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Radomskiave
Krystyna PiotrowsKa

redaktor wydania

Dziś Zbawiciel umarł na krzyżu. 
Dziś Chrystus zmartwychwstał. 
To powtarzane „dziś” spotyka 
się z wiecznym „teraz” – o tym 
mówią prezentowane prace braci 
Andrzeja i Michała Płoskich.

Andrzej osiadł w Szwecji. 
Na wystawie prezentuje mo-
notypie na płótnie, obrazy i 
obiekty. Michał, mieszkający w 
rodzinnych Kielcach, przedsta-
wia ikony pisane na drewnie i 
kamieniu. Obaj znani są w Ra-
domiu od lat. Obecnie przed-
stawiają prace, które łączy ty-
tuł: „Pascha – przejście”.

Prace Michała Płoskiego, in-
ternowanego w stanie wojen-
nym, potem także katechety, 
zakorzenione są w wielowie-
kowej tradycji chrześcijańskiej. 
Artysta jest również autorem 
dwóch książek: „Notatki z pu-
stelni” (2002) i „Suche Liście” 
(2005). Natomiast jego brat od-
wołuje się w swej twórczości 
do inspiracji takich pisarzy, jak 
Kafka, Schulz i Gombrowicz. 

Artysta stara się uka-
zać przypadkowość 
losów, niepewność i 
trwogę jako dziedzic-
two ubiegłego wieku.

W czasie otwarcia 
wystawy kilkuosobowy 
chór piewców cerkiew-
nych wykonał kilka pie-
śni paschalnych, stwa-
rzając sakralny nastrój, a 
przybyłych w tematykę 
wystawy wprowadził jej 
kurator Stanisław Zbi-

gniew Kamieński. Obec-
ni byli przedstawicie-
le władz miasta z wi-
ceprezydentem Ryszar-
dem Fałkiem na czele i 
miłośnicy sztuki. – Bar-
dzo interesują mnie iko-
ny i ich teologia. To po-
wód, dlaczego tu jestem 
– mówi Dariusz Frączek, 
student V roku Instytutu 
Teologicznego.

Ks. Zbigniew 
niemirsKi
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Anioł  
w pustym 
grobie, 
mandylion 
Zmartwych-
wstałego  
i trzy Maryje – 
sceny malowane 
akrylem  
na kamieniu,  
i ich autor 
Michał Płoski

Paschalna wystawa w muzeum sztuki współczesnej w radomiu

Trzy Maryje na kamieniu
Wpatrując się w Zmar-

twychwstałego Chry-
stusa, obchodzimy Niedzielę 
Bożego Miłosierdzia. Ale jest 
to też okazja, aby przyjrzeć 
się dziełom rąk ludzkich, 
które w imię miłości każde-
go z bliźnich każą pochy-
lić się nad ludzką niedolą. 
Zapraszam do odwiedzenia 
razem z nami sanktuarium 
w skarżyskiej Ostrej Bramie, 
przy którym od lat działa 
Bractwo MB Miłosierdzia. To 
dzięki jego członkom tętni 
życiem Dom Miłosierdzia, w 
którym każdy może znaleźć 
serce i schronienie. Jak to 
możliwe – o tym w skrócie – 
na str. IV i V. A na str. III war-
to przeczytać o tym, jak za-
wodowy żołnierz trafił do se-
minarium i zamienił wojsko-
wy mundur na sutannę.  

za Tydzień
  Parafia pw. św. Wawrzyńca 

w Lipie
  Jastrząb na Watykanie

W radomskim Urzędzie Stanu Cywilnego 
odbyła się uroczystość nadania odzna-

czeń za długoletnie pożycie małżeńskie. W 
imieniu prezydenta miasta wręczył je wice-
prezydent Igor Marszałkiewicz. Medale za 
50 lat wspólnego życia i gratulacje z okazji 
Złotych Godów otrzymało dziesięć par mał-
żeńskich. 55-lecie pożycia obchodzili Wanda 
i Wojciech Kosiec, a obecni na uroczysto-
ści Władysława i Stefan Wieczorkowie prze-
żyli razem 60 lat. W imieniu jubilatów po-
dziękował Adam Błędowski, świętujący wraz 
z małżonką Marią pięćdziesięciolecie. Nie 

bez wzruszenia powie-
dział między innymi, że 
dziękuje Bogu i Matce 
Najświętszej za łaskę zdro-
wia i błogosławieństwo, 
bo to jest podstawą, że 
dziś tu jest i może obcho-
dzić ten jubileusz.  

Władysława 
i Stefan 
Wieczorkowie 
obchodzą 
w tym roku 
60-lecie pożycia 
małżeńskiego
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Integracyjna celebracja

SkArżySko-kAmiennA. 
W parafii pw. św. Józefa bp 
Adam Odzimek udzielił sakra-
mentu bierzmowania grupie nie-
mal stu osób. Wśród nich było 
21 uczniów z Zespołu Placówek 
Specjalnych. W homilii bp Adam 

podkreślił swą radość, że bierz-
mowani otrzymują sakrament doj-
rzałości chrześcijańskiej w czasie, 
gdy Kościół przeżywa Światowy 
Dzień Młodzieży oraz odnawia 
w sobie prawdę o Chrystusowym 
zmartwychwstaniu.

