
Siedem i pół roku temu została tu wbita w ziemię 
pierwsza łopata. Teraz mogliśmy odprawić 
w kościele Mszę św. – mówi ks. Wiesław Lenartowicz.

Pierwszej Eucharystii w kościele Matki Bożej 
Częstochowskiej przewodniczył bp Zygmunt Zi-
mowski. Uroczystość rozpoczęła się w kaplicy, która 
od szeregu lat pełni funkcję tymczasowej świątyni. 
Stąd wierni w procesji ze światłami ruszyli do budu-
jącego się kościoła. Tutaj pasterz diecezji, powitany 
przez przedstawicieli wspólnoty parafialnej, dokonał 
poświęcenia świątyni, wyrażając radość, że miastu i 
diecezji przybywa nowy kościół.

W czasie Mszy św. przed kościołem płonęły 
ogniska. – Dobrze, że chmury były tego wieczoru 
dość nisko. Dzięki temu potężny reflektor mógł od-
bijać na niebie wyraźny znak krzyża. Widać go było 
z bardzo daleka – mówi ks. Lenartowicz.

Poświęcenie kościoła wpisuje się w program 
przygotowań do nawiedzenia wspólnoty przez Mat-
kę Bożą w znaku jasnogórskiej Ikony. Właśnie tutaj 
1 marca, po zimowej przerwie, rozpocznie się dru-
ga część peregrynacji.

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej zosta-
ła utworzona dwadzieścia pięć lat temu przez bp. 
Edwarda Materskiego. Pierwszym proboszczem i or-
ganizatorem był nieżyjący już ks. Zdzisław Domaga-
ła. Jego pracę kontynuował ks. Edward Poniewierski, 
dziś proboszcz katedry. Od 2001 r. proboszczem jest 
ks. Wiesław Lenartowicz. MD
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Wiara bez uczynków 
jest martwa – ta mak-

syma, będąca parafrazą po-
uczenia z Listu św. Jakuba 
Apostoła w jakiś sposób 
podsumowuje impulsy ku 
dobremu, jakie stały się 
udziałem wielu z nas w koń-
czącym się powoli okresie 
świąt Bożego Narodzenia. 
Jest ona także mottem teks-
tu, który przybliża niezwy-
kły zakon: Rycerzy Kolumba 
(s. IV–V). Myliłby się ten, kto 
łączyłby tę nazwę z osobą 
św. Kolumbana, ewangeliza-
tora Burgundii, Szwajcarii i 
Italii na przełomie VI i VII w.
Rycerze Kolumba w swej 
nazwie odwołują się do od-
krywcy Ameryki, a w swej 
działalności na pierwszym 
miejscu stawiają szerzenie 
posługi miłosierdzia. 

Od pięciu lat drewniana szopa obok 
kościoła Matki Bożej Królowej 

Świata przy ul. Grzybowskiej w Ra-
domiu, służąca zwykle za magazyn na 
materiały budowlane, zmienia się w 
bożonarodzeniową stajenkę pełną naj-
prawdziwszych, żywych zwierząt. Tu 
kuce dotykają głowami przechodzą-
cych, ciekawskie strusie przyglądają się 
dzieciom, a kolorowe bażanty przy-
ciągają wzrok. Zwierząt jest więcej, a 
chętnych do ich oglądania nie brakuje. 
Tegoroczna szopka ma wymiar misyjny. 
Pieniądze zebrane w ustawionej w niej 
skarbonce trafią do dzieci ze szkół sale-
zjańskich w Zambii i Ugandzie oraz do 

dzieci z przedszkola na 
Madagaskarze, prowa-
dzonego przez siostrę 
Bożenę Skolmowską

  

NIEZWYKŁA SZOPKA U KSIĘŻY FILIPINÓW

Kucyk sprawdza,
czy dzieci 
przyniosły 
mu coś dobrego
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Parafia w DOMASZNIE
  ZIMOWISKA z Kościołem

i w nim

Poświęcenie kościoła na radomskim Kapturze

Już niedługo nawiedzenie
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Snop światła z potężnego reflektora znaczył na niebie 
znak krzyża
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Być darem dla drugiego

WYŻSZE SEMINARIUM 
DUCHOWNE. Wykładowcy, 
wychowawcy, alumni, siostry i 
pracownicy świeccy przeżywa-
li doroczne spotkanie opłat-
kowe. Mszy św. przewodniczył 
bp Zygmunt Zimowski, który 
w obecności biskupów Adama 
Odzimka i Stefana Siczka po-
święcił w kaplicy żłóbek. 
Kazanie wygłosił wicerektor 
ks. Piotr Turzyński.

Potem w refektarzu były ży-
czenia, łamanie się opłat- 
kiem i wigilijna wieczerza. 
Jako pierwszy słowa życzeń 
wypowiedział rektor, ks. 
Jarosław Wojtkun. – Każdy 
z nas doświadcza rzeczywi-
stości bycia darem dla dru- 
giego – tak jak Bóg. Bóg 
uczynił dla nas dar z sie-
bie; to jest istota Bożego 
Narodzenia. 

