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Spotkanie i rozmowa 
z Janem Pawłem II 
stały się 
dla ks. Stanisława 
Drąga inspiracją 
i natchnieniem.

W Muzeum Regionalnym w Ko-
zienicach można oglądać wy-

stawę „Największy z rodu Słowian 
– Jan Paweł II w przeżyciach portre-
towych księdza Stanisława Drąga”. 
Znalazło się na niej kilkadziesiąt por-
tretów Papieża Polaka rysowanych 
węglem, które odzwierciedlają 85 lat 
jego życia. 

Do stworzenia tego cyklu por-
tretowego zainspirowało ks. Drąga, 
obecnie proboszcza parafii Świętej 
Trójcy w Grabowie nad Pilicą, spotka-
nie z Ojcem Świętym w radomskim 
seminarium w 1991 r. Wtedy miał oka-
zję chwilę porozmawiać z papieżem. 
Było to dla niego wielkie przeżycie. 
By oddać hołd Janowi Pawłowi II, 
rysował jego portrety. Zaprezento-

wane w muzeum prace powstawały 
w ciągu 19 lat.

Na wystawie obok portretów nie 
bez przyczyny znalazły się też rzeź-
bione stacje drogi krzyżowej twórcy 
ludowego Władysława Gruszczyń-
skiego. – Ksiądz Drąg  znalazł je na 
strychu. Przywrócił im życie. Podczas 
otwarcia wystawy została odprawio-

na Droga Krzyżowa. Przyszło bardzo 
dużo ludzi. Dla muzeum to było coś 
nowego – mówi kurator wystawy Ewa 
Jaźwińska.  Ekspozycję można oglą-
dać do połowy kwietnia. Potem trafi 
do kościoła środowisk twórczych 
w Warszawie. md

Zawsze prowadzi na Golgotę

W każdy piątek o 19.00 w radom-
skiej parafii Świętej Rodziny 

odbywają się Drogi Krzyżowe. Skie-
rowane są głównie do młodzieży, ale 
przychodzi też wiele osób dorosłych. 
Wypowiadanym słowom towarzyszą 
światła, dźwięk, muzyka. – Kiedyś 
ktoś zapytał mnie, czy to jest no-
wość w sposobie odprawiania tego 
nabożeństwa – mówi wikariusz ks. 
Tomasz Waśkiewicz. – Odpowiedzia-
łem, że nie. Droga Krzyżowa jest za-
wsze jedna i ta sama – prowadzi aż na 
Golgotę. Duży nacisk kładziemy nie 
tylko na efekty, ale także na medyta-
cje, które mają poruszyć człowieka. 

Jedno z nabożeństw prowadzili 
członkowie Kręgu Biblijnego. – Mu-
zyka i światła powodują, że głębiej 
przeżywamy treść rozważań. Je-
steśmy bogatsi o  pewne wartości 
i przemyślenia – powiedział Jacek 
Leszczyński. •
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Każdą Drogę Krzyżową kończy ucałowanie krzyża
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O wystawie opowiadała 
Ewa Jaźwińska

Muzeum Regionalne w Kozienicach

Papież węglem rysowany
krótko

Nowenna
Radom. w kościele 
św. stefana trwa 
nowenna w intencji 
beatyfikacji kard. stefana 
wyszyńskiego. 28 marca 
o 18.00 parafia i akcja 
katolicka zapraszają 
na Mszę św. z homilią 
na temat życia i nauczania 
Prymasa tysiąclecia.

Wywieś flagę
Diecezja. katolickie 
stowarzyszenie Młodzieży 
po raz kolejny organizuje 
akcję, podczas której 
rozprowadza flagi 
narodowe, w tym roku 
dodatkowo jeszcze 
maryjne i papieskie. 
Można je zamówić 
do 31 marca pod numerem 
telefonu 602 780 873. 
Młodzi ludzie zachęcają, 
by udekorować nimi nasze 
domy, kościoły i kapliczki 
w czasie beatyfikacji Jana 
Pawła ii, święta konstytucji 
3 Maja czy Dnia Flagi rP.
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Garbatka-Letnisko. W pierwszą 
niedzielę Wielkiego Postu w koście-
le parafialnym odbył się koncert 
pieśni pasyjnej, podczas którego 
wystąpili wokalistka Marzena 
Grzymała i ceniony muzyk jazzo-
wy Andrzej Jagodziński. Inspira-
cją koncertu była podróż do Ziemi 
Świętej pani Marzeny oraz jej 
uczestnictwo w szkole pisania ikon. 

