
Chcą wiernie służyć Bogu, 
Kościołowi i Ojczyźnie 
poprzez czynienie dobra.

W kaplicy Wyższego Semi-
narium Duchownego w Rado-
miu, w Uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata, na Euchary-
stii sprawowanej pod przewod-
nictwem bp. Zygmunta Zimow-
skiego spotkali się w dniu swe-
go patronalnego święta człon-
kowie i sympatycy Akcji Kato-
lickiej Diecezji Radomskiej. Ks. 
Sylwester Laskowski poinformo-
wał zgromadzonych, że ponow-
nie do pełnienia funkcji prze-
wodniczącego AK został powo-
łany przez biskupa ordynariusza 
Jerzy Siwek. Na Mszy św. obecni 
byli również członkowie Katoli-
ckiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży, którzy jak co roku w uroczy-
sty sposób przyjęli do swego gro-
na nowych członków. W wygło-
szonej homilii bp Zygmunt Zimo-
wiski powiedział: – Prosimy dzi-
siaj o światło z wysoka, aby Bóg 
wzrastał w naszych sercach, aby 
poprzez nas wzrastał w środowi-

sku, w którym przyszło 
nam żyć i pracować. 

Do grona członków 
KSM dołączyło 31 osób. 
Wszyscy otrzymali z 
rąk biskupa legitymacje 
członkowskie, a wcześ-
niej wypowiedzieli tekst przysię-
gi. „Uroczyście przyrzekam pra-
cować nad sobą, aby móc całym 
życiem wiernie służyć Bogu, Koś-
ciołowi i Ojczyźnie. Czynić do-
brze ludziom, być dobrym człon-
kiem KSM”. 

Marysia Balicka z 
pierwszej klasy II LO w 
Starachowicach – któ-
ra otrzymała legityma-
cję członkowską – na py-
tanie, dlaczego wybra-
ła KSM, powiedziała: – 

KSM poza tym, że zbliża do Boga, 
uczy też patriotyzmu i historii na-
szego kraju, a przez to jest wizy-
tówką polskości. 

Nowym diecezjalnym opieku-
nem KSM został ks. Leszek Doma-
gała.  KRYSTYNA PIOTROWSKA
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Uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata za-

myka kolejny okres liturgicz-
ny w ciągu roku. Zbliżamy 
się też do końca roku ka-
lendarzowego. Przed nami 
coraz więcej podsumowań, 
debat, spotkań i planów 
na przyszłość. Na stro-
nach IV–V spotykamy się 
z Akcją Katolicką Diecezji 
Radomskiej z okazji jubileu-
szu. Jej przedstawiciele mó-
wią o trudnych początkach, 
o radościach, sukcesach i 
planach na następne lata. 
Tych, którzy uważają, że w 
piłkę nożną powinni grać 
wyłącznie mężczyźni, za-
praszam do lektury str. VII, 
jest tam coś o pewnym tur-
nieju i pomysłach siostry 
Barbary. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA
redaktor wydania

Najwyższą frekwencję w Polsce zanotowa-
no w Kazanowie (powiat zwoleński). Do 

urn poszło 71,19 proc. Włodarze miast wyło-
nieni w II turze to najczęściej osoby bezpar-
tyjne, zgłoszone przez lokalne komitety wy-
borcze: BIAŁOBRZEGI – Wiesław Banachowicz, 
KOŃSKIE – Krzysztof Obratański, LIPSKO 
– Jerzy Pasek, PIONKI – Romuald Zawodnik, 
STĄPORKÓW – Edmund Wojna, SUCHEDNIÓW – 
Tadeusz Bałchanowski, SZYDŁOWIEC – Andrzej 
Jarzyński. Członkami PiS są: PRZEDBÓRZ 

– Miłosz Naczyński, RADOM 
– Andrzej Kosztowniak, 
STARACHOWICE – Wojciech 
Bernatowicz. W SKARŻYSKU 
wygrał popierany przez 
PiS Roman Wojcieszek, a 
w IŁŻY i ZWOLENIU wygrali 
członkowie PSL – odpo-
wiednio Andrzej Moskwa i 
Bogusława Jaworska. 

WYBORCZE BOJE ROZSTRZYGNIĘTE

Niedziela, godz. 
22.10. Andrzej 
Kosztowniak 
(w środku) 
w Radiu Plus. 
Obok Marek 
Suski. Rozmawia 
Magdalena 
Gliszczyńska
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ZA TYDZIEŃ
  PARAFIA PW. BŁ. ANNUARITY 

w Radomiu
  O UCZELNIANYM STRAJKU sprzed 

25 lat

Bp Zygmunt 
Zimowski 
wręczał 
legitymacje 
nowym 
członkom KSM

Święto patronalne Akcji Katolickiej

Czynić dobrze ludziom
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Oflagowany Areszt Śledczy
RADOM. Związkowcy z NSZZ 
Funkcjonariuszy i Pracowników 
Więziennictwa podjęli decyzję o 
oflagowaniu jednostek i ogłosili 
gotowość protestacyjną. Do ogól-
nopolskiej akcji dołączyli pracow-
nicy Aresztu Śledczego w Rado-
miu. Związkowcy domagają się 
zrównania płac służby więzien-
nej z innymi służbami munduro-
wymi. W projekcie ustawy budże-
towej Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści, któremu podlega m.in. Areszt 
Śledczy w Radomiu, nie ma żadnej 
wzmianki o podwyżkach w cią-
gu najbliższych lat. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji w swym projekcie ustawy o 

modernizacji służb mundurowych 
zapowiedziało podwyżki płac dla 
wszystkich służb mundurowych, 
wchodzących w skład MSWiA. W 
związku z tym związkowcy do-
magają się zrównania od 1 stycz-
nia przyszłego roku wskaźników 
uposażenia pomiędzy służbą wię-
zienną a policją, zagwarantowa-
nia wzrostu płac w latach 2007–
2009 oraz utrzymania uprawnień 
socjalnych. – Spotykam się z pra-
cownikami służby więziennej i 
mam możliwość obserwowania, 
jak trudna i odpowiedzialna jest 
ich praca – powiedział diecezjal-
ny kapelan więziennictwa ks. Zbi-
gniew Sieroń. 