Wszyscy otrzymali od bp. Zygmunta Zimowskiego pamiątkowe obrazki
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Opłatek środowisk trzeźwościowych
STĄPORKÓW–PRZYSU-
CHA–RADOM. To tylko trzy 
spośród szeregu miejscowo-
ści, skąd w liczbie kilkuset 
osób do radomskiego semi-
narium na doroczny opła-
tek przyjechali przedstawi-
ciele środowisk trzeźwoś-
ciowych. Spotkaniu tradycyj-
nie przewodniczył bp Adam 
Odzimek. Obecni byli księża 
zaangażowani w to duszpa-
sterstwo: Hubert Czuma, 
Marek Dziewiecki, Piotr 
Jaśkiewicz i Mirosław Kszczot 
oraz przedstawiciele władz 
samorządowych i instytucji 
zaangażowanych w pracę na 
rzecz trzeźwości. Dla uczest-
ników opłatkowego spotka- 
nia grupa z Sitowej koło 
Opoczna przygotowała bożo-
narodzeniowy program arty-
styczny.

Dzieci z Sitowej pospieszyły 
z życzeniami do ks. biskupa

Pielgrzymka „Mikołajków”
KOŃSKIE. Dziecięca scho-
la „Mikołajki”, działająca przy 
parafii pw. św. Mikołaja, od-
była pielgrzymkę do sanktua-
rium Matki Bożej Pocieszenia 
w Błotnicy. Uczestnicy wy-
jazdu byli także w kościo-
łach w Wyśmierzycach i 
Białobrzegach. W każdym z 
tych miejsc proboszczowie 
opowiadali o historii parafii i 
kościołów. W wyśmierzyckiej 
świątyni Mszę św. dla uczest-

ników pielgrzymki sprawo-
wał i kazanie wygłosił opie-
kun scholi, a zarazem wika-
riusz koneckiej kolegiaty ks. 
Witold Gładyś. Potem wszyscy 
udali się na miejscowy cmen-
tarz, gdzie znajduje się grób 
Marii Kozłowskiej, duchowej 
opiekunki „Mikołajków” i pro-
jektantki ich strojów.
Dzieci z opiekunami modliły 
się także w miejscu śmierci bp. 
Jana Chrapka.
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Tablica ku czci Prymasa Tysiąclecia
OPOCZNO. W parafii św. 
Bartłomieja odsłonięto i poświę-
cono tablicę dedykowaną kard. 
Stefanowi Wyszyńskiemu. Tablicę 
odsłonili przedstawiciele władz 
miasta, „Solidarności” i Akcji 
Katolickiej. Poświęcenia dokona-
li proboszcz parafii ks. prał. Jan 
Wojtan i ks. Dariusz Kowalczyk. 
Ks. proboszcz odmówił modli-
twę o beatyfikację sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego, a na-
stępnie odnowiono Jasnogórskie 
Śluby Narodu Polskiego. Na za-
kończenie pod tablicą złożo-
no wieńce i zapalono znicze. 

Fundatorami tablicy są Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej oraz 
opoczyńskie komisje zakładowe 
NSZZ „Solidarność”.

Dajmy im radość życia
RADOM. Po raz jedenasty z pod-
opiecznymi spotkali się członko-
wie Stowarzyszenia Kajakarzy 
na rzecz Niepełnosprawnych. 
Na opłatek przybyli z Radomia, 
Sieciechowa, Kozienic, 
Jedlanki, Skaryszewa i Pionek. 
Spotkaniu  przewodniczył bp 
Stefan Siczek. „Dajmy im ra-
dość życia” – hasło stowarzy-
szenia inspiruje do organizo-
wania spływów i wypraw kaja-

kowych. W ostatnim roku od-
były się one w Domaniowie, 
Pionkach, Kozienicach, prze-
prowadzono także spływ 
Pilicą do ośrodka „Emaus”. 
Skorzystało z nich około 600 
osób niepełnosprawnych. 
Założycielem stowarzysze-
nia jest Wacław Kaczorowski, 
obecnie prezesuje mu Marian 
Okucki, a kapelanem jest ks. 
Wiesław Lenartowicz. 

Modlitwę poświęcenia odmawia 
ks. Dariusz Kowalczyk
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Wspólny opłatek
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOW-
LANYCH. Mieszkańcy osied-
la Planty w Radomiu, objęci 
opieką MOPS, tradycyjnie już 
zebrali się w szkole przy ul. 
Kościuszki na spotkaniu opłat-
kowym. Nauczyciele i ucznio-
wie przygotowali dla zapro-
szonych gości wigilijny poczę-
stunek. Obecny na spotkaniu 
ks. bp Adam Odzimek życzył, 
aby w sercu każdego człowie-
ka narodził się Chrystus. Zanim 
połamano się opłatkiem, mło-
dzież zaprezentowała perfek-
cyjnie przygotowane jaseł-
ka. To świąteczne spotkanie, 
wzorem poprzednich, zorga-
nizowano w ramach działalno- 

ści CAL przy współpracy z 
SP nr 28, Przedszkolem nr 11, 
Bursą nr 1 i CKU.

Bp Adam Odzimek rozmawiał 
ze wszystkimi gośćmi
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Grupa niemal 50 młodych  
ludzi, zaraz po świętach  
Bożego Narodzenia, rozpoczęła 
w seminarium zamknięte 
rekolekcje.  

To już siódme tego typu spot-
kanie. Zainicjował je i przez ko-
lejne sześć lat prowadził ks. An-
drzej Jędrzejewski – wychowaw-
ca WSD. Każdego roku przyjeż-
dża podobna liczebnie grupa li-
cealistów, gimnazjalistów i stu-
dentów. Chcą w ciszy we wspól-
nocie szukać odpowiedzi na py-
tanie o wybór drogi życia. Przy-
jechali z różnych miejsc diece-
zji, m.in. z Radomia, Mirca, Sta-
rachowic, Zakrzewa i Kazanowa 
Koneckiego.