Po wzruszającym programie wszy-
scy udali się na otwarcie wystawy 
ikon, którą w kościele w Garbatce 
można oglądać do 17 kwietnia. 
Organizatorami spotkania byli 
wójt Garbatki-Letnisko Robert 
Kowalczyk, proboszcz parafii ks. 
kan. Augustyn Rymarczyk i Sto-
warzyszenie Przyjaciół Garbatki.
 mr

Starachowice. Z inicjatywy pro-
boszcza ks. kan. Aleksandry Siko-
ry w parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa wokół świątyni, na 
zewnątrz, umieszczone będą sta-
cje drogi krzyżowej. Mają one for-
mę płaskorzeźb, a zaprojektował 

je starachowiczanin 
Wojciech Ziemnic-
ki. W  późniejszym 
czasie płaskorzeźby 
mają być umieszczo-
ne w kapliczkach.  
 km

Diecezja. 
Z okazji Dnia 
Modlitwy, Po- 
stu i Solidar- 
ności z Misjo- 
narzami – 
Dzieło Pomo-
cy „Ad Gen-
tes” Radio 
Plus Radom 
wyemitowa-
ło rozmowę 
z  ks. Andrzejem Cieszkowskim. 
Kapłan pochodzi z naszej diece-
zji i od 11 lat przebywa w Afryce. 
Obecnie prowadzi misję w Anda-
rze. Pod swoją opieką ma ponad 
30 wspólnot i 15 stałych kościołów. 
Ks. Andrzej powiedział, że w jego 
misji szczególnie potrzebne są 
maszyny rolnicze, jak kultywator 
i siewnik, gdyż uprawa warzyw 
może rozwiązać wiele ich proble-
mów. Niestety, koszt zakupu tych 
urządzeń jest bardzo wysoki. 
Osoby, które zechcą pomóc misji 
ks. Cieszkowskiego, mogą pisać na 
adres majlowy: amcie01@yahoo.
com.  kp

Radom. W parafii pw. Chrystu-
sa Króla miała miejsce premiera 
przedstawienia »Postanowiliśmy, 
Duch Święty i my« (Dz 15,28). So-
bór Jerozolimski I”. Przygotowali 

je alumni Wyższego Seminarium 
Duchownego w Radomiu pod kie- 
runkiem wykładowcy Pisma Świę- 
tego i  moderatora diecezjalnego 
Dzieła Biblijnego, ks. dr. Jacka 

Kucharskiego. W ramach spotkań 
biblijnych przedstawienie będzie 
można zobaczyć 27 marca o 18.00 
w Zwoleniu w kościele pw. Krzyża 
Świętego.  mg

Diecezja. Przyzw yczailiśmy 
się już do tego, że na rekolekcje 
idziemy do kościoła. Okazuje 
się, że można również inaczej. 
Ks. Sławomir Płusa zaprasza 
wszystkich chętnych do udziału 
w tzw. Rekolekcjach Radiowych 
„Eksperyment z Panem Bogiem”. 
20-minutowych konferencji moż-

na słuchać w Radiu Plus Radom 
w  każdą niedzielę o  16.00 i  od 
poniedziałku do piątku o  19.45. 
Rekolekcje adresowane są do 
osób pragnących w ciszy własne-
go domu wejść w osobisty kontakt 
ze słowem Bożym oraz odkryć na 
nowo bądź pogłębić swoją relację 
z Bogiem. mm

Wielkopostny koncert

Wspomóżmy misje 
w Andarze

Warto zobaczyć
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Marzena Grzymała i Andrzej Jagodziński dostarczyli słuchaczom 
wielu wzruszeń

Ks. Andrzej 
Cieszkowski

Rekolekcje z Radiem Plus

Via Crucis
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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

Materiał, z którego 
została wykonana 
ta droga krzyżowa, 
jest odporny 
na działanie niskich 
i wysokich temperatur 

Scenariusz 
przedstawienia 
powstał 
na podstawie 
książki 
ks. Andrzeja 
Bosowskiego

Ks. Sławomir 
Płusa 
zaprasza 
do słuchania 
konferencji
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Przed beatyfikacją

Głos z nieba

Matka Danuta Wróbel
przełożona generalna 
Zgromadzenia sióstr służek nMP 
niepokalanej
„Do wspólnot życia 
konsekrowanego zwracałem się 
przy różnych okazjach, wyrażając 
miłość, jaką kościół darzy ich 
powołanie i posługiwanie 
Ludowi bożemu” – napisał 
Jan Paweł ii w orędziu do osób 
życia konsekrowanego z okazji 
Vi pielgrzymki do ojczyzny. 
Decyzji papieża zawdzięczamy 
też ustanowienie Światowego 
Dnia Życia konsekrowanego, 
który jest okazją „do poznawania 
przez duchowieństwo i wiernych 
piękna drogi rad ewangelicznych, 
wyrażania bogu wdzięczności 
za ten dar i rozwijania 
duszpasterstwa powołań”. wielu 
z nas doświadczyło osobistego 
spotkania z papieżem – osobą 
emanującą miłością, siłą ducha, 
mądrością, radością. czuliśmy 
się przy nim dziećmi kościoła. 
czujemy się nimi tym bardziej 
wobec jego wyniesienia na ołtarze. 
Papieskie przesłanie, wyrażone 
słowami: „Powinniście budować 
nową wielką historię”, nabiera 
dzisiaj mocy głosu z nieba, 
zobowiązuje i – jak ufam – uzdolni 
nas do kroczenia z większym 
entuzjazmem drogami chrystusa.