Alumni na Dniach Opieki

SKARŻYSKO-KAMIENNA. 
W tamtejszym sanktuarium 
Matki Bożej Miłosierdzia za-
kończyły się „Dni Opieki”, wzo-
rowane na obchodzonych w 
Wilnie. Na modlitewne spotka-
nia zapraszani byli przedstawi-
ciele różnych stanów i zawo-
dów. Na modlitwę za powo-
łanych do kapłaństwa zostało 
zaproszone radomskie Wyższe 

Seminarium Duchowne, które 
udało się do sanktuarium z au-
tokarową pielgrzymką. Alumni 
z wychowawcami i wykładow-
cami uczestniczyli we Mszy św. 
W godzinie wieczornego apelu 
stawili się przed koronowanym 
wizerunkiem Matki Bożej Mi-
łosierdzia. W sposób szczegól-
ny polecano tych, którzy nieba-
wem zaczną nosić sutanny.

Modlitwę Apelu poprowadził dziekan alumnatu dk. Marek Okoń

RADOM. Pierwszy koncert w 
ramach Dni Muzyki Sakralnej 
odbył się w kościele garnizono-
wym i tu zaprezentowali się mło-
dzi artyści związani z warszaw-
skim środowiskiem akademi-
ckim. Drugi miał miejsce w koś-
ciele pw. Chrystusa Nauczyciela 
na Plantach, gdzie koncertowali 
młodzi radomianie.

Uroczystą Mszą św. w koś-
ciele św. Wacława w Radomiu, w 
dzień św. Cecylii – patronki śpie-
wu i muzyki kościelnej, zakoń-
czyły się, trwające trzy dni, XIII 
Cecyliańskie Dni Muzyki Sakral-

nej w Radomiu. Oprawę Mszy 
św. zapewniły chóry działające 
na terenie miasta, w tym Chór 
Miasta Radomia „Sancti Casimiri 
Cantores Radomienses” pod dy-
rekcją ks. Wojciecha Szarego. Li-
turgia zgromadziła pedagogów 
i nauczycieli muzyki, zespoły i 
chóry, dyrygentów, działaczy kul-
tury, melomanów i miłośników 
muzyki i śpiewu. 

– Dzisiejsza Eucharystia 
niech będzie świadectwem na-
szej wspólnoty – powiedział or-
ganizator koncertowych spotkań 
ks. Wojciech Szary.

Dni Muzyki Sakralnej

Komu teologia?
INSTYTUT TEOLOGICZNY. 
W gmachu radomskiego semi-
narium, gdzie mieści się insty-
tut, w Auli bp. Piotra Gołębiow-
skiego odbyło się posiedze-
nie rady Instytutu Teologicz-
nego UKSW w Radomiu. Ob-
radom przewodniczył dyrek-
tor, ks. dr Dariusz Skrok. Obok 
spraw związanych z organiza-
cją pracy dydaktycznej i nauko-
wej w bieżącym roku akademi-
ckim, obradujący zastanawia-
li się nad kwestią naboru no-

wych studentów w nadchodzą-
cym 2007 r. Podnoszono ogól-
nopolski problem zmniejszania 
się liczby studentów wydzia-
łów teologii. Wśród pojawiają-
cych się propozycji zaradzenia 
temu stanowi szczególne uzna-
nie znalazła idea poszerzenia 
programu zajęć o przedmioty 
związane z ogólnie rozumianą 
kulturą chrześcijańską. Absol-
wenci takich studiów mogliby 
podejmować pracę w przeróż-
nych ośrodkach kultury. 

W MĘDRZECHOWIE (DIE-
CEZJA TARNOWSKA), ro-
dzinnej parafii ks. bp. Zygmun-
ta Zimowskiego, 24 listopada o 
godz. 14.00 odbyły się uroczy-
stości pogrzebowe jego mamy 
(na zdjęciu). Mszy św. z udzia-
łem kard. Stanisława Dziwisza, 
kilkunastu biskupów i arcybisku-
pów przewodniczył kard. Franci-
szek Macharski, a homilię wygło-

sił pomocniczy biskup tarnowski 
Stanisław Budzik. W tym samym 
czasie w kaplicy seminaryjnej w 
Radomiu koncelebrowanej Mszy 
św. żałobnej przewodniczył bp 
Adam Odzimek . 

Księdzu biskupowi Zygmun-
towi składamy wyrazy współczu-
cia i zapewniamy o modlitew-
nej pamięci zanoszonej w inten-
cji Zmarłej.

Pogrzeb śp. Marii Zimowskiej
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Ks. Wojciech Szary dyryguje Chórem Miasta Radomia
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Spotkanie Komisji Nauki Wiary

Doroczna debata
W sali konferencyjnej Kurii 
Diecezji Radomskiej zebrali 
się ci, którzy wspierają 
Episkopat Polski w dziedzinie 
poprawności głoszonych prawd 
wiary. Spotkanie po raz trzeci 
poprowadził bp Zygmunt 
Zimowski, przewodniczący  
Komisji Nauki Wiary.

Najpierw były sprawozda-
nia poszczególnych sekcji, a 
więc: biblijnej, dogmatycznej 
filozoficznej i historii Kościoła, 
potem przyszedł czas na deba-
tę o bieżących sprawach i pro-
blemach.

Intronizacja  
Chrystusa Króla
Pierwszym tematem, wnie-

sionym i relacjonowanym przez 
ks. Janusza Królikowskiego, był 
akt intronizacji Chrystusa Króla. 
Problem jest palący, gdyż dla nie-
których środowisk ta sprawa ja-
wi się jako niecierpiąca zwłoki.