Maciek, tegoroczny maturzy-
sta, przyjechał tu z dwoma ko-

legami. – Od jakiegoś 
czasu zadaję sobie py-
tanie, czy nie powinie-
nem wstąpić do semina-
rium. Postanowiłem to 
sprawdzić w czasie tych rekolek-
cji – wyznał.

Organizatorem spotka-
nia był ks. Paweł Gogacz, wy-
chowawca radomskiego   
seminarium. Wspomagała go 
grupa ośmiu alumnów, odpowia-

dających za poszczegól-
ne części rekolekcyjne-
go programu. Oprowa-
dzali po gmachu, opo-
wiadali o seminaryjnej 

codzienności. Choć niektórzy z 
nich są już piąty rok w semina-
rium, starali się być dla rekolek-
tantów przede wszystkim star-
szymi kolegami. Przy nich re-
kolektanci czuli się coraz pew-
niej. Klerycy prowadzili śpiewy, 

zapewniali projekcje filmowe, 
wskazywali miejsca spotkań.

Program rekolekcji został  
oparty na  przemówieniu Bene-
dykta XVI do młodych, wygłoszo-
nym 27 maja na krakowskich Bło-
niach. Stamtąd też pochodził te-
mat i motto rekolekcji: „Jak bu-
dować na skale”.

Do wygłoszenia konferencji 
zostali zaproszeni pracownicy se-
minarium: pedagog i psycholog 
ks. Marek Dziewiecki, socjolog 
ks. Andrzej Jędrzejewski, teolog 
rodziny ks. Artur Lach, biblista 
ks. Zbigniew Niemirski, patrolog 
ks. Piotr Turzyński, historyk Koś-
cioła ks. Albert Warso oraz ojciec 
duchowny ks. Maciej Korczyński 
i dyrektor ekonomiczny WSD ks. 
Marek Kucharski. Na zakończenie 
Mszę św. celebrował rektor ks. Ja-
rosław Wojtkun. PAWEŁ TARSKI

Rekolekcje powołaniowe w radomskim Wyższym Seminarium Duchownym

Jak budować na skale

Przymierzano się 
do seminaryj-
nych ławek 
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Zchorymi, którzy na- 
leżą do Radomskiego 
Oddziału Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia 

Chorych na Stwardnienie Roz-
siane, ks. Wiesław Lenartowicz 
spotyka się od 11 lat. W tym 
czasie przez Caritas francuską 
zorganizował dla nich dwie piel-
grzymki. Byli w Lourdes i na 
20-leciu pontyfikatu Jana Pawła 
II w Rzymie. Zawsze są też dla 
nich miejsca na pielgrzymkach, 
które organizuje dla swoich pa-
rafian.

Ponieważ Zakon Rycerzy 
Kolumba otrzymał na inicjację 
swojej działalności charytatyw-
nej po dziesięć wózków inwa-
lidzkich na każdą radę, ks. Le-
nartowicz jako rycerz Kolumba 
i kapelan radomskiej rady, zde-
cydował, aby otrzymali je cho-
rzy na stwardnienie rozsiane.

Z opłatkiem
Poświęcenie i przekazanie 

wózków połączone było ze spot-
kaniem opłatkowym. Do wspól-
nego stołu usiedli ks. bp Zyg-
munt Zimowski i ks. Wiesław 

Lenartowicz – obydwaj 
są rycerzami Kolumba, 
oraz wicedyrektor Ca-
ritas ks. Grzegorz Wój-
cik, ks. Gabriel Marci-
niak i przedstawiciele 
zakonu Rycerzy Kolum-
ba: wielki rycerz Rady 
Radomskiej Krzysztof 
Orzechowski i Wielki 
Rycerz Rady Staracho-
wickiej Leszek Waks-
mundzki. –  To nasze 
spotkanie tutaj z wami, z oso-
bami chorymi, z osobami, któ-
re się wami opiekują, to właś-
nie jest spotkanie serca. Jest to 
dar serca – te inwalidzkie wóz-
ki, które będą wam pomagać in-
tegrować się ze środowiskiem – 
powiedział ks. biskup.

Krzysztof Orzechowski, za-
nim wózki trafiły do swoich 
właścicieli, powiedział: – To, co 
nas zgromadziło na dzisiejszym 
spotkaniu, jest dziełem Ryce-

rzy. My jesteśmy jedy-
nie posłańcami. To jest 
dar serca Rycerzy Ko-
lumba ze Stanów Zjed-
noczonych.

Rycerze Kolumba 
powstali pod koniec 
XIX w. w USA. Ostat-
nim krajem, w którym 
podjęli działalność cha-
rytatywną, był Meksyk. 
To było na początku 
XX w. Od tego czasu 

nie poszerzali swojej działal-
ności o kolejny kraj. Rycerze 
prowadzą dość szeroką pomoc 
charytatywną przede wszyst-
kim dzięki systemowi ubezpie-
czeń, które sami założyli, na 
zasadzie towarzystwa ubezpie-
czeń wzajemnych. 

Gdzieś w Ameryce
Wczesną wiosną 1882 ro-

ku w podziemiach parafialne-

go kościółka pod wezwaniem 
Najświętszej Maryi Panny w 
New Haven w stanie Connec-
ticut niewielka grupka męż-
czyzn pod przewodnictwem 
ks. Michaela J. McGivneya za-
łożyła Zakon Rycerzy Kolum-
ba. Ksiądz był świadomy po-
ważnych problemów, z jaki-
mi borykał się Kościół w dru-
giej połowie XIX wieku w Sta-
nach Zjednoczonych: antyka-
tolicyzm, uprzedzenia etnicz-
ne, niepełne zatrudnienie, 
brak ustalonej pozycji społecz-
nej oraz częsta utrata żywicie-
la rodziny.