Diecezjalne rekolekcje Akcji Katolickiej w sanktuarium w Czarnej 

Nijakość to grzech

P rzedstawiciele Akcji Ka-
tolickiej przyjechali do 
Sanktuarium Matki Bożej 

Wychowawczyni w Czarnej, aby 
zastanowić się, do czego powołu-
je ich Bóg. Nauki formacyjne na 
podstawie adhortacji „Christifide-
les laici” przygotowali diecezjalni 
duszpasterze Akcji ks. Andrzej 
Jędrzejewski i ks. Grzegorz Wój-
cik. – Podążając za myślą Jana 

Pawła II, zebrani przypomnieli 
sobie, że grzechem jest bycie 
nijakim i biernym oraz że to do 
nich skierowane są słowa: „Idźcie 
i wy do mojej winnicy”, pracujcie 
i przynoście dobry, obfity owoc. A 
zadań jest wiele: głosić Ewangelię 
począwszy od własnej rodziny i 
najbliższego środowiska, modlić 
się i zabiegać o nowe powołania, 
troszczyć się o życie, zwłaszcza to 

zagrożone już w łonie matki, dbać 
o miłość w rodzinie, pomagać 
potrzebującym, pracować uczci-
wie. Należy także angażować się 
w życie społeczne i polityczne, 
aby później mieć wpływ na jego 
kształt – mówi Ilona Michalska-
-Masiarz. Wszystkich, którym 
wymienione sprawy leżą na ser-
cu, Akcja Katolicka zaprasza do 
przyłączenia się w jej szeregi. 

W intencji członków AK mo-
dlił się podczas Eucharystii bp 
Henryk Tomasik. Aby umocnić 
ich w wypełnianym powołaniu, 
przypomniał w homilii: „Wy je-
steście solą ziemi”. kgm

Głosić Ewangelię, dbać o miłość w rodzinie, 
angażować się w życie społeczne i polityczne – 
to zadania dla każdego z nas.
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W dwudniowym skupieniu Akcji Katolickiej uczestniczyło ponad 60 osób
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J eszcze u początku 2010 roku 
bp Henryk Tomasik powołał 
do istnienia Diecezjalny Ze-
spół Wdrażania Programów 

Pomocowych. – Jego celem jest 
– mówi ks.  Roman Adamczyk – 
zaktywizowanie i skoordynowa-
nie wszelkiego rodzaju prac do-
tyczących pozyskiwania różnych 
środków pomocy na działalność 
duszpasterską i na renowację obiek-

tów sakralnych. Niektóre z parafii 
skorzystały z tej szansy z sukcesem. 
Wiele jeszcze czeka na impuls.

Nowy budżet Unii
Diecezjalny zespół stara  się 

wyprzedzać czas. Nadchodzące 
miesiące w funduszach Unii Euro-
pejskiej są podsumowaniem koń-
czącego  się budżetu. – To  okres, 
gdy bazując na starych projektach, 

będzie trudno zdobyć pieniądze. 
Ale działania naszego zespołu wy-
biegają w przyszłość, w czas nowego 
budżetu Unii planowanego na lata 
2014–2020. Tutaj małe jednostki 
będą miały mniejszą szansę. Stąd 
potrzeba, byśmy już dziś tworzyli 
projekty na jutro, projekty obej-
mujące szersze działania. Właśnie 
dlatego nasz zespół podejmie się 
mozolnej pracy skatalogowania 

wszelkich obiektów zabytkowych 
istniejących w naszej diecezji i spo-
rządzenia kompleksowych planów 
ich renowacji – mówi ks. Roman 
Adamczyk, członek zespołu.

Było warto
Unijne dotacje finansowe 

nie powinny być traktowane jako 
coś wyjątkowe-
go. One są czymś 
wręcz natural-
nym, dostępnym 
dla każdej para-
fii. Jednakże by 
je zdobyć, trzeba 
fachowej pomocy 
przy sporządza-
niu projektów. 
Ale  co  zrobić, 
gdy jest  się pro-
boszczem małej 
parafii i  gdy 
nie  ma osób fa-
chowo przygo-
towanych do  tej 
pracy? – Właśnie 
po to powstał Die-
cezjalny Zespół 

Wdrażania Programów Pomoco-
wych – mówi ks. Roman Adamczyk, 
członek zespołu. Każdy z probosz-
czów, planując renowację zabytko-
wego obiektu sakralnego, powinien 
zwrócić się do nich. Tam znajdzie 
kompetentną pomoc. Członkowie 
zespołu wskażą na osoby, które rze-
telnie ocenią inwestycję, a potem 
przygotują projekt, który pomoże 
w pozyskaniu pieniędzy. – Ważną 

tekst
ks. Zbigniew Niemirski

zniemirski@goscniedzielny.pl

Fundusze. Bardzo 
często koszt 
odnowienia 
zabytków 
przewyższa 
możliwości 
lokalnych 
wspólnot 
parafialnych. 
Renowacja 
jest możliwa 
dzięki dotacjom 
– unijnym 
i samorządowym.