Zwrócono uwagę, że ów akt 
nie jest w Kościele niczym no-
wym. Rzecz sięga końca XIX w. 
i pontyfikatu Leona XIII, a potem 
jego następców. Sama idea intro-
nizacji nie tylko nie budzi żad-
nych wątpliwości, ale też zasłu-
guje na uwagę ze względu na bo-
gactwo treści duchowych, spo-
łecznych i doktrynalnych. Kłopot 
powstaje natomiast w pewnym 
postulowanym zawężeniu. Cho-
dzi mianowicie o to, że podno-
szony postulat ma dotyczyć je-
dynie intronizacji Chrystusa jako 
króla Polski. 

Tymczasem kult 
Chrystusa Króla, łączący 
się z kultem Jezusowe-
go Serca, powinien być 
właściwie rozumiany. Nie 
może być pojmowany ja-
ko królowanie w sensie 
politycznym. Chodzi o 
królowanie w ludzkich 
sercach. To królowanie 
ma polegać na włączeniu chrześ-
cijan w misję Chrystusa. Przez za-
angażowanie wiernych Chrystus 
ma królować w życiu społecznym 
i indywidualnym.

Pomocą w poprawnym budo-
waniu idei intronizacji Chrystusa 
Króla mogą być pisma służebnicy 
Bożej Rozalii Celak.

Pozorne  
szczęście diabła
Imprimatur, poświadcze-

nie poprawności wydawane pu-
blikowanym książkom religij-
nym, jest wymogiem stawia-
nym przez Stolicę Apostolską. 
Ma ono być pomocą dla sięgają-
cych po takie publikacje i pod-
powiedzią: ta książka prezen-
tuje poglądy zgodne z naucza-
niem Kościoła.

Komisja Nauki Wia-
ry debatowała nad im-
primatur dla tłumacze-
nia niemieckiej książ-
ki W. Wemtera „Rzeczy 
widzialne i niewidzial-
ne”. Publikacja podej-
muje sprawy związane z 
rzeczami ostatecznymi. 
Niepokój członków de-

baty wzbudziły stwierdzenia do-
tyczące piekła jako rzeczywistości 
i stanu, gdzie zbuntowani anioło-
wie zostali strąceni, gdyż jest im 
tam lepiej niż w niebie.

Będzie ogólnopolski 
kongres
W trakcie dyskusji bp Zyg-

munt Zimowski zapowiedział 
ogólnopolski kongres teologicz-
ny. To ma być duże przedsięwzię-
cie, wymagające i solidnej koordy-
nacji, i dużych prac przygotowaw-
czych. Kongres odbędzie się za 
trzy lata. Na razie zrodziła się idea 
wstępna. Teraz trzeba będzie so-
lidnie przemyśleć tematykę, wy-
brać miejsce lub miejsca, zadbać 
o prelegentów i towarzyszące im-
prezie uroczystości religijne.  
 KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Za stołem 
prezydialnym 
zasiedli (od lewej): 
abp Marian 
Gołębiewski 
z Wrocławia 
i bp Zygmunt 
Zimowski
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ZAKRES PRAC KOMISJI
KS. JAROSŁAW WOJTKUN
SEKRETARZ KOMISJI NAUKI WIARY
REKTOR WSD W RADOMIU
– Komisja Nauki 
Wiary, jedna z je-
denastu, wspo-
magająca pra-
ce Konferencji 
Episkopatu Polski, 
bada treść nauczania szeregu 
dziedzin teologii, m.in. teo-
logii biblijnej, dogmatycznej, 
moralnej, pastoralnej, asce-
tycznej. Monitoruje popraw-
ność programów naucza-
nia teologii na studiach uni-
wersyteckich i w kolegiach. 
Ponadto obszarem prac ko-
misji jest poprawność naucza-
nia kaznodziejskiego i kate-
chetycznego. Jej działalność 
nie ogranicza się do same-
go kontrolowania. Owocem 
prac są propozycje progra-
mów homiletycznych i ko-
mentarzy liturgicznych. 
Poza tym komisja wspie-
ra publikacje uwzględnia-
jące potrzeby duszpaster-
skie. Wskazuje też na szcze-
gólnie pożyteczne książki 
i „podpowiada” publikacje 
zagraniczne warte przetłu-
maczenia na język polski. 
Prace komisji odnoszą się nie 
tylko do teologii. Interesują ją 
także zagadnienia o charakte-
rze filozoficznym. 
Dla prac samego Episkopatu 
Polski Komisja Nauki Wiary 
wnosi swój bezpośredni 
wkład, troszcząc się o doktry-
nalną poprawność publikowa-
nych przez nią tekstów.
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Eucharystia, rekolekcje, pomoc charytatywna, świetlice, festyny 
–  czyli o Akcji Katolickiej w diecezji radomskiej z okazji jubileuszu

Akcja w parafiach, 
katolicy w akcji

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI: Akcja Katolicka w na-
szej diecezji swoiście wyszła przed szereg. Zo-
stała zawiązana jeszcze przed zaaprobowa-
niem jej statutu przez Episkopat Polski.

JERZY SIWEK: – Można tak powiedzieć. 
Ówczesny ordynariusz bp Edward Materski 
zaczął tworzyć jej zręby jeszcze w 1995 r., 
odpowiadając na prośbę Jana Pawła II, wyra-
żoną w czasie wizyty polskich biskupów „ad 
limina Apostolorum” w 1993 r. Statut Akcji 
Katolickiej został zatwierdzony przez Epi-
skopat Polski w czerwcu 1996 r.

Jak na początku wyglądała struktura Akcji 
Katolickiej w naszej diecezji?

JS: – Na początku było wiele żywiołowości. 
Nie została jeszcze wypracowana strategia za-
kładania oddziałów parafialnych. Nikła też by-
ła pamięć o przedwojennej Akcji Katolickiej. 
Ale było ogromne zaangażowanie. Oddzia-
ły powstawały jeden za drugim. Chyba jako 
pierwszy powstał oddział na radomskim Mło-
dzianowie u księży pallo-
tynów. Potem w Zwoleniu, 
Pionkach, Suchedniowie, 
Starachowicach, Opocznie.