Generalnie katolicy, w więk-
szości Irlandczycy, pracowali 
tam „na czarno” i byli traktowa-
ni przez Anglików jak obywate-
le drugiej kategorii. – Musicie 
sobie sami pomagać – mówił 
ks. Michael – bo gdy ktoś pra-
cujący na czarno zginie, co sta-
nie się z rodziną, z dziećmi. Za-

Rycerze Kolumba w diecezji radomskiej

Wiara bez uczynków martwą jest
– To, co nas zgromadziło 
na dzisiejszym spotkaniu, 

jest dziełem rycerzy.  
My jesteśmy 

jedynie posłańcami. 
To jest dar serca Rycerzy 

Kolumba ze Stanów 
Zjednoczonych.

tekst  
KRYSTYNA PIOTROWSKA 

MARTA DEKA

Monika Kładko 
ma już swój 
własny wózek 
inwalidzki. 
Od lewej stoją: 
ks. Wiesław 
Lenartowicz, 
Leszek 
Waksmundzki 
i Krzysztof 
Orzechowski
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proponował, żeby składali się 
po dolarze raz w miesiącu. Oka-
zało się, że ten system składek 
działa. Z czasem ich działalność 
tak się rozwinęła, że stworzy-
li cały system emerytalny ubez-
pieczeń na życie. Jest to jeden 
z najlepszych produktów ubez-
pieczeniowych w Stanach Zjed-
noczonych. 

Być rycerzem
Miłosierdzie to najważniej-

sza doktryna Zakonu Rycerzy 
Kolumba, dlatego są oni zaan-
gażowani w działalność chary-
tatywną, starając się ulżyć lo-
sowi tych, którzy doświadczy-
li w życiu mniej szczęścia. Jed-
ność to druga z doktryn cha-
rakteryzujących Zakon, któ-
ry dzisiaj wykorzystuje tę si-
łę, aby wypowiadać się ot-
warcie w obronie tych warto-
ści moralnych, które osadzone 
są w religii, ale które odrzuca 
współczesna kultura. Kolejne 
doktryny to braterstwo i pa-
triotyzm.

Przykłady ich codziennej 
działalności można mnożyć. Za-
kon finansuje łącza satelitarne 
pozwalające na transmisję na 
cały świat orędzi oraz Mszy pa-
pieskich,  pokrył koszt odno-
wienia fasady i przedsionka Ba-
zyliki Świętego Piotra w Wa-
tykanie. Ojciec Święty otrzy-
muje coroczną ofiarę od Zako-
nu, którą przeznacza na włas-
ne cele charytatywne. Świato-
we Dni Młodzieży korzystają z 
ich znacznego wsparcia finan-
sowego.

Rycerze w Polsce
Pierwszym krajem europej-

skim, w którym zaistnieli Ry-
cerze Kolumba, jest Polska. 
To trzynasty kraj, w którym 
rozpoczęli swoją działalność. 
Ich obecność w naszej ojczyź-
nie jest odpowiedzią na proś-

bę Ojca Świętego Jana Pawła 
II, by Rycerze Kolumba weszli 
do Europy, ale weszli przez 
Polskę. Gdy Papież zmarł, ta 
prośba stała się dla rycerzy je-
go testamentem. Za pozwo-
leniem najwyższego rycerza 
wybrali spośród siebie gru-
pę przedstawicieli polskiego 
pochodzenia ze Stanów Zjed-
noczonych i zaczęli przyjeż-
dżać do Polski. Pierwsze kroki 
skierowali do Krakowa i kard. 
Macharskiego. Potem skon-
taktowali się z ordynariusza-
mi wszystkich diecezji. Przyje-
chali do Radomia, spotkali się 
z bp. Zygmuntem Zimowskim. 
Ks. biskup sam przystąpił 
do grona Rycerzy Kolumba i 
wyraził zgodę, aby w naszej 
diecezji mogły powstawać 
rady.

Pierwsi członkowie zostali 
przyjęci do Zakonu 4 i 26 mar-
ca 2006 roku. Dziś w naszej 
diecezji działają dwie rady: w 
Starachowicach, z kapelanem 
ks. prał. Stanisławem Pinderą, 
i w Radomiu, z kapelanem ks. 
Wiesławem Lenartowiczem.

Do tej wspólnoty nie moż-
na się zapisać. Aby być jej 
członkiem, trzeba zostać za-
proszonym. Każdy rycerz mo-
że zaproponować jednego 
kandydata w ciągu roku. To 
musi być praktykujący, doro-
sły katolik. Kandydat musi zy-
skać aprobatę zarządu i kape-
lana. Kapelani, za zgodą bi-
skupa, wybrali pierwszą grupę 
kandydatów i zaproponowa-
li im przystąpienie do Rycerzy 
Kolumba. Żeby powstała ra-
da, musi być trzydzieści osób. 
Obecnie w diecezji jest ponad 
osiemdziesięciu rycerzy. Jedy-
ną tajemnicą, która obowiązu-
je rycerzy, jest sposób inicjacji 
na poszczególne stopnie wta-
jemniczenia, a jest ich cztery. 
Uczestnik nie może tego zdra-
dzić nikomu. Jeżeliby zdra-
dził, natychmiast jest usuwa-

ny z zakonu. Może nie ma tam 
nic nadzwyczajnego, ale każ-
demu potrzebna jest świado-
mość, że ja wiem coś, czego 
inni nie wiedzą. 