Pomagają już 10 lat
rAdom. Dzieło im. bł. ks. 
Bolesława Strzeleckiego jako spe-
cjalny zespół przy Caritas Diecezji 
Radomskiej powołał w kwietniu 
1998 roku bp Edward Materski. 
Jego działalność potwierdzona 
została dekretem bp. Zygmunta 
Zimowskiego z 22 stycznia 2003 
roku, w którym czytamy: „Zdarza 
się coraz częściej, że rodziny, aby 
ratować zdrowie i życie jednego 
ze swoich członków, muszą zde-
cydować się na bardzo kosztow-
ną operację w kraju lub za grani-
cą. Dla wielu rodzin zdobycie su-
my potrzebnej na pokrycie kosz-
tów operacji jest wprost niemoż-
liwe. Nie możemy tych rodzin po-
zostawić bez pomocy”. Do za-
dań Dzieła należy: przyjmowanie 
i rozpatrywanie podań o pomoc 
w pokryciu kosztów operacji, we-
ryfikowanie autentyczności opisu 
materialnej sytuacji, sprawdzanie, 
w jakim stopniu operacja zagra-

niczna jest konieczna, przyznawa-
nie pomocy materialnej i ustala-
nie sposobu jej udzielania. W pra-
ce Dzieła zaangażowanych jest 
11 osób reprezentujących środo-
wiska związane ze służbą zdro-
wia, bankowością, farmacją i die-
cezjalną Caritas. Swoje spotkania 
mają raz w miesiącu w domu bp. 
Edwarda Materskiego, który prze-
wodniczy obradom.

Będzie murowany kościół
Sołek. Na roboczym spotka-
niu dotyczącym koncepcji odbu-
dowy spalonego kościoła zebra-
li się przedstawiciele parafian i 
władz kościelnych. Obecni byli 
sołtysi i reprezentanci poszcze-
gólnych wiosek, przedstawiciel 
Kurii Biskupiej ks. prał. Wiesław 
Taraska, dziekan opoczyński 
ks. prał. Jan Wojtan oraz pro-
boszcz parafii Sołek ks. Stanisław 
Lachtara. W trakcie spotkania wy-
łoniono dziesięcioosobowy komi-
tet budowy świątyni i zadecydo-
wano, że w miejscu drewnianego 
kościoła stanie murowany. Prace 
rozpoczną się tak szybko, jak tyl-

ko możliwe. Wyrażono nadzieję, 
że być może już u końca bieżące-
go roku wierni gromadzić się bę-
dą na Eucharystii w murach rosną-
cego kościoła. 

Świąteczne spotkanie
rAdomSkie TowArzy-
STwo dobroczynności. 
W jego siedzibie rodziny wie-
lodzietne i członkowie stowa-
rzyszenia zorganizowali spo-
tkanie wielkanocne. Gośćmi 
spotkania byli: wiceprezy-
dent Radomia Anna Kwiecień,  
bp Stefan Siczek, przedstawi-
ciele MOPS, przedstawiciele 
partnerów społecznych, spon-
sorzy, przyjaciele i wolonta-
riusze oraz dzieci ze świetli-
cy środowiskowej. Obfitość sto-

łu była zasługą ofiarności spon-
sorów oraz pracy członków ro-
dzin i pracowników stowarzysze-
nia. Nie mogło na nim zabraknąć 
święconego jajka, barszczu i ma-
zurka. Zadbano o świąteczny wy-
strój i zachowanie tradycji zwią-
zanych z Wielkanocą. Na zakoń-
czenie goście zostali obdarowa-
ni własnoręcznie przygotowany-
mi przez rodziny pisankami.

Wojewoda skreślił oddziały

rAdom. 19 marca w 
Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym (na Józefowie) doszło 
do ewakuacji czterech pacjentów. 
Dwóch wypisano do domów, 

dwaj zostali przewiezieni do szpi-
tala w Lipsku. Ta dramatyczna de-
cyzja dyrekcji była skutkiem fiaska 
rozmów z lekarzami, którzy wy-
pracowali swe godziny za pierw-
szy kwartał. Na wieczór tego sa-
mego dnia zaplanowano kolejne 
rozmowy. 20 marca późnym po-
południem, gdy oddawaliśmy do 
druku ten numer, wojewoda ma-
zowiecki skreślił z ewidencji dwa 
oddziały: chirurgiczny i onkolo-
giczny. Zapowiedziano kolejną 
ewakuację pacjentów. Radomski 
szpital ma dwa tygodnie na zło-
żenie odwołania od decyzji wo-
jewody.
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Wieczorem po ewakuacji szpital 
tylko pozornie wyglądał spokojnie.  
trwały kolejne rozmowy

Bp Adam odzimek i proboszcz ks. kan. tadeusz Skrzypczak
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Jubileuszowej Mszy św. 
przewodniczył bp edward Materski
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Nowy kościół stanie w miejscu 
doszczętnie spalonej świątyni
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Bp Stefan Siczek jest stałym 
gościem świątecznych spotkań 
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Gdy do diakona Grzegorza 
Świercza zadzwonili pracownicy 
TVP 1, okazało się, że u początku 
tej rozmowy stanęło zdjęcie  
z naszej diecezjalnej wkładki  
do „Gościa Niedzielnego”.

A zaczęło się zwyczajnie.
Do relacji o Mszy św. sprawo-
wanej za ofiary transportowca 
CASA dołączyliśmy fotografię 
diakona naszego seminarium 
oraz informację, że Grzegorz 
przed wstąpieniem do semina-
rium służył w Marynarce Wo-
jennej w stopniu porucznika. 

Uśmiechnięty 
informatyk
Grzegorz ma 36 lat, pocho-

dzi ze Stąporkowa. Tam skoń-
czył  podstawówkę, a potem li-
ceum zawodowe w Skarżysku- 
-Kamiennej. Jest o dobre dziesięć 
lat starszy od swych kolegów z 
roku. Obecnie, jako alumn ostat-
niego szóstego roku seminaryj-
nej formacji, odbywa praktyki 
duszpasterskie w radomskiej pa-
rafii Świętej Rodziny. – Grzegorz 
to bardzo dobry człowiek, mówi 
o nim alumn V roku Konrad Re-
siak. Zawsze chętny do pomocy. 
Cieszy się, gdy może komuś po-
życzyć książkę czy jakąś płytę. Je-
go pasją jest muzyka poważna 
i ma ciekawy zbiór. Jest bardzo 
skromny i swą postawą burzy 
spory przecież dystans wiekowy, 
którego w ogóle się nie czuje.