Później – co chyba na-
turalne – przyszło pewne 
wypalenie. Jedne oddziały 
umocniły się i okrzepły, in-
ne przestawały działać. Był 
to zresztą problem wszyst-
kich diecezji. 

Pierwszym preze-
sem AK w diecezji był Jan 
Rejczak, potem – do ro-
ku 2000 – Grażyna Troll. 

Pierwszym asystentem kościelnym został 
mianowany ks. Adam Płuciennik, który był 
wówczas ojcem duchownym w radomskim 
seminarium. W roku 2000 dołączył do nie-
go ks. Sylwester Laskowski, wykładowca ła-
ciny i greki.

KS. SYLWESTER LASKOWSKI: – A od tegoż 
2000 r. prezesurę objął pan Jerzy Siwek i 
prezesuje nam już trzecią kadencję.

A na czym w swej istocie polega zaangażowa-
nie w Akcję Katolicką?

Ks. SL: – Akcja to nie tylko zewnętrzne za-
angażowanie. A nawet zupełnie inaczej. Naj-
pierw konieczna jest formacja duchowa. To z 
niej winno się rodzić zaangażowanie w dzia-
łalność zewnętrzną. Bez formacji łatwo o ak-
tywizm, który się szybko wypali. Sercem for-
macyjnych spotkań oddziałów są Msze św. 
Dla formacji w parafiach przygotowane są 
materiały do comiesięcznych spotkań. Na-
tomiast na szczeblu diecezjalnym corocznie 
organizujemy wyjazdowe dwudniowe reko-
lekcje. Odbywają się one w ośrodkach reko-
lekcyjnych we Wrzosowie i Dąbrówce. Za-
praszamy księży, którzy są parafialnymi asy-
stentami, żeby przyjeżdżali ze swymi grupa-

mi. Na rekolekcje wybiera-
my czas, gdy jest ciepło – 

najlepiej wiosną – i od-
powiednie miejsce, by 

było gdzie pospacero-
wać, odpocząć.

No i wresz-
cie doroczna 

ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę. 
Zawsze odbywa się ona w trzecią sobotę 
czerwca. Jeździmy, by się wzajemnie krzepić 
liczbą i obecnością.

Skoro mówimy o działalności zewnętrz-
nej, przywołajmy choćby niektóre z dzieł 
czy inicjatyw.

JS: – Te najbardziej sztandarowe dzieła 
to pomoc charytatywna, bardziej widoczna 
z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielka-
nocy. Obok tego wspieranie dzieci i młodzie-
ży poprzez parafialne świetlice. Tam nauczy-
ciele bezpłatnie udzielają korepetycji, wolon-
tariusze prowadzą różne zajęcia. W szere-
gu parafii oddziały AK organizują parafialne 
festyny, które z roku na rok przyciągają co-
raz większą liczbę ludzi i integrują parafial-
ne wspólnoty. Członkowie Akcji angażują się 
także w prace redakcyjne w parafialnych cza-
sopismach.

Ks. SL: – Wydarzeniem, przez które chce-
my w najbliższym roku zintegrować wszyst-
kie oddziały, jest Konkurs Poezji i Pieśni Pa-
triotycznej. Zainicjował go w Starachowicach 
Marek Pastuszka. Potem idea rozszerzy-
ła się na region. Obecnie przymie-
rzamy się do tego, by konkurs 
objął wszystkie parafialne od-
działy.

Wszystkie, to znaczy ile?

Ks. SL: – Obecnie w die-
cezji działa piętnaście 
formalnie zarejestro-

O początkach, teraźniejszości i nadziejach 
na przyszłość Akcji Katolickiej w naszej diecezji
z ks. Sylwestrem Laskowskim 
i Jerzym Siwkiem rozmawia 
ks. Zbigniew Niemirski.
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lekcje. Odbywają się one w ośrodkach reko-
lekcyjnych we Wrzosowie i Dąbrówce. Za-
praszamy księży, którzy są parafialnymi asy-
stentami, żeby przyjeżdżali ze swymi grupa-

mi. Na rekolekcje wybiera-
my czas, gdy jest ciepło – 

najlepiej wiosną – i od-
powiednie miejsce, by 

było gdzie pospacero-
wać, odpocząć.

No i wresz-
cie doroczna 

kie oddziały, jest Konkurs Poezji i Pieśni Pa-
triotycznej. Zainicjował go w Starachowicach 
Marek Pastuszka. Potem idea rozszerzy-
ła się na region. Obecnie przymie-
rzamy się do tego, by konkurs 
objął wszystkie parafialne od-
działy.

Wszystkie, to znaczy ile?

Ks. SL: – Obecnie w die-
cezji działa piętnaście 
formalnie zarejestro-

Jerzy Siwek, 
prezes Akcji 

Katolickiej 
w naszej diecezji, 

prezentuje 
książkę 

„Organizacja 
pracy Akcji 
Katolickiej 
w Polsce”. 

Obok diecezjalny 
asystent 

ks. Sylwester 
Laskowski
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wanych parafialnych oddziałów Ak-
cji Katolickiej.

JS: – Ta liczba utrzymuje się od 
pewnego czasu, ale same oddzia-
ły generalnie rosną w liczbę człon-
ków. Obecnie tworzą się dwa nowe 
oddziały. Pierwszy powstaje w opo-
czyńskiej parafii Podwyższenia Krzy-
ża Świętego, a drugi ma się zawią-
zać w Drzewicy. Idei powstania tego drugiego 
oddziału byliśmy z ks. Sylwestrem pewni, bo 
proboszczem w Drzewicy został nasz pierw-
szy asystent diecezjalny ks. Adam Płuciennik.