Co dalej?
Rycerze spotykają się raz w 

miesiącu. Uczestniczą w róż-
nych uroczystościach. Pierw-
szy raz pokazali się już oficjal-
nie na rozpoczęciu peregryna-
cji obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej w naszej diecezji. 

Ich spotkania mają aspekt 
formacyjny. We Wrzosowie 
jesienią odbyli dzień skupie-
nia. Mają też spotkania mod-
litewne, np. przez solidarność 
z Amerykanami 11 września 

uczestniczyli we Mszy św. o 
pokój na świecie.

Pod koniec czerwca planu-
ją pierwszą pielgrzymkę noc-
ną mężczyzn do Błotnicy. I chcą 
z tego uczynić tradycję. Przy 
okazji pragną propagować ta-
kie wartości jak ojcostwo, rodzi-
na, religia.

Ponieważ jest sześć ośrod-
ków w całej Polsce, trudno 
mówić o strukturach. Z cza-
sem, jeśli będzie w danej die-
cezji kilka lub kilkanaście rad, 
zostanie powołany delegat 
diecezjalny i w ten sposób po-
wstaną struktury. Delegatem 
krajowym, któremu podlegają 
rycerze w całej Polsce, jest An-
drzej Gut-Mostowy, poseł PO z 
Ludźmierza. 

Rycerze Kolumba w diecezji radomskiej

Wiara bez uczynków martwą jest

MAMY DUŻO DO ZROBIENIA
Pierwszym podjętym zadaniem w ramach akcji 

charytatywnej Rycerzy Kolumba w naszej diecezji jest 
zorganizowanie placu zabaw dla dzieci. Rycerze sami 
mają przygotować dokumentację i plan zagospoda-
rowania placu. 

W wakacje Rycerze zorganizowali dwa spływy ka-
jakowe dla młodzieży. Robiliśmy pięciodniowy spływ na Pilicy i 
raz nocowaliśmy w ośrodku Emaus. Zajmiemy się w tym ośrod-
ku kajakami.

A co do funduszy: na razie staramy się wiele rzeczy robić 
sami, np. Rycerze już kilka razy pracowali na terenie ośrodka 
Emaus, porządkując przystań.

Oni są bardzo skrupulatni i liczą każdą przepracowaną godzi-
nę. Jeśli przeliczymy to na pieniądze, nagle okazuje się, że grupa 
trzydziestu paru mężczyzn była w stanie zorganizować działal-
ność charytatywną na kwotę np. 100 tysięcy złotych. A jeśli  prze-
liczymy godzinę pracy ciężarówki, uzyskana kwota szybko rośnie. 
Społecznie w Emaus zostało przepracowanych przez Rycerzy 250 
godzin. Nawet proste prace mają swoją cenę. 

A tutaj przy budowie placu zabaw jednocześnie wykorzystu-
jemy profesję naszych członków. To, co musielibśmy kupić, oni 
robią społecznie, znając się właśnie na tym. Będziemy się starali, 
żeby tylko to, co wymaga atestu, było zakupione. Natomiast jeśli 
ktoś będzie mógł coś zrobić, to zrobi albo coś przekaże. Chcemy, 
żeby to był bardzo porządny, ogrodzony plac zabaw. Żeby mama 
mogła sobie usiąść na ławeczce, a dziecko bawiło się bezpiecz-
nie. Tam nie będą mogły wchodzić dzieci bez opieki i będzie za-
kaz wprowadzania psów.

KS. WIESŁAW LENARTOWICZ
kapelan Rycerzy Kolumba Rady Radomskiej
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Gorąco polecamy

Kościoły  
Radomia
Autorami tekstu publikacji, liczącej ponad 
trzysta fotografii autorstwa Wojciecha 
Stana, są dwaj historycy: ksiądz Artur 
Hejda i ksiądz Albert Warso.

Książka, którą wy-
myślił proboszcz ra-
domskiej katedry, ks. 
Edward Poniewierski, 
ukazuje się z dwóch 
istotnych racji. Pierwszą 
wyznacza jej dedykacja: 
„Bp. Edwardowi Mater-
skiemu na 60. roczni-
cę Jego święceń kapłań-
skich”. Drugą jest zbliżająca się w marcu 15. 
rocznica powstania diecezji radomskiej.

W ostatnich dziejach miasta jest to piąta 
tego rodzaju publikacja. Porównując je, moż-
na dostrzec rozwój i zmieniający się charak-
ter grodu nad Mleczną. Gdy w połowie XIX w. 
swą monografię tworzył ks. Józef Gacka, mógł 
zaprezentować jedynie trzy świątynie. Nie ina-
czej też było u początku XX w., gdy tworzyli 
Jan Luboński i ks. Jan Wiśniewski.

75 lat temu powstał „Album kościołów 
radomskich”. Był dziełem ks. Stefana Gre-
lewskiego – dziś błogosławionego męczen-
nika okresu II wojny światowej. Album po-
wstał jako jeden z elementów przygotowu-
jących diecezję na Pierwszy Kongres Eucha-
rystyczny. Na 36 stronach zostało zaprezen-
towanych sześć świątyń, w tym dopiero pro-
jektowana na osiedlu Glinice.