– Zrobiłem sporego psikusa 
moim przyjaciołom i bliskim, gdy 
po maturze złożyłem dokumen-
ty na Wojskową Akademię Tech-

niczną – opowiada dk. 
Grzegorz. – Taki poboż-
ny i rozmodlony, mówi-
li, na pewno wybiera się 
do seminarium. Tymcza-
sem okazało się, że jako 
jedyny z naszej grupy 
zdałem i zostałem przy-
jęty. Moją specjalnością 
była elektronika i łącz-
ność. Po czterech latach 
otrzymałem promocję 
na podporucznika.

W swej pracy ma-
gisterskiej pisał o za-
stosowaniu mikrokom-
puterów jednoukła-
dowych w aparaturze 
kontrolno-pomiarowej. 
Już jako porucznik słu-
żył w Wejcherowie w sztabie 
pułku, potem na Helu. Co robił? 
– To tajemnica wojskowa – od-
powiada z uśmiechem.

Żołnierska dyscyplina
Grzegorz wyróżniał się od 

początku seminaryjnych stu-
diów. Zawsze był w czołówce 

swego roku, jeśli chodzi 
o otrzymywane stopnie 
w czasie zaliczeń i egza-
minów. – Diakon Grze-
gorz Świercz to alumn 
bardzo pobożny – cha-
rakteryzuje go rektor 
seminarium ks. Jaro-
sław Wojtkun. – Bar-
dzo serio traktuje swo-
je powołanie. Ma bar-
dzo jasną wizję kapłań-
stwa. Mogę też powie-
dzieć, że z iście żołnier-
ską dyscypliną podcho-
dzi też do seminaryjne-
go regulaminu.

Wspomniana nie-
śmiałość Grzegorza 
sprawiła, że niejeden 

z seminaryjnych wykładow-
ców i wychowawców zdumie-
wał się, gdy okazało się, że 
świetnie sobie radzi w pracy z 
grupą niepełnosprawnych inte-
lektualnie, a ci wraz ze swymi 
opiekunami darzą go ogrom-
ną sympatią i uznaniem. – Je-
śli chodzi o katechezę – mó-
wi opiekun ćwiczeń ks. Dariusz 

Kowalczyk – są to bardzo solid-
nie przygotowane lekcje, choć 
z reguły brakuje czasu na zre-
alizowanie całości konspektu.

A co z decyzją o porzuce-
niu służby wojskowej i wstą-
pieniu do seminarium? – Szu-
kam woli Bożej – mówi Grze-
gorz. – Widzę, że On dzia-
ła inaczej, niż czasem myśli-
my i planujemy. Moja decy-
zja? To było 8 lipca 2001 roku 
w czasie wieczornej modlitwy. 
– Iście żołnierska odpowiedź. 
Potem był jeszcze rok na za-
łatwienie wszystkich spraw i 
złożenie dokumentów w ra-
domskim seminarium.

Już niebawem, 15 maja, tuż 
przed święceniami, diakoni bę-
dą bronić prac magisterskich. 
Grzegorz swoją napisał pod 
kierunkiem ks. prof. Bogumi-
ła Gacki. Tym razem nie są to 
komputery, ale kwestia pod-
staw niewolnictwa maryjnego 
w nauczaniu kardynałów Stefa-
na Wyszyńskiego i Karola Woj-
tyły.

Ks. Zbigniew niemirsKi

Porucznik marynarki wojennej w seminarium

Marynarski kordzik i koloratka

Z lewej: diakon 
Grzegorz 
z radością 
wkłada mundur 
i pokazuje 
marynarski 
kordzik

U góry: 
ekipa tVP 1  
w rektoracie 
WSd 
przygotowuje 
się do nagrania 
materiału. 
Zostanie 
wyemitowany 
w najbliższym 
tygodniu
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Skarżysko-Kamienna leży 
u podnóża Gór Święto-
krzyskich przy trasie  
E7 Warszawa–Kraków. 

Patronką miasta od 1995 roku jest 
Matka Boża Miłosierdzia. W latach 
80. Polacy, którym został utrud-
niony kontakt z Wilnem, zwró-
cili się z prośbą do ówczesne-
go ordynariusza, pochodzącego z 
Wilna bp. Edwarda Materskiego, 
aby umożliwił im modlitwę przed 
Panią Ostrobramską. W tym cza-
sie planowana była budowa no-
wego kościoła w Skarżysku- 
-Kamiennej i ordynariusz podjął de-
cyzję o utworzeniu w tym miejscu 
Sanktuarium Ostrobramskiego. 
W 1989 roku kard. Henryk 
Gulbinowicz dokonał poświęce-
nia kaplicy i intronizacji obrazu 
Matki Bożej Miłosierdzia (pędzla 
wilnianki Izabeli Borowskiej). Przy 
nowym sanktuarium szybko roz-
winęła się różnoraka działalność 
charytatywna, zaspokajająca po-
trzeby przychodzących tu i pro-
szących o wsparcie. 