Wspomniał Ksiądz o formalnej rejestracji od-
działu. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, 
że Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, po-
siada swój statut i struktury organizacyjne – 
łącznie z krajowymi. A jeśli w jakiejś parafii 
grupa wiernych czy ksiądz proboszcz chcą za-
łożyć oddział AK, co mają robić?

KS. SL: – Opieramy się tutaj na zapisach 
statutu.

JS: – Cenną pomocą w zakładaniu i prowa-
dzeniu działalności oddziału jest książka „Or-
ganizacja pracy Akcji Katolickiej w Polsce”. 
Otrzymaliśmy ją na ostatnim ogólnopolskim 
zjeździe Krajowego Instytutu Akcji Katoli-
ckiej. Są tam dokumenty, gotowe formularze, 
cenne podpowiedzi. No i to, co szczególnie 
ważne – ujednolicenie prac oddziałów.

Tak więc, wracając do statutu i książki, jak 
wygląda proces powstawania oddziału?

Ks. SL: – Gdy dojrzeje idea zawiązania w pa-
rafii oddziału, proboszcz winien skontaktować 
się z asystentem diecezjalnym. Wtedy otrzy-
ma materiały, dzięki którym grupa zaznajo-
mi się ze strukturą i charyzmatem AK. Wspo-
mniane materiały pozwalają na przeprowa-
dzenie sześciu comiesięcznych spotkań. W 
tych spotkaniach bierze udział ktoś z diece-
zjalnych władz, czyli Diecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej. Może też w nich uczestni-

czyć ktoś z sąsiedniego, istniejące-
go już oddziału.

Po przeprowadzeniu spotkań 
proboszcz występuje do Diecezjal-
nego Instytutu Akcji Katolickiej z 
prośbą o zatwierdzenie i powoła-
nie Parafialnego Oddziału Akcji Ka-
tolickiej. Wraz z prośbą składane 
są imienne deklaracje członkostwa 

oraz imienne ankiety. W odpowiedzi na tę 
prośbę zarząd podejmuje uchwałę o powoła-
niu parafialnego oddziału AK. I w tym momen-
cie powstaje nowy oddział. Jego  pierwszym 
aktem jest wyłonienie trzech kandydatów na 
prezesa. Gdy są już kandydaci, proboszcz za 
pośrednictwem asystenta diecezjalnego kieru-
je pismo do biskupa ordynariusza z prośbą o 
zatwierdzenie jednego z trzech kandydatów.

Gdy parafialny oddział ma już swego pre-
zesa oraz księdza asystenta, tworzy dalsze 
struktury i rozpoczyna pełną działalność.

Procedura bardzo przejrzysta, ale jednocześ-
nie brzmi to bardzo poważnie i zobowiązu-
jąco.

JS: – Bo taka jest Akcja Katolicka. Jest sto-
warzyszeniem dorosłych i zaangażowanych 
katolików, którzy chcą się dzielić swoim dy-
namizmem.

Ks. SL: – Z drugiej strony trzeba powie-
dzieć, że Akcja Katolicka od początku istnie-
nia w diecezji cieszy się ogromną życzliwoś-
cią i przychylnością pasterzy. Księża biskupi 
doskonale rozumieją, że taka forma pracy z 
ludźmi świeckimi i ich zaangażowanie są po 
prostu konieczne we współczesnym świecie. 

Ilekroć prosimy księży biskupów o uczest-
nictwo w naszych spotkaniach diecezjalnych 
czy organizowanych konkursach, otrzymuje-
my też pomoc materialną.

Czymś ujmującym był fakt, że gdy na te-
goroczne spotkanie Akcji Katolickiej w nie-
dzielę Chrystusa Króla zapraszałem biskupa 
ordynariusza, on już wcześniej miał je wpisa-
ne w swój kalendarz. 

Dzieci z parafii 
św. Bartłomieja 
w Opocznie 
bawiły się świetnie 
podczas festynu 
zorganizowanego 
przez AK

A V E  G O Ś Ć  R A D O M S K I  

CO MOŻNA ROBIĆ?
Nasz Parafialny Oddział Ak-

cji Katolickiej liczy obecnie 30 
osób. Inicjatorem powstania 
oddziału i asystentem kościel-
nym jest nasz proboszcz ks. 
prał. Jan Wojtan. Jesteśmy jed-
nym z najstarszych oddziałów w diece-
zji. Przez 9 lat udało się nam wypracować 
szereg form działalności. 

Do dzieł, które się przyjęły, trzeba za-
liczyć wspieranie potrzebujących. Z tej 
pomocy, a obejmuje ona nie tylko teren 
parafii, ale też obszar gminy Opoczno, 
korzysta około 700 osób. W te prace włą-
czają się wszystkie organizacje charyta-
tywne działające na terenie gminy. 

Kolejnym dużym dziełem, które zako-
rzeniło się w świadomości wiernych, jest 
festyn parafialny, z którego dochód prze-
znaczamy na pomoc dla bezrobotnych, 
ale nie tylko. Organizujemy go w okoli-
cach odpustu ku czci św. Bartłomieja, w 
sierpniu. Jest to czas, gdy większej pomo-
cy potrzebują osoby, których dzieci idą 
do szkoły. Szykujemy więc wyprawki ucz-
niowskie dla dzieci z biednych rodzin.

W naszym ośrodku prowadzimy co-
miesięczne spotkania z bezrobotnymi. 
Chodzi tutaj i o formację duchową, i o 
szkolenia, które ułatwiają zdobywanie 
pracy. Wśród zajęć jest także nauka języ-
ków obcych. Wspomagamy również re-
dakcję gazety parafialnej „Natanael”.

Kolejnym dziełem, w którego prowa-
dzenie włącza się nasz oddział, jest ka-
wiarnia „Bartek”. Jej siedzibę udostęp-
nił Miejski Dom Kultury. Od dwóch lat 
współorganizujemy Konkurs Pieśni i Poe-
zji Patriotycznej oraz konkurs poezji dla 
uczczenia Jana Pawła II, który stał się już 
imprezą międzynarodową.