Gdy bp Edward Materski obejmował 
władzę w ówczesnej diecezji sandomier-
skiej, w Radomiu było kilkanaście świątyń. 
Potrzeba ich było znacznie więcej. Miasto 
rozrastało się, ale komunistyczne władze 
od lat czyniły ogromne trudności w wyda-
waniu pozwoleń na budowy. Niektóre z ka-
plic, dających początek parafiom, powsta-
wały pod osłoną nocy, bronione przed za-
mknięciem heroizmem wiernych.

Dziś Radom posiada 38 katolickich świą-
tyń. Poza tym istnieją tu kościół ewangeli-
cki oraz prawosławna cerkiew. Wszystkie, 
w porządku chronologicznym – poczyna-
jąc od kościoła św. Wacława – prezentuje al-
bum „Kościoły Radomia”. Cenny dla miłośni-
ków historii jest rozdział wstępny, noszący 
tytuł „Radom w dziejach Kościoła”. W ostat-
nim rozdziale, swoistym dopowiedzeniu, 
zostało przedstawione Wyższe Seminarium 
Duchowne i jego imponująca kaplica, miej-
sce, gdzie modlili się Jan Paweł II i kard. Jo-
seph Ratzinger.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

I w te święta Bożego Narodzenia, wzorem 
lat ubiegłych, w tysiącach domów w naszej 
diecezji zapłonęły świece Caritas. Te świece 
są czytelnym znakiem naszej wewnętrznej 
gotowości niesienia pomocy dzieciom, które nie 
zaznały radości i ciepła domowego ogniska.

Już po raz kolejny Caritas Diecezji Ra-
domskiej uczestniczyła w ogólnopolskiej 
akcji, jaką jest Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom. Tak jak każdego roku cieszy-
ła się ona  bardzo dużym zainteresowa-
niem. – Z każdym rokiem rozprowadza-
my coraz więcej świec – mówi wicedy-
rektor Caritas ks. Grzegorz Wójcik. – W 
2005 roku w naszej diecezji zostało ich 
rozprowadzonych siedemdziesiąt tysięcy, 
a w 2006 już siedemdziesiąt pięć tysięcy. 
Można było je kupić w parafiach naszej 
diecezji i księgarniach katolickich 
na terenie Radomia. W rozprowa-
dzanie po raz pierwszy włączyli 
się też studenci z akademickiego 
koła Caritas. 

Każdego roku powiększany 
jest asortyment świec, i to zarów-
no pod względem ich kształtu, jak 

i wielkości. Do wyboru były świece duże i 
małe oraz w kształcie kul. Bardzo dużym 
powodzeniem cieszyły się te duże. Księ-
ża jeszcze na tydzień przed Bożym Naro-
dzeniem dzwonili z prośbą o ich dosłanie 
– niestety, w magazynach już  zabrakło – 
poinformował ks. Wójcik.

Akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom przebiegała pod hasłem „Dzieciń-
stwo bez przemocy”. Uzyskany z niej do-
chód przeznaczony zostanie na prowadze-
nie świetlic i działalność Ośrodka Wspar-
cia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W tym 
roku Caritas chce szczególnie dopomóc 
swoim najmłodszym podopiecznym, prze-
de wszystkim poprzez dożywianie, opiekę 
lekarską oraz organizowanie letniego i zi-
mowego wypoczynku. Każdego roku przy-
gotowywane są też paczki świąteczne dla 
podopiecznych tej placówki. – Gdyby nie 
nasi przyjaciele – wszyscy ci, którzy ak-

tywnie włączają się w to wielkie 
dzieło pomocy – nie mielibyśmy 
szans, by w takim stopniu poma-
gać. Dlatego dziękuję za każdy 
gest, za życzliwość – powiedział 
koordynator akcji Wigilijne Dzie-
ło Pomocy Dzieciom, ks. Grzegorz 
Wójcik. MD

Podsumowanie akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Znów zapłonęło  
tysiące świec

Jasełkami przy 
świetle wigilijnej 
świecy dzieci 
podziękowały 
ofiarodawcom  
za wszelkie 
dobro
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To jest coś nieprawdopodobnego, 
wzruszającego, ponieważ ci, 
którzy są drugimi rodzicami, 
oddają serce tym dzieciom, 
którym nie starczyło tego serca 
w ich rodzinach biologicznych 
– Ryszard Rynkowski

Radomski samorząd od wie-
lu lat przykłada wagę do te-
go, aby przechodzić z formy in-
stytucjonalnej opieki nad dzie-
ckiem do rodzicielstwa zastęp-
czego. W tym celu opracowa-
no specjalny program i wszyst-
kie zawarte w nim założenia są 
sukcesywnie realizowane. Do tej 
pory pozyskano wiele rodzin za-
stępczych i utworzono inne for-
my rodzicielstwa zastępczego, 
jak pogotowia rodzinne, rodzi-
ny wielodzietne i rodziny za-
wodowe. Rodziny wielodzietne 
przyjmują do siebie dzieci nie-
spokrewnione ze sobą w licz-
bie od trzech do sześciu i roz-
taczają nad nimi opiekę. Rodzi-
ny zawodowe przyjmują do sie-
bie dzieci z pewnymi dysfunk-
cjami, problemami zdrowotny-
mi, niedostosowane społecznie. 
Do istniejących na terenie Rado-
mia dziewięciu punktów pogo-
towia rodzinnego trafiają dzie-
ci, które natychmiast potrzebu-
ją interwencji. Tam przebywają 
przez określony czas, a potem 
albo znajduje się dla nich rodzi-
na zastępcza, albo – niestety – 
idą do placówki opiekuńczej.

