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Fragment baldachimu ambony,  zdobiony na podniebieniu figurą gołębicy, z kościoła parafialnego w Jedlni  

Przybądź, Duchu Święty,  
Spuść z niebiosów wzięty  
Światła Twego Strumień.  
Przyjdź, Ojcze Ubogich,  
Dawco Darów mnogich,  
Przyjdź, światłości sumień.

        O najmilszy z Gości,  
        Słodka serc Radości,  
        Słodkie orzeźwienie.  
        W pracy Tys Ochłoda,  
        W skwarze żywa woda,  
        W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!  
Serc wierzących Wnętrza  
Poddaj swej potędze!  
Bez Twojego tchnienia  
Cóż JEST Wsród stworzenia?  
Jeno cierń i nędze!

        Obmyj, co nieświęte,  
        Oschłym wlej zachętę,  
        Ulecz serca Rane!  
        Nagnij, Co jest harde,  
        Rozgrzej serca twarde,  
        Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,  
W Tobie ufającym,  
Siedmiorakie Dary!  
Daj zasługę męstwa,  
Daj wieniec Zwycięstwa,  
daj Szczęście bez miary!

Pieśń powstała ok. roku 1200. Jej autorem 
jest papież Innocenty III.  
Tekst wedlug tlumaczenia 

ks. T. Karyłowskiego 
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NIEZWYKŁY SEN
Wszyscy dobrze wiemy, że kaplica w Dąbrowie Ko-

złowskiej nosi wezwanie św. s. Faustyny Kowalskiej. 
Jednak mało kto wie, że w tym niewielkim Domu Bo-
żym znajdują się również relikwie tej świętej. Wiąże się 
z tym pewna historia.

Otóż, gdy powstała kaplica w Dąbrowi nie wiedzia-
no, pod jakim wezwanie ona będzie. Wtedy śp. siostra 
Weronika Bartosiewicz, pochodząca z Dąbrowy, zapro-
siła do siebie panie: Bogusławę Kwiatkowską i śp. Jani-
nę Wolak, i opowiedziała im swój niezwykły sen. We 
śnie tym siostry zakonne niosły relikwie św. Faustyny 
do kaplicy w Dąbrowi, mówiąc, że tam zostaną one 
umieszczone oraz, że kaplica będzie nosiła wezwanie tej 
świętej. Tak narodził się pomysł sprowadzenia tych re-
likwii do Dąbrowy. Wcześniej wspomniana siostra We-
ronika pomogła mieszkańcom Dąbrowy dotrzeć do mat-
ki gen. Sióstr Bożego Miłosierdzia - s. Pauliny Słomki -, 
która przyczyniła się do umieszczenia tych relikwii 
w Dąbrowie. Odbyło się wiele spotkań, zarówno u Mat-
ki jak i u nas, podczas których omawiane były najważ-
niejsze aspekty tej sprawy. Wszystkie te zabiegania 
i prace zakończyły się owocnie w 1997r. Wtedy siostry 
Bożego Miłosierdzia z ul. Struga w Radomiu wraz ze 
śp. ks. Adamem Staniosem przywiozły relikwie do Dą-
browy. Przy przydrożnym krzyżu czekali na nich miesz-
kańcy, aby w uroczystej procesji wnieść je do kaplicy. 
Potem odprawiona została msza św., której przewodni-
czył ks. Stanios.

Relikwie są z nami do dzisiaj. Stoją przy ołtarzu, tuż 
obok obrazu Jezusa miłosiernego oraz obrazu św. s.  Fau-
styny. Relikwiarz ma bardzo ciekawą nowoczesną for-
mę, wykonany jest ze stali szlachetnej pozłacanej. Co 
tydzień, przed każdą niedzielną mszą św. odmawiamy 
koronkę do Bożego Miłosierdzia i modlimy się za wsta-
wiennictwem św. siostry Faustyny Kowalskiej, naszej 
patronki.

Agata Stachowicz   
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W kwietniu bieżącego roku na terenie całego kraju 
odbyły się główne uroczystości związane z 1050. roczni-
cą Chrztu Polski. W nawiązaniu do tej rocznicy warto 
poświęcić chwilę jednej z niezwykle ciekawych przy-
drożnych figur, znajdujących się na terenie parafii Jed-
lnia. Chodzi o kamienny posąg św. Jana Chrzciciela 
z miejscowości Stoki. Upamiętniony w tym pomniku 
święty oraz interesująca i nieco tajemnicza historia tego 
zabytku związane są 
w  ciekawy sposób z 
samą ideą chrztu. Cele-
browana w tym roku 
rocznica włączenia Pol-
ski w krąg kultury 
chrześcijańskiej wyda-
je się więc być idealną 
okazją do przybliżenia 
dziejów tego niezwy-
kłego miejsca.

Co ciekawe, obiekt 
ten przez pewien czas 
wydawał się być wręcz 
pomnikiem świętowa-
nego pół wieku temu 
Mielnium Chrztu Pol-
ski i w takim kontek-
ście został przez piszą-
cego te słowa ukazany 
w artykule opubliko-
wanym na portalu Mu-
zeum Wsi Radomskiej. 
Po szerszych badaniach 
terenowych i rozmo-
wach z mieszkańcami 
najbliższych figurze 
okolic okazało się jed-
nak, że obiekt ten ma 
dużo dłuższą i jeszcze ciekawszą historię...