Służymy też pomocą i doświadcze-
niem powstającym oddziałom AK, obec-
nie przy opoczyńskiej parafii pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego.

ROBERT TELUS
prezes oddziału AK przy parafii 

pw. św. Bartłomieja w Opocznie
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XII Festiwal Piosenki Religijnej – Michałów 2006

Uczcili św. Cecylię
– Nie byłoby tego festiwalu, 
gdyby nie zapał młodych artystów, 
ale też i ich rodziców, którzy 
przychodzili na próby, którzy  
byli tu z nami i kibicowali –  
za to wszystko całym sercem 
dziękuję – powiedział ks. Tomasz 
Herc, współorganizator festiwalu

Festiwal piosenki religijnej 
na radomskim Michałowie or-
ganizowany jest od dwunastu 
lat, zawsze w niedzielę po-
przedzającą święto św. Cecy-
lii. Tegorocznemu festiwalo-
wi przyświecało hasło: „Jezu, 
ufam Tobie”. Piosenkę pod tym 
tytułem wykonywali wszyscy 
uczestnicy na rozpoczęcie i za-
kończenie festiwalu.

Festiwal zorganizowała pa-
rafia bł. Annuarity z jej wika-
riuszem ks. Tomaszem Hercem 
oraz działająca przy tej parafii 
fundacja „Emaus”. Współorga-
nizatorem była Publiczna Szko-

ła Podstawowa nr 3 w 
Radomiu. Na uroczy-
stość przybył dziewię-
ciokrotny organizator 
tej imprezy ks. Tomasz 
Gaik, były wikariusz 
parafii bł. Annuarity, a 
obecnie dyrektor Katolickiego 
Centrum Młodzieży Arka.

Festiwalowe zmagania od-
były się  w Szkole Podstawowej 
nr 3. Ich uczestnikami byli ucz-

niowie tej szkoły. Po-
ziom festiwalu – zda-
niem jury – był bardzo 
wysoki. Już od wrześ-
nia trwały przesłucha-
nia i próby. Do festi-
walu zgłosiło się po-

nad 40 osób. Spośród nich wy-
łoniono 15 finalistów. Laurea-
tów festiwalu nagrodzono w 
dwóch kategoriach: Wśród klas  
0–III nagrody zdobyli: pierwsze 

miejsce Karolina Wojdat, dru-
gie Weronika Brendel, a trze-
cie Kacper Krawczyk. Wśród 
uczniów klas IV–VI zwycięży-
ła Klara Brendel, drugie miej-
sce zdobyła Oliwia Stanios, a 
trzecie Ola Nosal. Wyróżniono 
również Klaudię Janas. Każdy z 
uczestników przeglądu otrzy-
mał pamiątkową nagrodę.

Co roku, przy okazji radom-
skiego festiwalu, występują za-
proszeni goście. Na dziesią-
tym, jubileuszowym festiwalu 
śpiewała Arka Noego, a w tym 
roku gościem specjalnym był 
zespół z Jędrzejowa „Bardzo 
nam Miłosz”, którego założy-
cielem jest ks. Miłosz Hołda.

Niejeden z uczestników mi-
chałowskich festiwali marzy, by 
w przyszłości muzyka stała się 
jego zawodem. Niektórzy już 
uczęszczają do szkół muzycz-
nych. Można ich też usłyszeć 
w scholach i chórach parafial-
nych.

MONIKA KOCHANOWSKA

Gdy dla radomskich pracow-
ników naukowych kończy się 
wykładowy tydzień, w piątko-
we wieczory spotykają się w 
duszpasterstwie akademickim. 
Jest tak już od trzech lat.

 Zaprosił ich do ośrodka 
przy ul. Prusa 6 duszpasterz 
akademicki ks. Zbigniew Ga-
czyński, który koordynuje tę 
akcję. W tym roku spotkania 
prowadzi inny z duszpasterzy 
– ks. Leszek Domagała. Wraz 
z nim wieczorne debaty przy-
gotowują Piotr Mazur, filozof 
z Instytutu Teologicznego przy 
UKSW w Radomiu, oraz Leszek 
Wianowski, chemik z Politech-
niki Radomskiej, a zarazem pa-
sjonat teologii.

Raz w miesiącu zaprasza-
ny jest gość specjalny. W bie-
żącym roku akademickim jako 
pierwszy zaproszenie przyjął 

dyrektor Radia Plus ks. Jacek 
Wieczorek. Burzliwie dyskuto-
wano o roli mediów w Kościele 
i społeczeństwie.

Na listopadowe spotkanie 
zaproszony został bp Zygmunt 
Zimowski. Najpierw była Msza 
św. Modlono się za środowi-
sko akademickie. W kazaniu 
bp Zygmunt mówił o bł. Karoli-
nie Kózkównie. Wskazywał też 
na potrzebę świadectwa w śro-
dowisku akademickim. Druga 
część spotkania odbyła się w 
sali obok kaplicy. Tutaj biskup 
ordynariusz przedstawił ze-
branym program roku duszpa-
sterskiego, któremu przyświe-
ca hasło: „Przypatrzmy się po-
wołaniu naszemu”. Obok wy-
miany zdań był czas na indywi-
dualne rozmowy. Biskupa ży-
wo interesowało środowisko 
akademickie, jego potrzeby i 
problemy.

Debaty akademi-
ków nie kolidują z wie-
czornymi spotkaniami 
studentów. W kuchni 
gwarno. Tam dziew-
częta przygotowują 
herbatę i ciastka. W sa-

li bilardowej słychać 
głosy i stuk bil. Z in-
nych pokoi dobiegają 
wesołe rozmowy. Wi-
dać, że wszyscy czują 
się tu po prostu u sie-
bie. ZN

Bp Zygmunt 
Zimowski 
prezentuje 
pracownikom 
naukowym 
program 
duszpasterski
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Spotkania z pracownikami naukowymi

Piątkowe wieczory w DA

Wykonawcy  
i laureaci 
śpiewają 
piosenkę 
festiwalu
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 KALENDARIUM  
NAWIEDZENIA  
W PARAFIACH
3 GRUDNIA (niedziela) –  
Krępa Kościelna
4 GRUDNIA (poniedziałek) – 
Ługi
5 GRUDNIA (wtorek) – 
Grabowiec
6 GRUDNIA (środa) – 
Chotcza
7 GRUDNIA (czwartek) – 
Rzeczniów
Od 8 grudnia 2006 r. do 28 
lutego 2007 r. obraz bę-
dzie w konserwacji.