Jest rodzina
– Wielką chlubą dla Rado-

mia jest powstanie rodzinnych 
domów dziecka. Obecnie jest 
ich sześć, ale jeśli tylko pozwo-
lą na to środki finansowe, to 
mamy w planach następne ta-
kie domy. To jest alternatywa 
dla publicznych domów dzie-
cka, w których wciąż jest wię-
cej wychowanków niż miejsc 
statutowych. Apelujemy do lu-
dzi wielkiego serca, aby chcieli 
zaopiekować się dziećmi, które 
potrzebują miłości. W tej chwi-
li w Radomiu mamy ponad 200 

rodzin zastępczych, a 
potrzeba ich jeszcze 
około pięćdziesięciu 
– powiedziała zastęp-
ca radomskiego dyrek-
tora MOPS-u Elżbieta 
Kupidura.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radomiu prowa-
dzi akcję na rzecz promowa-
nia rodzicielstwa zastępczego 
pod hasłem „Kto mnie poko-
cha?”. To długofalowa kampa-
nia na rzecz opieki nad dzie-
ckiem i tworzenia rodzin za-
stępczych, żeby dzieci, które 
z różnych powodów nie mogą 
wychowywać się w swojej ro-
dzinie biologicznej, miały kon-
takt z normalnymi rodzinami, 
bo tylko tam mogą znaleźć naj-
piękniejszą miłość – miłość ro-
dzicielską. 

W sali koncerto-
wej Urzędu Miejskiego 
w Radomiu, w ramach 
akcji „Kto mnie poko-
cha?”, odbył się kon-
cert promujący rodzi-

cielstwo zastępcze. Honorowy 
patronat nad koncertem obję-
li bp Zygmunt Zimowski i pre-
zydent Radomia Andrzej Kosz-
towniak.

Ogrzać Dzieciątko
Obecny na koncercie bp Zi-

mowski do świątecznych ży-
czeń dołączył garść wspo-
mnień. – 25 lat temu przeży-
wałem Wigilię Bożego Naro-
dzenia nad Jeziorem Bodeń-
skim. Celebrowałem Pasterkę 
w małym kościółku. Po Mszy 
zobaczyłem, że górale palą wy-
sokie ognisko. Zapytałem, skąd 
ten zwyczaj. My w tę noc, w 
tę mroźną noc, chcemy ogrzać 
Dzieciątko Jezus – odpowie-
dzieli. Myślę, że my przyszli-
śmy tu, żeby ogrzać Dzieciąt-
ko Jezus żarem naszych kocha-
jących serc. 

Muzyczną gwiazdą wieczo-
ru był Ryszard Rynkowski. W 
karnawałowy nastrój wprowa-
dzili widzów wicemistrzowie 
Polski w tańcu towarzyskim 
Monika i Tomasz Giermudowie 
oraz dzieci i młodzież ze szko-
ły tańca Rock Step. 

MAŁGORZATA GRZYBOWSKA

Radomska akcja promująca rodzicielstwo zastępcze

Kto mnie pokocha?    SPOTKANIE  
W KIK-U

Klub Inteligencji Katolickiej 
im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Radomiu 
zaprasza 10 stycznia o go-
dzinie 18.00 na wykład dr. 
Leszka Wianowskiego z cy-
klu Perły i perełki literatu-
ry duchowej pt. „Święty 
Bonawentura. Trzy drogi al-
bo ogień miłości”. Spotkanie 
odbędzie się w domu para-
fialnym katedry radomskiej 
przy ulicy Sienkiewicza 13.
  NABÓR DO CHÓRU
Chór Miasta Radomia 
„Sancti Casimiri Cantores 
Radomienses” szuka osób 
kochających śpiew i chęt-
nych do wstąpienia w jego 
szeregi. Dyrektor chóru, ks. 
Wojciech Szary, zaprasza na 
próby w każdy poniedzia-
łek i środę o godzinie 18.00 
w siedzibie Diecezjalnego 
Studium Organistowskiego 
w Radomiu, przy ul. 
Kościelnej 3. Informacje pod 
numerem telefonu 048 365 
62 28.
  HOSPICJUM 

KRÓLOWEJ 
APOSTOŁÓW

Hospicjum Królowej Apo-
stołów zaprasza do współ-
pracy lekarzy, pielęgniar-
ki, psychologów, rehabili-
tantów, terapeutów zaję-
ciowych i wszystkich, któ-
rzy pragną służyć chorym 
we wspólnocie wolontariu-
szy hospicyjnych. Siedziba 
hospicjum mieści się w 
Radomiu przy ul. Wiejskiej 
2. Chętni proszeni są o kon-
takt telefoniczny: 048 366 81 
44 lub 0605 980 214, bądź 
e-mail: hospes@hospicjum.
radom.pl.
  SPOTKANIE 
    OPŁATKOWE 
    AKCJI KATOLICKIEJ
21 stycznia o godz. 9.30 
w gmachu Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Radomiu Mszą św. roz-
pocznie się spotkanie opłat-
kowe Akcji Katolickiej na-
szej diecezji. Uroczystości 
będzie przewodniczył ks. 
bp Stefan Siczek.

Zapowiedzi
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Dzieci ze szkoły 
tańca Rock Step 
zasłużyły  
na duże  
brawa

Śpiewa Ryszard Rynkowski 
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Obecny proboszcz wniósł 
do wspólnoty parafialnej 
doświadczenie pracy  
w instytucjach,  
które gromadziły całą 
rodzinę diecezjalną:  
w Caritas i w Radiu 
AVE. Odpowiadał też  
za diecezjalną pielgrzymkę  
na Jasną Górę.