Parafia może dać radę
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Nad 
funduszami 
wspierającymi 
renowacje 
obiektów 
sakralnych 
w naszej 
diecezji 
czuwają 
księża:  
Andrzej 
Tuszyński 
(z lewej) 
i Roman 
Adamczyk. 
W tle katedra 
radomska
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kwestią jest posiadanie wstępnej 
dokumentacji prawnej, a  tutaj 
przede wszystkim solidnie przy-
gotowane księgi wieczyste – mówi 
ks. Adamczyk. 

Fachowcy diecezjalnego zespo-
łu przeanalizują problem, nakierują 
program inwestycyjny, rozpoczną 
przygotowania w celu sporządze-
nia projektów. – Wtedy pojawią się 
działania typu projekty, pozwolenia 
i  uzgodnienia. Proboszcz będzie 
reprezentantem całości, on  po-
twierdzi wszelkie projekty, pod-
pisze dokumenty, a te przygotują 
fachowcy. Parafia, co zrozumiałe, 
będzie musiała wnieść jakąś część 
zaangażowania materialnego – wy-
jaśnia ks. Roman Adamczyk.

Ksiądz Adamczyk jest probosz-
czem parafii w Zakrzewie. Tamtej-
szy barokowy kościół dzięki dota-
cjom został poddany szeregowi prac 
renowacyjnych. Zewnętrzna fasada 
świątyni, jej mury i dach oraz zabyt-
kowa dzwonnica odzyskały dawny 
barokowy kształt. – Renowacja je-
dynie przy finansowym zaangażo-
waniu parafian, mimo że bardzo 
ofiarnych, byłaby bardzo trudna 
i czasochłonna, o ile w ogóle możli-
wa – mówi proboszcz.

Projekty twarde i miękkie
Te pierwsze obejmują działania 

związane z inwestycjami, z renowa-
cją zabytkowych obiektów. Drugie 
są wsparciem bieżących działań, 
między innymi duszpasterskich 
i wychowawczych. Doświadczeniem 

w wykorzystywaniu z obu źródeł 
może  się poszczycić ks.  Andrzej 
Tuszyński, dyrektor Centrum Mło-
dzieży „Arka”. – Nasze Centrum żyje 
i utrzymuje się z funduszy pozyski-
wanych z projektów. Mogę powie-
dzieć, że jakoś przyzwyczaiłem się 
do tego, by działalność „Arki” finan-
sować z dotacji i zewnętrznych pro-
jektów. W Centrum zatrudniamy 20 
osób, które na co dzień troszczą się 
o formację dzieci i młodzieży. Stwo-
rzyliśmy wspólnotę ponad tysiąca 
wolontariuszy. To wszystko nie by-
łoby możliwe bez pieniędzy – mówi 
ks. Tuszyński, członek kurialnego 
zespołu. Jego projekty to w dużej 
mierze tzw. projekty miękkie, nie-
związane z inwestycjami, ale bę-
dące działalnością wychowawczą. 
I w dziedzinie inwestycji, i działań 
z dziećmi i młodzieżą potrzeba fa-
chowego przygotowania. – Uczest-
niczyłem w  wielu szkoleniach 
i warsztatach. Pozwoliły mi na so-
lidne przygotowanie się do pracy 
duszpasterskiej w  warunkach 
wyzwań współczesności – mówi 
ks. Tuszyński.

Próba bilansu
Niejednokrotnie utyskujemy, 

że zdobywamy za mało funduszy ze-
wnętrznych na wsparcie działalno-
ści duszpasterskiej oraz na remonty 
i renowacje obiektów sakralnych 
w  naszej diecezji. Tym bar-
dziej warto pokusić się 
o podsumowanie. 

Diecezjalny Zespół Wdra-
żania Programów Pomocowych 
spotyka się regularnie. Wytycza 
nowe cele i podsumowuje minione 
dokonania. Te ostatnie – to reali-
zacja kilkunastu projektów. Naj-
większym jest program renowacji 
i prac remontowych w radomskiej 
katedrze. Pozyskane środki unijne 
oraz wsparcie z sejmiku samorzą-
dowego Mazowsza i Urzędu Miasta 
Radomia pozwolą na kontynuację 
renowacyjnych prac przy świątyni 
i jej otoczeniu. Dzięki finansowe-
mu wsparciu z zewnątrz prowa-
dzone są  prace przy renowacji 
radomskiej fary i klasztoru ojców 
bernardynów. Pomoc finansowa 
sejmiku mazowieckiego umożliwi-
ła renowację elewacji radomskie-
go kościoła pw. Świętej Rodziny, 
a  wsparcie z  funduszu ochrony 
środowiska pozwoliło na zamon-
towanie ekologicznego ogrzewania 
obiektu. Takie samo ogrzewanie 
zamontowano w kościele pw. MB 
Częstochowskiej. 