 V MIĘDZY-
DIECEZJALNY 
FESTIWAL KOLĘD  
I PASTORAŁEK
Diecezjalna Komisja ds. 
Muzyki i Śpiewu Koś-
cielnego, Ośrodek Kul-
tury i Sztuki „Resursa 
Obywatelska” oraz Wy-
dział Duszpasterski Ku-
rii Radomskiej organizują 
V Międzydiecezjalny Fe-
stiwal Kolęd i Pastora-
łek, którego finał odbę-
dzie się 29 grudnia w auli 
koncertowej Urzędu Mia-
sta, przy ul. Żeromskiego 
53 w Radomiu. 
Eliminacje do finału od-
będą się w siedmiu rejo-
nach: Radom (8 grudnia), 
Jedlińsk (19 grudnia), 
Opoczno (13 i 14 grud-
nia), Pionki (15 grudnia), 
Skaryszew (21 grudnia), 
Starachowice (18 grud-
nia), Skarżysko-Kamienna 
(13 grudnia). 
Szczegółowe informacje 
oraz formularz zgłoszeń 
na www.radom.opoka.
org.pl/fest_koled_06.doc

 ADWENTOWE 
REKOLEKCJE 
AKADEMICKIE
Od 10 do 13 grudnia w 
kościele św. Teresy (os. 
Borki) i św. Jadwigi (os. 
Akademickie) odbędą się 
rekolekcje adwentowe 
dla studentów i pracow-
ników naukowych. Popro-
wadzi je ks. Marek Adam-
czyk. 

Zapowiedzi
Halowy turniej piłki nożnej radomskich świetlic

Z piłką nożną za pan brat
– Liczymy na to, że ten turniej 
pozwoli naszym dzieciom 
zaistnieć. Da im sposobność 
wyjścia z cienia. Stworzy 
atmosferę zarówno do rywalizacji, 
jak i do wspólnej zabawy 
– mówi s. Barbara Marciniak, 
kierownik świetlicy Caritas, 
współorganizatorka turnieju.

„Z piłką nożną za pan brat” 
– pod takim hasłem w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Radomiu odbył się halo-
wy turniej piłki nożnej, w któ-
rym udział wzięli podopiecz-
ni placówek wsparcia dzienne-
go i socjalizacyjnych. Patronat 
nad zawodami objął m.in. ks. 
bp Zygmunt Zimowski, który 
ufundował również puchar dla 
zwycięskiej drużyny.

Również dziewczęta
Do turnieju przystąpiły 

drużyny reprezentujące osiem 
radomskich świetlic: Caritas, 
Oratorium, Karan, Polsko-Rom-
ską, Pallotyńską, Kazimierzów-
kę, MDK Borki oraz 
Dom Dziecka przy ul. 
Kolberga.

Organizatorzy za-
dbali również o dobrą 
zabawę między mecza-
mi turniejowymi. Gry 

i zabawy integracyjne 
poprowadzili pedago-
dzy ulicy z „autobu-
sów zabawy” oraz har-
cerze z LO im. Jana Ko-
chanowskiego. Posta-
rano się też o bufet z produk-
tami spożywczymi.

W imprezie uczestniczyło 
ponad sto osób. Wśród zawod-
ników około 20 proc. stanowi-
ły dziewczęta, a na trybunach 
pojawił się trener piłkarskich 
drużyn kobiecych. Może do-

strzegł wśród młodych 
zawodniczek przyszłe 
reprezentantki naro-
dowej kadry? Druży-
ny dopingowali kibice, 
którzy przynieśli ze 
sobą transparenty za-

grzewające swoich fa-
worytów do walki. 

Król strzelców
Zwycięzcą okazał 

się Miejski Dom Kultury Bor-
ki, drugie miejsce zajęło Orato-
rium Sióstr Michalitek, a trze-
cie Kazimierzówka. – W turnie-
ju grało mi się bardzo dobrze. 
O wejście do finału przegrali-
śmy tylko jednym golem z Ora-
torium. Mało brakowało, bo w 
ostatnich minutach nam strze-
lili – powiedział po meczu za-
wodnik Kazimierzówki Michał 
Strzałkowski, król strzelców – 
zdobywca siedmiu bramek w 
turnieju. Po zawodach wszyst-
kie świetlice otrzymały sprzęt 
sportowy.

Halowy turniej piłki nożnej 
zorganizowały świetlica socjo-
terapeutyczna Caritas i kato-
licka świetlica profilaktyczno- 
-wychowawcza Oratorium przy 
Zgromadzeniu Sióstr św. Mi-
chała Archanioła. Współorga-
nizatorami byli: Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz Ra-
domski Okręgowy Związku Pił-
ki Nożnej.

– Ufam, że ten turniej za-
owocuje innymi inicjatywami, 
które będą nasze środowisko 
konsolidować. Nie tylko dzie-
ci, ale również wychowawców 
– powiedziała s. Barbara Mar-
ciniak.

MARTA DEKA

Efektowny 
wykop z bramki 
w wykonaniu 
Aleksandry 
Serbin
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Dekoracja.  
Na pierwszym 
planie  
zwycięzcy
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RADOMSKIAVE

Konsekrowany czterdzieści 
lat temu kościół 
zbudowano z granitu 
polnego. Z tego materiału 
wzniesiono tylko kilka 
świątyń w Polsce. 