Na wzór Wilna
Proboszcz ks. prał. Jerzy Kar-

bownik, kustosz sanktuarium, ze-
brał wokół siebie niewielką grupę 
ludzi, którym zaproponował na 
jednym ze spotkań, by na wzór 
działającego w Wilnie Bractwa 
Opieki Najświętszej Maryi Pan-
ny także przy skarżyskim sank-
tuarium powstało Bractwo Mat-
ki Bożej Miłosierdzia. Jego zada-
niem miało być okazywanie mi-
łosierdzia innym przez niesienie 
pomocy osobom potrzebującym 
i udzielanie im wsparcia zarów-

no duchowego, jak i materialne-
go. Bractwo zawiązało się pod 
koniec 1993 roku, uzyskało oso-
bowość prawną i zostało zare-
jestrowane jako stowarzyszenie. 
Działa na podstawie statutu, sku-
pia osoby, które odnajdują w so-
bie pragnienie niesienia pomocy 
potrzebującym i bezinteresownie 
poświęcają im swój czas. Maksy-
malnie Bractwo liczyło 60 człon-
ków. Dziś jest ich około 35 – wier-
nych, oddanych, na których za-
wsze można liczyć. Zobowiązali 
się do pogłębiania wartości chrze-
ścijańskich w życiu osobistym i 
społecznym, propagowania kul-
tu Matki Bożej Miłosierdzia, a 
przede wszystkim do działalno-
ści charytatywnej. Pierwszym pre-
zesem Bractwa Matki Bożej Mi-
łosierdzia został Remigiusz Prze-
ślak, a potem byli Tomasz Służew-
ski i Grzegorz Małkus. Obecnie 
funkcję tę pełni Zofia Biernacka – 
emerytowana nauczycielka, peda-
gog, pielęgniarka.

Działalność charytatywną 
Bractwo rozpoczęło 27 grudnia 
1996 roku. Wtedy na pierwszy 
gorący posiłek przyszło piętna-
ście osób. Posiłek ten przygo-
towany był z tego, co przynie-

śli członkowie Bractwa. 
Stopniowo zaczęły to 
być dary od ludzi; wspie-
rał też dzieło ksiądz ku-
stosz. Dopiero później 
przyszła pomoc od mia-
sta w formie dotacji.

Początkowo działalność Brac-
twa prowadzona była w Domu 
Pielgrzyma, który znajduje się tuż 
obok sanktuarium. Tam przygoto-
wywano posiłki. 

W nowym domu
Obecnie siedziba Bractwa 

Matki Bożej Miłosierdzia i jego 
działalność praktyczna odbywa 
się we wzniesionym staraniem 
księdza proboszcza Domu Miło-
sierdzia, oddanym do użytku w 
2000 roku. Przychodzący tu wo-
lontariusze zajmują się m.in. pro-
wadzenie jadłodajni, noclegow-
ni i świetlicy. Pod patronatem sto-
warzyszenia działa również ho-
spicjum domowe. W tym domu 
są też mieszkania chronione oraz 
prowadzona jest pomoc dla lu-
dzi w bardzo trudnych sytuacjach 
życiowych. Do dyspozycji tych 
ostatnich są dwa pokoje z anek-
sem kuchennym i łazienką. Ro-

dzina emigracyjna znaj-
duje tu schronienie do 
momentu załatwienia jej 
stałego pobytu. 

– Nie ma etatowych 
pracowników. Wolonta-
riat liczy około 30 osób, 

ale ta liczba jest zmienna. U nas 
każdy wolontariusz podpisuje 
umowę, że zobowiązuje się do 
pomocy w określonym wymiarze 
godzin. Jest to pomoc charyta-
tywna. Te panie przychodzą, go-
tują i wydają posiłki, sprzątają. Ta-
ki dyżur wypada najczęściej raz w 
tygodniu – mówi Maria Fałczyń-
ska, wiceprezes Bractwa i koor-
dynator działalności w Domu Mi-
łosierdzia. 

Pani Maria całe swoje życie 
poświęciła innym. Pracowała w 
szpitalu jako pielęgniarka, a w 
Studium Medycznym jako nauczy-
ciel zawodu. Po przejściu na eme-
ryturę związała się z Bractwem, a 
było to 11 lat temu. Pod jej czuj-
nym okiem jest przede wszystkim 
jadłodajnia i noclegownia, która 
powstała również dzięki jej stara-
niom. To ona zbiera odzież od lu-
dzi, segreguje ją i wydaje wszyst-
kim, którzy tu przychodzą. Wie-
lu jej podopiecznych to osoby 

Stąd Matka Boża 
spogląda na każde 

ludzkie życie.  
Ona wstawia się  
za każdym z nas  

i wyprasza miłosierdzie  
u Boga.

tekst 
marta DeKa, 

Krystyna PiotrowsKa

charytatywna działalność przy ostrobramskim sanktuarium

Dom Miłosierdzia
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Na górze: dom 
Miłosierdzia 
oddano  
do użytku  
w 2000 roku
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często bardzo zaniedbane. Za-
nim otrzymają ubranie i mogą się 
w nie przebrać, jest dla nich prze-
widziana kąpiel. – Pani Maria bar-
dzo pilnuje, żeby ludzie wygląda-
li godnie, będąc w tym miejscu – 
mówi Wiesława Pisarska, członek 
zarządu Bractwa.

dzieła miłosierdzia
Jadłodajnia wydaje zupy i 

chleb. Ci, którzy tu przychodzą, 
jedzą na miejscu, ale i biorą posi-
łek na wynos, dla rodziny. W za-
leżności od pory roku z zup ko-
rzysta od 150 do 200 osób dzien-
nie. Kuchnia wydaje posiłki od 
września do czerwca. Przy okazji 
świąt jest opłatek i wieczerza wi-
gilijna albo dzielenie się jajkiem i 
zawsze paczki świąteczne. W cza-
sie letniej przerwy w Domu Mi-
łosierdzia organizowane są oa-
zy. W dniu naszej wizyty w kuch-
ni pachnie kapuśniakiem. Dajemy 
się skusić, chętnie przyjmujemy 
propozycję pań kucharek i już za 
chwilę mamy przed sobą talerze z 
aromatyczną i pyszną zupą.

W stołówce wśród oczeku-
jących na posiłek jest pani Kry-
styna. Jak mówi, życie ją zmusi-

ło, żeby tu przyjść, ale na szczę-
ście znalazła w tym miejscu cie-
pło i serce. Pani Marianna cieszy 
się, że przychodząc tu, ma z kim 
porozmawiać, a pani Janina jest 
zadowolona, że może popatrzeć 
i posłuchać innych. Kobiety chwa-
lą kierowniczkę panią Marię i są 
wdzięczne za otrzymane dobro. 
Mężczyźni nie chcą z nami roz-
mawiać. Obiad zawsze rozpoczy-
na wspólna modlitwa.

