
„Galilea”. – Naszym celem jest ewangeliza-
cja, głoszenie, które ma przede wszystkim i 
najpierw budować osobistą więź z Jezusem 
Chrystusem – wyjaśnia asystentka. „Galilea” 
jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewange-
lizacyjną, która narodziła się w 1992 r. we wsi 
Stryszawa-Siwcówka. Jej członkowie przez 
ewangelizację i osobiste świadectwo zapra-
szają na spotkania ludzi, którzy często są da-

leko od Kościoła. – Przez 
głoszenie, ewangelizację, 
a często reewangelizację 
chcemy doprowadzić 
ludzi to tego, by przyjęli 
Jezusa jako najważniejszą 
Osobę w swoim życiu, 
jako swojego Pana – wy-
jaśnia pani Agnieszka. 

Przez ostatnie lata 
radomska winnica „Gali-
lei” rozrosła się i działa 
w kilku domach na osiedlach Młodzianów, 
Kaptur, Zamłynie i Glinice. Mówią o sobie, że 
są wspólnotą ponadparafialną, ale działającą 
dla potrzeb diecezji. Ich opiekunem i duszpa-
sterzem jest pallotyn ks. Romuald Fogiel.

Ważnym przyczynkiem w dziele ewange-
lizacji są kursy „Nowe życie”. Ostatnio takie 
trzydniowe spotkanie odbyło się w Ośrodku 
Charytatywno-Edukacyjnym „Emaus” w Tur-
nie. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. 
Przyjechały głównie z Radomia i diecezji. – 
Spotkania i konferencje uświadomiły mi na 
nowo i z wielką głębią, że Bóg kocha mnie mi-
łością nieodwołalną i bezwarunkową – mówi 
Michał.

A co po kursie? – Nie mamy zwyczaju agito-
wać do naszej wspólnoty. Na pewno na koniec 
zaprosimy do włączenia się w różne wspólnoty, 
które istnieją w Kościele, by każdy mógł w nich 
odnaleźć swoje miejsce. Tu, na kursie, dokonuje 
się tylko narodzenie duchowe, we wspólnotach 
uczestnicy dostaną pokarm duchowy – mówi z 
przekonaniem Agnieszka Dąbrowska.

Ks. Zbigniew Niemirski

Kurs „Nowe życie” wspólnoty „Galilea”

Po co mnie uzdrowiłeś?

– Głoszenie to 
solidna dawka 

wiedzy popartej 
doświadczeniem 

własnego 
życia – mówi 

Krzysztof Turek, 
koordynator 

winnicy Radom, 
dyrektor jednego 

z banków
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Codzienne bicie 
dzwonu wzywa 
ich do modlitwy. 
Oddają krew 
i pomagają ubogim. 
W ten sposób budują 
żywy pomnik Janowi 
Pawłowi II.

O d 6 lat mieszkańcy parafii 
w Zakrzewie, z inicjatywy 
proboszcza ks.  kan. Ro-

mana Adamczyka, realizują wiele 
inicjatyw i  postanowień, które 
mają przygotować ich do beatyfi-
kacji sługi Bożego Jana Pawła II. 
– Przełom marca i kwietnia 2005 
roku pozostanie na długo w naszej 
pamięci. Na chwilę zaczęliśmy żyć 
innym rytmem. Czas śmierci i czas 
żałoby stał się czasem „rekolekcji 
narodowych”, a w naszej parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie 
rekolekcji parafialnych, które trwa-
ją do dnia dzisiejszego. Od Niedzie-
li Miłosierdzia Bożego 3 kwietnia 
2005 r. rozpoczęliśmy wielką modli-
twę, prosząc Boga o dar beatyfika-
cji Ojca Świętego – mówi Bernarda 
Miros, prezes Stowarzyszenia „Za-
krzew – Wspólna Droga”.

109 intencji
Tego dnia powstała Parafial-

na Księga Eucharystii Modlitw 
i Czynów. Wpisywane są do niej 
wszystkie Msze św., sprawowane 
w  intencji beatyfikacji Papieża 
Polaka, zamawiane przez rodzi-
ny i parafialne wspólnoty. Do tej 
pory zawiera ona 109 wpisów. – Re-
alizujemy w ten sposób testament 
Ojca Świętego, w którym prosił 
o Msze św. i modlitwy – wyjaśnia 
pani Bernarda.