Zaangażowanie w projekty 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich przynio-
sło wsparcie reno-

wacji obiektów 

sakralnych w Sieciechowie, Ma-
gnuszewie, Zachorzowie, Solcu, 
Klwowie, Skarżysku Kościelnym 
i Odrowążu. Pozyskane wsparcie 
dotyczyło też realizacji projek-
tów związanych z promowaniem 
kultury i historii regionów. Tak 
stało się w Skarżysku-Kamiennej, 
gdzie przy sanktuarium Matki Bo-
żej Miłosierdzia powstaje skarży-
skie centrum turystyczne. Z kolei 
600. rocznica bitwy pod Grunwal-
dem obchodzona w  Jedlni była 
w tej podradomskiej wsi okazją 
do realizacji programu nawiązu-
jącego do  obecności tutaj króla 
Władysława Jagiełły. Natomiast 
parafia Zwoleń realizuje projekt 
przywołujący związek tego miasta 
z osobą Jana Kochanowskiego. _

Parafia może dać radę

Ks. Bernard 
Kasprzycki, proboszcz 
parafii Zwoleń, 
podpisuje projekt 
renowacji kościoła 
w Zwoleniu. Pierwszy 
z lewej marszałek 
województwa 
mazowieckiego 
Adam Struzik 
pierwsze z lewej: 
Dzięki finansowemu 
wsparciu odnowiona 
została elewacja 
kościoła w Zakrzewie 
i zabytkowa dzwonnica
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Obchody 600. rocznicy 
bitwy pod  

Grunwaldem w Jedlni. 
W tle odnowiona 

fasada parafialnego 
kościoła

Radomski klasztor bernardynów 
jako pierwszy przystąpił  

do realizacji programu  
pozyskiwania  

pieniędzy  
na renowację  

zabytków.  
Na zdjęciu  
prace nad  

rekonstrukcją  
zabytkowych  

stacji drogi  
krzyżowej
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Wolontariusze na ŚDM w Madrycie

Liczą na powiew 
świeżości

Kryteria były ostre. 
Trzeba było znać 
przynajmniej dwa 
języki obce i mieć 
nienaganną opinię 
proboszcza. Przez 
eliminacyjne sito 
przeszło niemal  
50 młodych diecezjan.

W radomskim Ośrodku Dusz-
pasterstwa Akademickie-

go przy ul. Górniczej odbyło  się 
spotkanie formacyjne młodych 
osób, które będą wolontariuszami 
podczas tegorocznych Światowych 
Dni Młodzieży. – Aby pojechać jako 
wolontariusz do Madrytu, należało 
wykazać się znajomością dwóch ję-
zyków obcych, w tym hiszpańskie-
go, otrzymać nienaganną opinię 
od kapłana w swojej parafii oraz 
przejść rozmowę kwalifikacyjną 
na temat zaangażowania w życie 
Kościoła – wyjaśnia wolontariusz 
Piotr Babicki.

Podczas spotkania Piotr pytał 
swoich kolegów, czego oczekują 
po udziale w spotkaniu młodzieży 
z całego świata z Benedyktem XVI. 
– W  1999 roku uczestniczyłem 
w  Licheniu we  Mszy św. odpra-
wianej przez Jana Pawła II. Były 
to niesamowite chwile, które pozo-
stają w moim sercu po dziś dzień. 
Chciałbym ponownie doświadczyć 
spotkania z Ojcem Świętym – opo-

wiadał Dominik Wieczorek. Ma-
ria Domagała chce spożytkować 
całą swą energię na pomoc innym. 
– To  prawdziwe wyzwanie. Być 
pomocnikiem i  przewodnikiem 
po obcym mieście i dbać o niewie-
le bardziej zagubionych od siebie 
samego ludzi – mówiła. – Nie ma 
nic piękniejszego, niż pomoc bliź-
nim. Służąc innym, mimo wielu 
przeciwności – upału, barier ję-
zykowych – służę samemu Chry-
stusowi. Chciałabym po powrocie 
z Madrytu móc śmiało głosić, że Je-
zus jest obecny w każdym z nas – 
dodaje Dominika Szałas. Monika 
Pawlak z kolei wierzy, że spotkanie 
pomoże jej spojrzeć na sprawy wia-
ry z innej perspektywy, wzmocni 
duchowo i wniesie powiew świeżo-
ści w jej życie. Paweł Romanowski 
dodaje: – Mam nadzieję, że wrócę 
ze Światowych Dni Młodzieży choć 
trochę odmieniony duchowo.

Hiszpania jest  jednym z  naj-
bardziej zlaicyzowanych krajów 
w Europie. Ks. Marek Adamczyk, 
opiekun Diecezjalnego Biura Świa-
towych Dni Młodzieży w Radomiu 
i organizator spotkania wolonta-
riuszy, podkreśla, że musimy się 
modlić za  przyszłość tego kraju 
i  ufać, że  tegoroczne spotkanie 
w Madrycie wzmocni wiarę jego 
mieszkańców. – Polecajmy zatem 
w naszych modlitwach Światowe 
Dni Młodzieży, Hiszpanię oraz 
wolontariuszy z  naszej diecezji, 
którzy będą tam służyć podczas 
sierpniowego spotkania – zachęca 
Piotr Babicki. md

Gorąco polecamy

Tajemnice najświętszego  
z sakramentów

Kardynał George Pell, arcybiskup 
Sydney w Australii, powiedział 
o tej książce: „Musisz to przeczy-
tać”.