– Skierowane do nas osoby 
dostają konkretną pomoc rzeczo-
wą i żywnościową. Nie udzielamy 
pomocy finansowej. Dodatkowo 
prowadzimy i wydajemy produk-
ty żywnościowe ze Świętokrzy-
skiego Banku Żywności. Tą opie-
ką mamy objętych 400 osób. Aby 
otrzymać dary żywnościowe, mu-
szą być spełnione pewne kryte-
ria, jednym z nich jest ubóstwo. 
Są też osoby skierowane do nas 
przez MOPS – informuje Maria 
Fałczyńska.

Na obiady do jadłodajni mo-
gą przychodzić bezdomni, którzy 
korzystają z działającej tu nocle-
gowni. Noclegownia przeznaczo-
na jest wyłącznie dla mężczyzn. 
Kobiety tego typu schronienie 
mogą znaleźć w Kielcach. Dla 
bezdomnych w Domu Miłosier-
dzia przygotowano 20 miejsc, 
ale w czasie mrozów może tu 
być nawet 30 osób. Do swojej 
dyspozycji mają łazienkę, szaf-
ki na rzeczy osobiste i wygodne 
łóżka. Jeśli zachodzi potrzeba, 
mogą skorzystać z Ośrodka Pro-
filaktyki i Leczenia Uzależnień Al-
koholowych. Aby skorzystać z 
noclegu, trzeba spełnić pewne 
warunki. Jednym z nich jest bez-
domność. Innym, jak się okazu-
je, bardzo trudnym do spełnie-
nia, jest trzeźwość. Korzystający 

z noclegowni otrzymują śniada-
nie i na obiad zupę.

– W ubiegłym roku dzięki za-
angażowaniu się premiera Prze-
mysława Gosiewskiego otrzymali-
śmy dotację 400 tysięcy zł. Dzięki 
tym funduszom przeprowadzamy 
remont wnętrza budynku i doku-
piliśmy nieco wyposażenia. Teraz 
nasza kuchnia wygląda właśnie 
tak, jak powinna wyglądać. Mamy 
szafę chłodniczą, wyparzaczkę, 
odpowiednią kuchnię, na której 
gotujemy. Przy okazji dziękujemy 
tym osobom, które nam pomaga-
ją w różnych sytuacjach, bo dzięki 
nim nie tylko możemy upiększyć 
nasz dom, ale i spełnić określo-
ne warunki stawiane przez sane-
pidu. Ale przede wszystkim mo-
żemy zapewnić bezpieczeństwo 
pracy tym, którzy dobrowolnie 
przychodzą, by ugotować, sprząt-
nąć, zrobić co potrze-
ba – zaznacza Wie-
sława Pisarska, która 
z sanktuarium zwią-
zała się 20 lat te-
mu. Wtedy jeszcze 
była dyrektorem 
Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego 
w Skarżysku-Ka-
miennej. Na po-
czątku przycho-
dziła pomagać 
przy upiększa-
niu kaplicy i ro-
bieniu dekora-
cji. Po przejściu 
na emeryturę, na proś-
bę proboszcza, „ugrzę-
zła” w sekretariacie i jest 
tu do dzisiaj. Dzięki te-
mu, że zawsze jest na 
miejscu, Bractwu poma-
ga w pracy biurowej i za-
łatwianiu różnych spraw.

to dobro widać

W Domu Miłosierdzia znajdu-
ją się również mieszkania chro-
nione. Zamieszkują w nich skie-
rowani tu przez starostwo ab-
solwenci szkół specjalnych, któ-
rzy są spoza terenu miasta, a tu-
taj znaleźli zatrudnienie w warsz-
tatach pracy chronionej. W do-
mu mają pełne wyposażenie. Oso-
by te, wyrwane ze środowisk ro-
dzin patologicznych, są zdolne 
do samodzielnej egzystencji, choć 
pozostają pod opieką pracowni-
ka socjalnego. – Kiedy ostatnio 
mieliśmy problem z młodzieżą w 
mieszkaniach chronionych, które-
goś dnia powiedziałam sobie: No, 
wreszcie odnalazłam swoje miej-
sce, bo jestem absolwentką reso-
cjalizacji i dzięki temu mogę po-
magać we właściwym rozstrzy-
ganiu problemów – mówi pani 

Wiesława.
Zwiedzając 

Dom Miłosier-
dzia, nie moż-
na przejść obo-
jętnie obok po-
m i e s z c z e n i a 
świetlicy pod na-
zwą „Ostra Bra-
ma”, przeznaczo-
nej dla dzieci ze 
szkół podstawo-
wych. Na półkach 
znajdują się wykona-
ne przez dzieci ma-
łe dzieła sztuki. Dzie-
ci przychodzą tu po 

południu. Mają zapew-
nioną opiekę i pomoc 
w odrabianiu lekcji, do-
stają też podwieczorek. 
Pod nadzorem wycho-
wawców odbywają się 
zajęcia świetlicowe, te-
rapeutyczne, korekcyj-
ne, sportowe. Przycho-

dzi tu 25 dzieci. 
Praca wolontariuszy skupio-

nych wokół Bractwa Matki Bożej 
Miłosierdzia nie pozostaje nie-
zauważona. Centrum Wolontaria-
tu Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci przy MOPS w Skarżysku-Ka-
miennej przyznało im wyróżnie-
nie Wolontariusz Roku 2007, zaś 
Maria Fałczyńska w 2005 r.  otrzy-
mała nominację do nagrody Vi-
venti Caritate (Żyjącemu Miło-
ścią), honorującej tych, którzy 
swoje życie przeżywają z pasją 
wiary i chęcią służenia Chrystu-
sowi w bliźnich.  

charytatywna działalność przy ostrobramskim sanktuarium

Dom Miłosierdzia
Powyżej: 
Wyróżnienie  
dla wolontariuszy
Poniżej: Jedna  
z wolontariuszek 
za chwilę 
będzie wydawać 
kapuśniak
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w targach wzięło udział dwu-
dziestu wystawców. rozdawali 
foldery i ulotki. służyli radą, 
pomocą i podpowiedzią.