Poprzedni kościół la-
tem 1944 r. wysadzili 
w powietrze hitlerow-
cy. Był to jeden z bo-
lesnych skutków ofen-
sywy na przyczółku wa-
recko-magnuszewskim. 
Innym były gęste pola 
minowe, które trzeba 
było oczyszczać jeszcze 
przez długi czas po za-
kończeniu działań wo-
jennych.

Świątynie 
drewniane  
i murowane
Po zakończeniu II 

wojny światowej pa-
rafianie głowaczow-
scy, niczym ich przod-
kowie w XIV i XV w., 
wznieśli drewnianą ka-
plicę. Potem zaczęli 
przygotowania do bu-
dowy nowego kościo-
ła. Prace rozpoczęły się 
wraz z październikową 
odwilżą 1956 r. Kiero-
wał nimi ówczesny pro-
boszcz, później infułat 
w radomskiej farze, ks. 
Stanisław Sikorski. Za 
swą postawę w czasie 
wojny został on odzna-
czony Krzyżem Virtuti 
Militari. Świątynię kon-
sekrował biskup Piotr 
Gołębiowski, dziś słu-
ga Boży.

Gdy w 1445 r. Sę-
dziwój Leżeński „Gło-
wacz” herbu Nałęcz za-
kładał miasto na grun-

tach wsi Leżenice, od 
więcej niż połowy wie-
ku stał tutaj drewnia-
ny kościół. Także i on 
był dziełem „Głowa-
czów”. Nie dziwi więc, 
że nowa osada otrzy-
mała nazwę wziętą od 
ich przydomka. Pierw-
szego kościoła nie roz-
bierano. Wzniesiono 
drugi, także drewnia-
ny. Oba stały do czasu 
szwedzkiego potopu. 
Wtedy zostały znisz-
czone. Murowaną świą-
tynię wzniósł w Głowa-
czowie bp Tomasz Le-
żeński. Konsekrowano 
ją dwadzieścia lat po 
szwedzkim najeździe. 
Przetrwała do walk 
na przyczółku ware-
cko-magnuszewskim.

Trudności
Dziś wspólnota 

przeżywa czas trud-
nych przemian. Parafia 
znacznie się wyludnia. 
W ubiegłym roku ilość 
pogrzebów dwukrot-
nie przewyższyła liczbę 
udzielonych chrztów. 
Nie ma tu przemysłu, 
stąd wielu młodych wy-
jeżdża za pracą. Szu-
kają jej najczęściej w 
Warszawie. Inni rusza-
ją do Niemiec, Anglii i 
Irlandii. Być może kie-
dyś zaczną wracać.

Do tego szereg 
wiosek leży w znacz-
nej odległości od Gło-
waczowa. Wierni mają 
do kościoła nawet do 
10 km. Jednakże trud-
no mówić o budowie 
dojazdowych kaplic, bo 
często są to wioski li-
czące dwudziestu, trzy-
dziestu mieszkańców.

W parafii

Ludzie są tu głę-
boko przywiązani do 
Kościoła. Gdy wieczo-
rem w Wielki Piątek 
ruszają ulicami z na-
bożeństwem Drogi 
Krzyżowej, widzą, jak 
jest ich wielu. Są bar-
dzo ofiarni i cieszą się 
każdą zmianą dokonu-
jącą się w ich świą-
tyni i wokół niej. Te-
raz urządzają parking. 
Wiosną zostanie do-
kończony. Wówczas 
będzie tu położona 
elegancka kostka. Nie-
bawem rozpoczną się 
prace przy ogrzewa-
niu kościoła. Wcześ-
niej były remonty da-
chu świątyni, plebanii 
i jej obejścia.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

ZDANIEM PROBOSZCZA
Mimo że parafianie przeżywają wiele osobistych 
trudności w związku z brakiem miejsc pracy, są 
bardzo otwarci na to, co dzieje się przy koście-
le. Tutejsza tradycyjna i zarazem głęboka po-
bożność uzewnętrznia się chętnym włączaniem 
w modlitwę kół Żywego Różańca i obecnością 
chłopców w gronie ministrantów. Osobiście po-
dziwiam trud, jaki wielu parafian wkłada w to, 
by być w niedziele i święta w kościele na Mszy 
św., bo muszą pokonać znaczne odległości. 
Od wielu lat prace przy kościele prowadzone 
są jedynie z ofiar wiernych. I tak to jest, poczy-
nając od powojennej budowy obecnego koś-
cioła. Za to jestem ogromnie wdzięczny.
Bardzo dobrze układa się nam współpraca z lo-
kalnymi władzami gminnymi; podobnie z miej-
scowymi szkołami. Na terenie parafii są cztery: 
trzy podstawowe oraz gimnazjum. To ostatnie 
jest nowe. Zbudowane zostało zaledwie trzy lata 
temu i nie ma jeszcze swego patrona. Są już po-
czynione pierwsze „przymiarki”, by szkoła otrzy-
mała imię Jana Pawła II. Myślę, że niebawem ta 
idea nabierze realnych kształtów, a szkoła dołą-
czy do Rodziny Szkół Jana Pawła II.

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 8.30, 10.00, 11.30, 16.00
W dni powszednie – 7.00, 7.30

PANORAMA PARAFIA 
Parafia pw. św. Wawrzyńca w Głowaczowie

Na przyczółku warecko-magnuszewskim

Ściany kościoła  
zbudowane są  

z granitu polnego

KS. KAN. 
FRANCISZEK 
JAKUBIAK 

Święcenia kapłańskie 
– 16 czerwca 1962 r. w 
Sandomierzu. Wikariaty – 
Dąbrowa nad Czarną, Fałków, 
Tczów, Iwaniska, Probostwa: 
Nieświń, gdzie organizował 
parafię, rezydując najpierw w 
Końskich, Niekłań, Radoszyce. 
Od 2002 r. jest dziekanem i 
proboszczem w Głowaczowie.

M
AR

TA
 D

EK
A