J ej autorem jest Vinny Flynn, dy-
rektor wykonawczy MercySong 

Ministries of Healing. Utalentowa-
ny muzyk, a przy tym mówca i pi-
sarz wraz z żoną Donną i siedmior-
giem dzieci założył firmę będącą 
studiem nagrań i wydawnictwem. 
Zaczęły stamtąd wychodzić płyty 
z muzyką rodzinną, a także prelek-
cje i książki religijne. Flynn od 30 
lat jest żarliwym głosicielem praw-
dy o Bożym miłosierdziu w duchu 
nauczania św. s. Faustyny Kowal-
skiej, o sakramentach i ojcowskiej 
miłości Boga. Także w książce „7 
tajemnic Eucharystii” wracają 
cytaty z  „Dzienniczka” świętej. 
Zresztą autor przypomina, że peł-
ne zakonne imię siostry brzmiało 
Maria Faustyna od Najświętszego 
Sakramentu, a  ona sama pisała: 
„Najuroczystsza chwila w  życiu 
moim to chwila, w której przyjmuję 
Komunię świętą”.

Książka Vinny’ego Flynna 
jest  skuteczną próbą przypo-
mnienia tego, czym dla uczniów 
Chrystusa jest  najświętszy z  sa-
kramentów. Owe „czym” nazywa 
siedmioma tajemnicami, a  opi-
suje je następująco: Eucharystia 
jest żywa. Chrystus nie jest sam. 
Jest tylko jedna Msza. Euchary-
stia nie jest tylko jednym cudem. 
Nie tylko przyjmujemy Euchary-
stię. Każde przyjęcie jest inne. 
Nie  ma żadnych ograniczeń. 
W  siedmiu rozdziałach pisze 
o Eucharystii prosto i zrozumiale, 
unikając spekulatywnego języka 
teologii. Ale z drugiej strony czer-
pie szeroką garścią ze skarbnicy 
wiedzy Kościoła. Cytuje Katechizm 
Kościoła Katolickiego, nauczanie 
soborów, Ojców Kościoła, papieży 
i świętych.

Opublikowana w  2006 roku 
książka szybko zdobyła wielką 
popularność w  obszarze języka 
angielskiego, zdobywając tam 
świetne recenzje. O. Peter Damian, 
autor książki „Święty Maksymi-
lian Kolbe: Męczennik Miłości”, 
napisał: „Vinny Flynn zrobił to, 

co wymyka się większości teolo-
gów: napisał o  najgłębszych ta-
jemnicach wiary prostym, zrozu-
miałym dla wszystkich językiem”. 
Z kolei o. Benedict Groeschel, autor 
książki „W obecności Pana”, zachę-
ca: „Jeśli szukasz nowych sposo-
bów, aby zwiększyć swoje odda-
nie naszemu Panu w Najświętszej 
Eucharystii, to jest to książka dla 
Ciebie. I proponuję, żebyś od razu 
kupił kilka egzemplarzy dla swo-
ich przyjaciół”. 

Dobrze w ięc  się stało, 
że  trafiła na  nasz rynek księ- 
garski. Trudu tłumaczenia na język 
polski podjął się Paweł Kopycki, 
a ukazała się nakładem radomskie-
go wydawnictwa „Polwen”. Oficy-
na ma już na swoim koncie szereg 
wartościowych książek o tematyce 
religijnej. Wystarczy przypomnieć 

niektóre z  tytułów: 
„Matka 

Teresa z  Kaluty” 
(2010), „Tajemnica Guadalupe” 
(2009), „Modlitwa z  Ojcem Pio” 
(2009), „Jezus Chrystus, świadec-
two Jego Całunów” (2009), „Kościół 
katolicki w drugiej połowie XX w.”, 
„Okultyzm a wiara katolicka”, „Bo-
skie oblicze – całun z Manoppello”, 
„Jan Paweł II – Encyklopedia ponty-
fikatu 1978–2005”, „Jan Paweł II – En-
cyklopedia nauczania moralnego”.

Ks. Zbigniew Niemirski

Vinny Flynn, 7 tajemnic eucharystii. 
tajemnice wiary, tł. Paweł kopycki, 
radom 2011. 
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Mszę św. dla przyszłych wolontariuszy sprawował  
ks. Marek Adamczyk
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Papież do nas listy pisał
Duszpasterstwo Akademic-

kie zaprasza na kolejne spotka-
nie z cyklu „Papież do nas listy 
pisał”. Te  otwarte spotkania, 
przygotowujące do beatyfikacji 
Jana Pawła II, oparte są na listach 
apostolskich, które papież napisał podczas swo-
jego pontyfikatu. 31 marca o 19.00 w budynku 
DA przy ul. Prusa 6 przesłanie „Listu o różańcu” 
przybliży ks. Zbigniew Gaczyński. Przed spotka-
niem o 18.15 sprawowana jest Msza św.