Targi szkół wyższych tłum-
nie odwiedzili przede wszyst-
kim maturzyści. Szukali ofert, 
które mogłyby im pomóc wy-
brać najtrafniejszy kierunek 
studiów. – Zainteresowaliśmy 
się dietetyką w Wyższej Szko-
le Nauk Technicznych i Spo-
łecznych – mówią Justyna Ko-
pyt i Damian Kostera z Techni-
kum Żywienia. – Chyba złoży-
my tam dokumenty, ale czy pój-
dziemy? Zobaczymy. O targach 
dowiedzieliśmy się z ogłoszeń 
w szkole i z Radia Rekord. Z na-
szej szkoły jest nas tu sporo.

Wśród wielu ofert znajduje 
się też to, co proponuje Wyż-
sza Szkoła Dziennikarska. – Ot-

wieramy nowy kierunek – in-
formuje Magdalena Mizera. – 
Jest to bezpieczeństwo cywilne 
i obrona narodowa. Na-
sze stoisko cieszy się 
dużym zainteresowa-
niem. Odwiedzają nas 
przede wszystkim ma-

turzyści. Ale pytają też studen-
ci, szukający drugiego kierun-
ku studiów.

Mocno oblega-
ne było stoisko Poli-
techniki Radomskiej. 
Uczelnia ma sześć wy-
działów, jest najwięk-

sza w mieście. – Wydział Sztu-
ki to najmłodsze dziecko Poli-
techniki – mówi Jolanta Lipiń-
ska. – W ramach oferty  wy-
działu promujemy kierunek 
edukacja artystyczna i malar-
stwo. O tę formę studiów pyta-
ją nas głównie licealiści i ucz-
niowie szkół plastycznych.

Na targach nie było Insty-
tutu Teologicznego. – Naszą 
ofertę przedstawimy w kwiet-
niu – mówi ks. Dariusz Skrok, 
dyrektor Instytutu. – Na środę 
16 kwietnia do gmachu Wyż-
szego Seminarium Duchowne-
go przy ul. Młyńskiej 23 zapra-
szamy uczelnie do prezentacji 
swych ofert. Zapraszamy też 
uczniów szkół średnich i stu-
dentów na odwiedzenie naszej 
ekspozycji. Początek o godz. 
10.00.

Paweł tarsKi

Urządzenie do zabiegów 
elektrycznych, mata  
magnetyczna i biostymulatory.  
To niektóre z elementów 
wyposażenia samochodu.

Tak wyposażony ford Mon-
deo będzie wykorzystany do 
rehabilitacji chorych na stward-
nienie rozsiane. 

Samochód, w ramach pro-
jektu „Rehabilitacja SM”, zo-
stał przekazany radomskiemu 
oddziałowi Polskiego Towarzy-
stwa Stwardnienia Rozsianego 
przez Link4. Poświęcił go bp 
Stefan Siczek. Przekazanie od-
było się w Klubie Osiedlowym 
„Ustronie”.

– Radomski Oddział PTSR 
postanowił przyłączyć się do 
projektu „Rehabilitacja SM” – 
mówi Lena Romańska, prze-
wodnicząca radomskiego od-
działu PTSR. Tak jak nasi kole-
dzy z Białej Podlaskiej i Gnie-
zna, chcemy wspólnie z Link4 
pomagać chorym ze stward-

nieniem rozsianym na terenie 
Radomia i okolic. Naszym ce-
lem jest umożliwienie fizycz-
nego usprawnienia pacjentów 
oraz zapewnienie im pomo-
cy psychologicznej. Dlatego w 
projekcie „Rehabilitacja SM” 
uczestniczy rehabilitant i fizjo-
terapeuta. Zespół ten będzie 
dojeżdżał do pacjentów, udzie-
lając im wsparcia rehabilitacyj-
nego w domach. Taka rehabili-
tacja jest najskuteczniejsza w 

przypadku chorych na 
stwardnienie rozsiane.

Pacjenci mogą kon-
taktować się z radom-
skim oddziałem PTSR 
pod numerami telefo-
nu 048 366 82 11 lub 
0607 633 616.

– To już kolejny od-
dział PTSR, któremu 
przekazujemy samochód na ce-
le rehabilitacji osób chorych na 
stwardnienie rozsiane – mówi 

Sława Cwalińska-Wey-
chert, wiceprezes za-
rządu Link4 TU SA. – 
Przekazanie samocho-
du jest dla nas logicz-
ną kontynuacją do-
tychczasowych dzia-
łań na rzecz osób cho-
rych. Uchylając rąbka 
tajemnicy, mogę po-

wiedzieć, że nie jest to ostatni 
akt wspólnego projektu Link4 i 
PTSR.  Piotr bityńsKi

samochód dla chorych na stwardnienie rozsiane

Rehabilitacja mobilna

V ogólnopolskie targi szkół wyższych w radomiu

Teolodzy zaproszą w kwietniu
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Po lewej: Pojazd 
poświęcił  
bp Stefan Siczek

Po prawej: Moment 
podpisania 
dokumentów 
przekazania 
samochodu

Stoisko 
Politechniki 
Radomskiej
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Zapowiedzi
  dzień święTości życiA
30 marca o godz. 18.30 w kościele pw. św. 
Katarzyny (ojcowie bernardyni) pod prze-
wodnictwem bp. Zygmunta Zimowskiego 
zostanie odprawiona Msza św. w inten-
cji osób zaangażowanych w dzieło obro-
ny życia. Poprzedzi ją modlitwa różańco-
wa o godz. 18.00. Po Eucharystii zostanie 
poświęcony kamień informacyjny znajdu-
jący się przy pomniku Maryi Matki Życia. 
Na procesję pod pomnik zapraszamy ze 
świecami.

  zAproSzenie nA proceSję
Ks. prał. Wiesław Taraska, proboszcz 
parafii Matki Bożej Miłosierdzia w 
Radomiu – ośrodka kultu Matki Bożego 
Miłosierdzia (ul. Miła) zaprasza na pro-
cesję, która przejdzie ulicami Osiedla 
XV-lecia 30 marca o godzinie 18.30. z 
okazji święta Miłosierdzia Bożego. 
Uroczystościom przewodniczył będzie bp 
Józef Zawitkowski. 