Dla mieszańców Ra-
domia parafia pw. Świę-
tej Rodziny to bardzo czę-
sto kościół, o którym mó-
wią: przy Kelles-Krauza. 
Czasem wspominają sio-
stry szarytki, które tu kie-
dyś mieszkały, śpiesząc ze 
swą posługą do chorych.

Sto lat i jeden rok
Choć parafia kończy 

32. rok istnienia, kapli-
ca w tym miejscu istniała 
znacznie wcześniej. Do-
kładnie 26 września 1905 
r. poświęcił ją i zarazem 
ufundował ks. Wawrzy-
niec Szubartowicz, prałat 
kapituły sandomierskiej. 
Przy kaplicy zamieszkały 
siostry ze Zgromadzenia 
Miłosierdzia św. Wincen-
tego à Paulo. Sześćdzie-
siąt lat później ówczesny 
ordynariusz sandomier-
ski, bp Jan Kanty Lorek, 
poprosił siostry, by swą 
kaplicę przekazały na ce-
le duszpasterskie. Opiekę 
nad nią mieli odtąd pełnić 
księża z parafii pw. Opieki 
NMP (dzisiejszej katedry).

Dziewięć lat później 
bp Piotr Gołębiowski ery-
gował parafię, która otrzy-
mała tytuł Świętej Rodzi-
ny. Dla Radomia stała się 
miejscem, skąd promie-

niowało życie muzyczne. 
Stało się tak za sprawą 
proboszcza, ks. Stanisła-
wa Wrocławskiego.

Szukają rodzin
W znaczącym procen-

cie parafię zamieszkują 
ludzie starsi. To przede 
wszystkim oni tworzą ko-
ła Żywego Różańca i bu-
dują Apostolat Maryjny. 
Dzięki ich zaangażowa-
niu w każdą sobotę spra-
wowana jest nowenna do 
Matki Bożej od Cudowne-
go Medalika.

Młodsi i całkiem mło-
dzi członkowie wspólno-
ty należą do Liturgicznej 
Służby Ołtarza i scholi. 
Istniejące tu kręgi Kościo-
ła Domowego chcą stwo-
rzyć możliwość pogłę-
bionej formacji dla mał-
żeństw, przede wszyst-
kim młodych. Także z my-
ślą o religijnym życiu ro-
dzin pojawiły się plany 
stworzenia biblioteki pa-
rafialnej. Już niebawem 

nastąpi otwarcie tej insty-
tucji. Czuwając nad cało-
ścią tych duszpasterskich 
inicjatyw, proboszcz pod-
kreśla soborową wizję pa-
rafii, która ma stawać się 
rodziną rodzin.

Prace materialne
Oprócz nawiedzenia, 

w ostatnich dwóch latach 
parafia przeżyła bisku-
pią wizytację oraz jubile-
usz 100-lecia świątyni. Z 
myślą o tych obchodach 
przeprowadzono szereg 
prac materialnych. Wy-
remontowano piętro bu-
dynku parafialnego, po-
malowano główną nawę 
kościoła, a także odno-
wiono i doposażono kan-
celarię parafialną. Z my-
ślą o wspomnianej biblio-
tece wyremontowano po-
mieszczenia dla niej. Na-
tomiast na spotkania grup 
parafialnych przygotowa-
no osobną salę oraz za-
plecze kuchenne.  
 KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

ZDANIEM PROBOSZCZA
Choć jestem tutaj od dwóch lat, mogę powiedzieć, 
że ciągle uczę się naszej parafii i poznaję jej spe-
cyfikę. Bez wątpienia szczególnym wydarzeniem 
ostatnich miesięcy było nawiedzenie wspólnoty 
przez Matkę Bożą w znaku Jasnogórskiej Ikony. 
Ta peregrynacja, poprzedzona parafialnymi mi-
sjami, już przynosi owoce. Trwałym śladem i pa-
miątką jest comiesięczna adoracja Najświętszego 
Sakramentu, którą organizujemy w każdy pierw-
szy poniedziałek miesiąca, oraz sprawowana co 
piątek modlitwa do Bożego Miłosierdzia. Chcemy, 
by ta modlitwa zaowocowała jeszcze większym 
pogłębieniem życia religijnego w rodzinach, a za-
razem stała się zaczynem powstania kolejnych 
grup duszpasterskich ożywiających całą wspól-
notę parafialną. Stawiamy na pracę duszpaster-
ską wśród rodzin, bo do tego obliguje nas tytuł 
naszej parafii.

Księża współpracownicy 
Witold Witasek, Jacek Wieczorek (senior) oraz prał. 
Stanisław Wrocławski

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 

18.00
 W dni powszednie: 16.30, 17.30, 18.00

PANORAMA PRAFII 
Parafia pw. Świętej Rodziny w Radomiu

Chcą być rodziną rodzin

KS. KAN. PIOTR 
JAŚKIEWICZ

Święcenia kapłańskie: 17 
maja 1986 r. w Radomiu. 
Wikariaty – radomskie pa-
rafie: pw. MB Miłosierdzia, 
pw. św. Jana i pw. św. Teresy. 
Dyrektor Radia AVE oraz 
diecezjalnej Caritas, duszpa-
sterz trzeźwości. Od 2004 r.  
probostwo w radomskiej pa-
rafii pw. Świętej Rodziny. 
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Z neogotyckim  
kościołem łączy  

się dom parafialny 
– dawniej klasztor  

sióstr szarytek