„Idiota” w seminarium
Zespół Teatralny Wyższego Seminarium 

Duchownego w Radomiu zaprasza na spektakl 
pt. „Idiota” na podstawie powieści Fiodora Dosto-
jewskiego. Przedstawienie będzie wystawiane 
o 19.00 od 31 marca do 3 kwietnia w seminaryjnej 
auli Jana Pawła II (ul. Młyńska 23/25). Prosimy 
o wcześniejsze zgłoszenie obecności pod nume-
rem telefonu (48) 33 09 100.

W intencji Kresowiaków
Msza św. w intencji lwowiaków i wszyst-

kich osób związanych z  polskimi Kresami 
będzie sprawowana 3 kwietnia o 12.30 w ra-
domskiej katedrze.

Festiwal  
Piosenki Religijnej

16 i 17 maja w Skaryszewie 
z udziałem dzieci z telewizyj-
nego programu „Ziarno” odbę-
dzie się XI Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki Religijnej 
„Nowa piosenka na Nowe Mi-
lenium”. Organizatorzy zapraszają do udziału 
w nim solistów oraz duety dziecięce i mło-
dzieżowe. Do 18 kwietnia na adres Publicznej 
Szkoły Podstawowej (ul. Wojska Polskiego 
5, 26-640 Skaryszew) należy przesłać nagra-
nie robocze proponowanej piosenki. Każdy 
uczestnik prezentuje piosenkę premierową 
o tematyce religijnej we współczesnej aran-

żacji. Regulamin i karta zgłoszenia na www.
skaryszewiak.pl i www.skaryszew.pl.

Konkurs dla maturzystów
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

zaprasza tegorocznych maturzystów, którzy 
mieszkają na  wsi lub w  mieście do  20 tys. 
mieszkańców, do wzięcia udziału w X Edy-
cji Konkursu Akademickiego o stypendium 
i indeks im. bp. Jana Chrapka. By wziąć w nim 
udział, należy w wybranym przez siebie ga-
tunku (do wyboru: artykuł, reportaż, esej) 
wyjaśnić, jak można interpretować frag-
ment z listu „Troska drugim imieniem miło-
ści” bp. Jana Chrapka: „Zbyt mało jest troski 
o człowieka i otaczający świat, za mało wiedzy 
i działań podejmowanych w kategorii dobra 
wspólnego. Wciąż dominuje chęć ideologizo-
wania ludzkiego myślenia i wpływania tą ka-
tegorią zachowania na ludzkie postawy”. Pra-
ce i wymagane dokumenty przyjmowane będą 
do 18 kwietnia. Bliższe informacje na www.
dzielo.pl. _

zapowiedzi

pod
patronatem
„Gościa”

Oaza modlitwy u ojców pallotynów

Z Biblią pod rękę
To, co ich szczególnie wyróżnia, 
to radość życia połączona 
z dużą życzliwością  
dla wszystkich, których 
spotykają na swej drodze życia.

N ależą do oazy i chętnie przyjeżdżają na or-
ganizowane dla nich spotkania. Wywo-

dzą się z parafii pallotyńskich, które znajdują się 
na terenie całego kraju. Ostatnio spotkali się 
na oazie modlitwy, która miała miejsce we wspól-
nocie radomskiej, w kościele św. Józefa przy ul. 
Młodzianowskiej. W trzydniowym spotkaniu 
uczestniczyło około 40 osób. Byli to członkowie 
i sympatycy Ruchu Światło–Życie z Warszawy, 
Ożarowa, Wałbrzycha, Czarnej oraz Radomia. 
– Przyjechali ci, którzy chcą spędzić trochę 
czasu z Panem Bogiem, zagłębić się w to, kim 
On jest, co chce nam dać. Tradycja naszych oaz 
modlitwy polega na tym, że od kilkunastu lat, 
w okolicach grudnia, odbywają się one w Czar-
nej. W Radomiu jest to nasze trzecie spotkanie. 
W czasie jego trwania dowiedzieliśmy się, jak 
interpretować Biblię i  jak ją czytać, żeby się 
do tej lektury nie zniechęcać – mówiła Ewa Ja-
nik, moderatorka.

W  programie trzydniowego spotkania 
w  Radomiu znalazły  się konferencje, udział 
w nabożeństwach, modlitwa, ale i czas na inte-

grację. Punktem centralnym każdego dnia była 
Eucharystia. – „Światło na życie” – tak brzmiało 
nasze przewodnie hasło. Konferencje głosił dla 
nas ks. Paweł Sierny SAC z sanktuarium z Oża-
rowa Mazowieckiego. To były bardzo ciekawe 
wykłady. W tych dniach mogliśmy oderwać się 
od codzienności i w ciszy oraz zamodleniu nasz 
czas poświęcić tylko dla Pana Boga – mówił Ber-
nard Pająk, moderator. 