  Tydzień Społeczny
Od poniedziałku 31 marca do 
niedzieli 5 kwietnia pod ha-
słem „Polska – Tożsamość – 
Europa. Pytania o współcze-
sny patriotyzm” odbędzie się 
w Radomiu Tydzień Społeczny. 
Organizatorami tygodnia są: Akcja 
Katolicka Diecezji Radomskiej i Katolickie 
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. 
Spotkania będą się odbywały w kościele 
dolnym parafii Matki Bożej Miłosierdzia 
(ul. Miła) i Resursie Obywatelskiej. Na 
wszystkie spotkania wstęp jest wolny. W 
programie przewidziane jest też zwiedza-
nie Radomia. Szczegółowy program na 
www.diecezja.radom.pl.

  modliTwA zA rAdom  
i diecezję

Grupa modlitewna Radość i Nadzieja za-
prasza 6 kwietnia o godzinie 15.00 na 
comiesięczną Mszę św. i Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia do radomskiego ko-
ścioła garnizonowego pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika (plac Konstytucji 
3 Maja). 

  bicie rekordu GuinneSSA
Na radomskim Rynku 16 maja zostanie 
podjęta próba pobicia rekordu Guinnessa 
w jak największej ilości osób grających 
jednocześnie w szachy. Początek o go-
dzinie 10.30. Chcący wziąć udział w 
imprezie powinni skontaktować się ze 
Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży 
„Arka” w Radomiu (ul. Chrobrego 7/9), 
tel. 048 360-69-51. Pozostałe informacje 
są na stronie: www.szachy.thetiger.pl.
� 

w najbliższym czasie chcą wyruszyć szla-
kiem swoich przodków i bohaterów, by 
zwiedzić miejsca poświęcone czci i pamięci 
narodowej.

W Przytyku swoją działalność rozpoczął 
parafialny oddział Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży. Jego inicjatorem jest ks. Marek 
Pruszkowski, wikariusz tutejszej pa-
rafii. Jako asystent sprawuje ducho-
wą opiekę nad młodzieżą zrzeszo-
ną w przytyckim oddziale KSM. – Dla 
nas wszystkich jest to nowość, lecz 
mimo to inicjatywa spotkała się z du-

żym zainteresowaniem. Nasz oddział ma już 
około 45 członków i jest to jedna z najwięk-
szych takich grup w diecezji radomskiej – pi-
szą Marta i Mariola. – Mamy nadzieję, że nadal 
będzie się rozrastał. By ułatwić działanie, po-
wołany już został zarząd. Celem stowarzysze-
nia jest umacnianie i podtrzymywanie patrio-
tyzmu w naszej świadomości. Chcemy czyn-

nie uczestniczyć w życiu naszej pa-
rafii i lokalnej społeczności. Pragnie-
my, aby nasza współpraca była owoc-
na, poprzez niesienie pomocy in-
nym. Mamy wiele planów i głęboką 
nadzieję, że z Bożą pomocą uda 
się je wszystkie zrealizować. 

Nowy oddział katolickiego stowarzyszenia młodzieży

Mają wiele planów

– Nie może być dobrym ojcem, matką, 
opiekun, który jest niewolnikiem nałogu 
alkoholowego lub narkotykowego – powiedział 
podczas spotkania bp Antoni Długosz.

„Zasady organizacyjne i merytoryczne 
funkcjonowania świetlic socjoterapeutycz-
nych na terenie powiatu radomskiego w opar-
ciu o świetlicę w Wierzbicy” to te-
mat Spotkania Zespołu Przeciwdzia-
łania Uzależnieniom przy Staroście 
Radomskim. Odbyło się ono w PG 
im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbi-
cy. Przyświecało mu hasło: „Świet-
lica promieniem słońca dla każde-
go z nas”.

W Wierzbicy znajduje się świe-
tlica socjoterapeutyczna „Ancora”. Jej kie-
rownik ks. Ireneusz Szustak przybliżył za-
sady funkcjonowania placówki. Poinfor-
mował o problemach i sukcesach dydak-
tyczno-wychowawczych, a także o możli-
wościach uzyskiwania funduszy m.in. na 
przeciwdziałanie narkomanii. Naczelnik 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
Andrzej Baliński oraz koordynator Powia-

towego Zespołu Przeciwdziałania 
Uzależnieniom Wanda Jeszka po-
dziękowali za współpracę i po-
moc w propagowaniu profilakty-
ki uzależnień przewodniczącemu 
Katolickiego Stowarzyszenia „Be-
tania” bp. Antoniemu Długoszowi, 

kierownikowi oddziału KS „Betania” ks. Ja-
nowi Chodelskiemu, dyrektorowi gimna-
zjum Tomaszowi Jarzembińskiemu, wójto-
wi gminy Wierzbica Dariuszowi Myśliwco-
wi oraz ks. Ireneuszowi Szustakowi.