Od dnia pogrzebu Jana Paw-
ła II, czyli 8 kwietnia 2005 roku, 
codziennie o 21.37 rozbrzmiewa 
dzwon. Wtedy parafianie w swoich 
domach odmawiają modlitwę „Pod 
Twoją obronę”. W każdą pierwszą 
sobotę miesiąca, czyli w dzień 
śmierci papieża, odbywają się ad-
oracje Najświętszego Sakramen-
tu. – Podczas czterogodzinnej ad-
oracji, prowadzonej przez różne 
wspólnoty – kółka różańcowe, 
Oazę Rodzin i młodzież – na nowo 
podejmujemy to duchowe dziedzic-
two, jakie nam papież zostawił. Je-
steśmy zachęcani do tego, by bez 
lęku iść za Chrystusem, by nieść 
w nasze rodziny, w miejsca pracy, 

nauki, struktury samorządowe 
przesłanie Ewangelii. Modlimy 
się, by Jan Paweł II pomagał nam 
z nieba iść dalej tą drogą i pozostać 
wiernymi uczniami Jezusa, byśmy 
byli, tak jak on, strażnikami trze-
ciego tysiąclecia chrześcijaństwa 
– podkreśla Bernarda Miros.

Nie ze spiżu
W  organizowanych corocz-

nie obchodach Dnia Papieskiego 
uczestniczyło wielu parafian. Dla 
nich przygotowywane były też se-

minaria i spotkania dyskusyjne 
poświęcone nauczaniu Papieża 
Polaka. Parafialny Zespół Cari-
tas prowadził zbiórki pieniędzy 
dla najbardziej potrzebujących. 
Nie zapomniano o najmłodszych 
parafianach. Dzieciom i młodzieży 
zorganizowano pomoc w nauce. 

W  listopadzie 2007 roku po-
wstał Klub Honorowego Dawcy 
Krwi im. Jana Pawła II. Z  roku 
na rok dawców przybywało. Teraz 
jest ich już blisko 100. Do tej pory 
oddali prawie 200 litrów krwi jako 

dar serca dla chorych, poszkodo-
wanych w wypadkach drogowych 
i w rolnictwie. Ich imiona i nazwi-
ska widnieją na tablicy umieszczo-
nej w bocznej nawie kościoła. Odda-
jąc krew, parafianie chcą budować 
żywy pomnik Janowi Pawłowi II. 

Wszystkie inicjatywy zwią-
zane z  przygotowaniem do  be-
atyfikacji zostały spisane w tzw. 
Księdze Parafialnej. Delegacja 
zakrzewskiej parafii złożyła 
ją  przy grobie Ojca Świętego 
w rzymskiej Bazylice św. Piotra. 
– Z entuzjazmem i wielką radością 
przyjęliśmy decyzję o beatyfikacji 
Jana Pawła II, oficjalnym potwier-
dzeniu tego, o czym przekonane 
są miliony osób na całym świecie 
– o świętości jego życia. Cieszymy 
się, że już od blisko 6 lat z inicjaty-
wy naszego proboszcza ks. kan. 
Romana Adamczyka podjęliśmy 
tę wspólną modlitwę i taką formę 
działania, która przybliża nas 
i przygotowuje na dzień wielkiej 
radości, jakim będzie wyniesienie 
Jana Pawła II do chwały ołtarzy – 
mówi Bernarda Miros.

30 kwietnia o 21.37 po raz ostat-
ni zabrzmi dzwon wzywający pa-
rafian do modlitwy o beatyfikację. 
1 maja Jan Paweł II zostanie ogło-
szony błogosławionym.

md

Przed beatyfikacją w parafii św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie

Dzwon zamilknie

Od dnia  
pogrzebu 

Jana Pawła II 
codziennie  
o 21.37 biją 

dzwony
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Proboszcz ks. kan. Roman Adamczyk prezentuje Parafialną Księgę 
Eucharystii Modlitw i Czynów