Bernard zaprasza wszystkich chętnych 
do  wspólnoty pallotyńskiej Ruchu Światło–
Życie. Wyjaśnia, że wspólnota ta nie różni się 
od  diecezjalnego Ruchu Światło–Życie. Ma 
te same założenia i działa w ten sam sposób, 
aczkolwiek jest możliwość poznania ludzi z in-
nych miast całej Polski, wymiany doświadczeń. 
Oaza pallotyńska w Radomiu liczy około 80 osób.
 Krystyna Piotrowska
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Młodzi uczyli się, jak interpretować Pismo Święte
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Tu nie ma osoby, 
dla której kościół 
parafialny  
byłby czymś obcym 
czy obojętnym. 
Wszyscy dbają  
o jego wygląd.

Z achorzów jest wioską znaną 
już w XV wieku. W 1785 r. zbu-

dowano tu kaplicę dworską, która 
dziś stanowi istotną część świątyni 
parafialnej.

modrzew zamiast murów
Szanse na budowę własnego 

murowanego kościoła pojawi-
ły się w końcu lat 50. ubiegłego 
wieku. 

Parafianie ofiarnie gromadzili 
materiały. Ale ówczesne władze 
chciały je  przejąć na  budowę 
innych obiektów niż sakralne. 
Wtedy mieszkańcy zabezpieczyli 
wszystko, a materiał wykorzysta-
li na budowę ogrodzenia parafial-
nego cmentarza. Idea murowa-
nego kościoła już  nie  wróciła, 
za to starano się zadbać o kształt 

i wygląd modrzewiowej 
świątyni, dawnej kapli-
cy dworskiej. Ufundował 
ją Michał Domaniewski 
i jego żona Dorota Dunin 
Brzezińska.

Przy tej kaplicy sys-
tematyczne duszpaster-
stwo zapoczątkował w  1957  r. 
ks. Eugeniusz Cieślik, wikariusz 
parafii Sławno. Rok później bp Jan 
Kanty Lorek erygował tu samo-
dzielną parafię, a ks. Cieślik został 
jej pierwszym proboszczem.

Strażacy i inni
Wierni utrzymują się głównie 

z rolnictwa. 
– Wielu, głównie młodych, 

w y jeżd ża, sz u kając prac y. 
Ale z tego, co wiem, jest to liczba 
mniejsza niż gdzie indziej. Poboż-
ność naszych parafian to głębo-

ka formacja duchowa 
osadzona w rodzinach. 
To obraz tego, co jest czę-
sto nazywane pobożno-
ścią opoczyńską – mówi 
proboszcz ks.  Roman 
Kuna. 

Zaplecze modlitew- 
ne stanowią koła Żywego Różań-
ca. Młodsze dziewczęta chętnie 
garną się do parafialnej scholi, 
a chłopcy służą do Mszy św. jako 
ministranci. 

– Swoistym fenomenem w ży-
ciu parafii są strażacy. – Członko-
wie straży pożarnej angażują się 
we wszelkie prace, jakie dzieją się 
w parafii. Na nich zawsze można 
liczyć. A ostatnio było tu wiele 
do  zrobienia. Jestem pewien, 
że pomogą także w przyszłości – 
mówi proboszcz.

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. św. Michała Archanioła w Zachorzowie

Świątynia, z której są dumni

Zapraszamy na Msze św.: 
W niedziele i święta – 8.30, 10.00, 
11.30
W dni powszednie – 17.00

Zdaniem 
proboszcza

– Dwa lata mojej 
pracy w tej parafii 
to najpierw 
uświadomienie 
sobie, jak bardzo 
moi parafianie 

zachowują wdzięczną 
pamięć o moim poprzedniku 
ks. ireneuszu Domagale. 
staram się kontynuować to, 
co było owocem jego pracy 
duszpasterskiej, którą 
prowadził tu przez 20 lat.  
cieszę się, że wierni tak 
bardzo angażują się 
w konieczne prace 
remontowe. Śpieszą 
z pomocą materialną 
i zawsze są gotowi przyjść,  
by pracować  
nad upiększaniem naszego 
kościoła i jego obejścia. 
Jesteśmy wdzięczni, że nasze 
wysiłki małej, bo niespełna 
tysięcznej wspólnoty 
dostrzegają i wspomagają 
władze wojewódzkie 
i samorządowe.  
razem, odważnie 
włączając się w pozyskanie 
funduszy unijnych, 
odnowiliśmy zewnętrzną 
elewację świątyni.  
teraz przed nami prace  
nad jej wnętrzem.  
ufam, że razem uda nam się 
to dzieło. Dziękuję także 
pracownikom miejscowej 
szkoły za owocną współpracę. 
Jest ona bardzo ważna 
w dziele harmonijnego 
wychowania i formacji 
naszych najmłodszych 
parafian.

Ks. Roman Kuna

Święcenia kapłańskie –  
5 czerwca 1993 r. wikariaty 
– głowaczów, skarżysko 
kościelne, parafie  
pw. św. Mikołaja w końskich, 
Podwyższenia krzyża Świętego 
w opocznie i wszystkich 
Świętych w starachowicach. 
Probostwo w Zachorzowie 
od 2009 roku.

Liczne grono 
ministrantów 
w tak małej 
wspólnocie  
to znak  
jej żywotności