Uczestnicy spotkania mieli też okazję 
obejrzeć występ młodzieży, która przed-
stawiła program o cnotach teologalnych: 
wierze, nadziei i miłości. 

spotkanie zespołu Przeciwdziałania Uzależnieniom

Życie bez nałogu

Wszyscy  
z zaintereso-
waniem słuchali 
bp. Antoniego 
długosza

kSM-owicze 
chcą aktywnie 
uczestniczyć 
w życiu parafii 
i lokalnej 
społeczności
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radom@goscniedzielny.pl
Radomskiave

 

Adres redakcji: ul. Prusa 6, 26-610 Radom,
tel. 048 36 32 479
redagują: ks. Zbigniew Niemirski – dyrektor oddziału, 
Marta Deka, Krystyna Piotrowska

ZdANIeM PRoBoSZcZA
Krótko po moim przyjściu do parafii zjawił się 
u mnie jeden parafianin, oferując sfinansowa-
nie renowacji figury Matki Bożej. To znacząca 
pamiątka. Została bowiem  ufundowana w roku 
1983, u początku istnienia parafii. Wówczas był 
obchodzony w Kościele Jubileusz Odkupienia. 
Prace zostały przeprowadzone. Dziś figura stoi 
w tak zwanym Ogrodzie Maryjnym. Modlą się 
przed nią nowożeńcy i kobiety w stanie błogo-
sławionym. Obok jest studnia, z której chętnie 
parafianie zabierają wodę.
Oprócz renowacji figury udało się nam uporządko-
wać plac przykościelny i plebański oraz budynki go-
spodarcze. Doprowadziliśmy też do szczęśliwego 
finału sprawę mało widoczną, ale niezmiernie waż-
ną, a mianowicie sprawę własności gruntów para-
fialnych. Gmina – za co wraz z parafianami jestem 
bardzo wdzięczny – finansuje oświetlenie kościoła. 
W kościele ociepliliśmy ławki i staramy się dopro-
wadzić do końca naprawę przeciekającego dachu. 
W planach mamy też dokończenie rozpoczętych 
prac przy ogrodzeniu kościelnego terenu. 

Zapraszamy na Msze św.
��W niedziele i święta – 9.00, 11.00, 16.00
��W dni powszednie – 7.00, 7.30

kS. kAN. 
kAZIMIeRZ 
kAPUStA

Święcenia kapłańskie – 12 
czerwca 1965 r. Wikariaty 
– Wieniawa, Ostrowiec 
Świętokrzyski, Tarłów, Je-
dlnia Letnisko, Sandomierz 
parafia pw. św. Józefa, Sta-
rachowice parafia pw. Świę- 
tej Trójcy, Kozienice, Opo-
czno. Probostwa – parafia 
pw. św. Pawła w Radomiu, 
Pasztowa Wola, Sady i od 
2005 Gadka.

Za udział w powstaniu 
styczniowym zaborcy 
wydziedziczali tutejszych 
właścicieli ziemskich.  
W czasie II wojny 
światowej mieszkańcy 
pomagali partyzantom, 
a gdy zbliżył się front, 
bombardowani, ginęli  
w płomieniach.

Pierwsza kaplica, w 
roku 1982, została po-
wstała w remizie, a 
wspólnotę organizował 
wtedy ks. Piotr Skwi-
rowski. Kościół powstał 
dzięki ofiarności para-
fian i staraniom pro-
boszcza ks. Ireneusza 
Wiktorowicza. 

Jednoczy ich 
Maryja
Świątynię 1 sierp-

nia 1993 r. poświęcił bp 
Stefan Siczek. Tworzą 
ją trzy wioski: Gadka, 
Grzybowa Góra i Jagod-

ne. Ich mieszkańcy u po-
czątku ufundowali figu-
rę Matki Bożej i ustawi-
li ją w roku 1983 – prze-
żywanym w Kościele ja-
ko Rok Jubileuszu Od-
kupienia.

Przez minione lata 
doszło tu do wielkich 
przemian. Rolnictwo 
właściwie upadło. Wie-
lu mieszkańców udało 
się w poszukiwaniu pra-
cy do Irlandii, Włoch i 
Norwegii. Nadal wyso-
kie jest bezrobocie. Te 
codzienne troski nie po-
magają w budowaniu 
silnych więzi z parafią. 
Troską proboszcza jest 
powiększanie frekwen-
cji na nabożeństwach, 
czy to niedzielnych, czy 
w dni świąteczne.

W parafii działa-
ją: Franciszkański Za-
kon Świeckich, Aposto-
lat Maryjny, Stowarzy-
szenie Maryi Patron-
ki Dobrej Śmierci i ko-
ła Żywego Różańca. Jest 
ich piętnaście. Po na-
wiedzeniu parafii przez 
Maryję w znaku jasno-

górskiej ikony powsta-
ły koła – męskie i mło-
dzieżowe. – Chcieliby-
śmy stworzyć w parafii 
kręgi biblijne – mówi ks. 
Kapusta, i odrodzić Ka-
tolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży.

Golgota
Przy kościele usta-

wiono szereg krzyży. Ten 
obiekt na mapie regio-
nu świętokrzyskiego no-
si nazwę „Golgoty gade-
ckiej”. Zaprojektował go 
inż. Kazimierz Stępień, 
kresowianin z Grodna 
mieszkający w Warsza-
wie. Krzyże upamiętnia-
ją ofiary, od tych z ro-
ku 1939 po ofiarę ks. Je-
rzego Popiełuszki. – Pla-
nujemy jeszcze – mówi 
proboszcz – ustawienie 
krzyża upamiętniające-
go dzieci nienarodzone. 
Przy golgocie na modli-
twie w intencji Ojczyzny 
gromadzą się parafianie 
w czasie obchodów reli-
gijno-patriotycznych.

Ks. Zbigniew niemirsKi

pAnorAmA pArAfii 
Parafia pw. śś. apostołów Piotra i Pawła w gadce

Potomkowie bohaterów
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kościół projektował 
architekt Jacek Budyczuk

Na dole:
odnowiona figura  

Matki Bożej