Opisywana figura znajduje się we wsi Stoki - na wol-
nej przestrzeni pomiędzy posesjami o numerach 49 i 50, 
w pobliżu dojazdu do wsi Jaroszki. Przyznać tu trzeba, 
że interpretacja wizerunku, utrwalonego w omawianym 
posągu nie jest łatwa. Na pierwszy rzut oka figura przy-
pomina Jezusa w klasycznej ikonografii Najświętszego 
Serca: lewa ręka wskazująca na serce, prawa wyciągnię-
ta wzdłuż tułowia. Tyle, że nie widzimy tu otwartej 
w  geście zaproszenia dłoni, lecz mieści się w niej pe-
wien charakterystyczny atrybut – muszla. Pierwszym 
skojarzeniem jest św. Jan Chrzciciel i jest to (chyba) do-
bre skojarzenie, bo jak informują okoliczni mieszkańcy 
- w odniesieniu do tego miejsca mówi się „przy św. Ja-
nie”, „koło św. Jana”. Ostatni prorok Starego Testamentu 
nie jest tu jednak ukazany w tradycyjnej ikonografii, 

czyli w zwierzęcej skórze, z barankiem. Nie ma przy 
nim też chrzczonego Jezusa. Co więcej - gdy patrzy się 
na trzymaną przez Świętego muszlę – nie sposób choć 
przez chwilę nie pomyśleć o św. Jakubie Apostole (św. 
Jakubie Starszym), którego najbardziej rozpoznawal-
nym atrybutem jest właśnie muszla. Jest to tym bardziej 
interesujące, że ostatnimi czasy wzdłuż położonej nieda-
lego opisywanego pomnika Drogi Królewskiej wytyczo-

ny został szlak św. Ja-
kuba i to właśnie 
muszla jest jego zna-
kiem rozpoznawczym. 
Wszystkie te niejas-
ności i frapujące za-
gadki związane z posą-
giem ze Stoków mają 
swoje w miarę logiczne 
wytłumaczenie, ale 
o tym zaraz.

Postać ukazana na 
omawianym pomniku 
ubrana jest w długą, 
sfałdowaną białą szatę 
i okryta błękitnym 
płaszczem. Głowa jest 
odkryta, o długich wło-
sach, twarz posiada 
wyraźny zarost. Święty 
lewą rękę złożoną ma 
na piersi i przytrzymu-
je nią bliżej niezidenty-
fikowany przedmiot. 
Prawa zaś ręka wyciąg-
nięta jest wzdłuż ciała. 
W dłoni święty trzyma 
muszlę. Posąg wyko-
nany jest z piaskowca 

i ustawiony na takimże cokole, w którego froncie znaj-
duje się ryta inskrypcja:

NA CZEŚĆ PANU BOGU
UFUNDOWAŁA GROMADA STOKI

Prawdopodobnie inskrypcja zawierała jeszcze inne 
informacje (być może datę powstania), ale poniżej cyto-
wanego napisu znajduje się już betonowa ława, obejmu-
jąca i zakrywająca kamienny cokół. Stojąca na cokole 
rzeźba osłonięta jest blaszanym daszkiem wspartym na 
czterech prętach. Ustalenie w miarę wiarygodnej historii 
figury stało się możliwe dzięki rozmowie z kilkoma naj-
starszymi mieszkańcami Stoków i Jaroszek. Co zna-
mienne relacje poszczególnych osób nie były spójne, 
a nawet w kilku najistotniejszych kwestiach diametral-
nie się różniły. Analizując usłyszane treści wypada 

FIgura śW. JaNa ChrZCICIEla W StoKaCh

dokończenie na str. 15
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Pod takim hasłem obchodzony był na stadionie Le-
cha w Poznaniu Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski. 
W sobotę 16 kwietnia 83 osoby (w tym 4 z naszej para-
fii) ze Wspólnoty Domowego Kościoła diecezji radom-
skiej uczestniczyło w tej uroczystości. Już przed godzi-
ną 10.00 trybuny stadionu wypełniły się ludźmi, były to 
zorganizowane grupy parafialne i diecezjalne, klerycy, 
siostry zakonne, ludzie organizacji samorządowych 
i politycznych. Najbliższy sektor tuż przy ołtarzu zajęty 
był przez 1050 chórzystów z całej Polski (liczba chórzy-
stów symbolizowała świętowany jubileusz). 

W uroczystości uczestniczył cały Episkopat Polski 
oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych, 
gdyż była to uroczystość na szczeblu centralnym. Na 
podeście przed ołtarzem występowali ludzie polskiej 
sceny: aktorzy, piosenkarze, muzycy, kapłani i politycy, 
którzy poezją, śpiewem lub świadectwem dawali wyraz 
swojej wiary. Niektórzy wprost mówili, co dał im włas-

Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać 
pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas i     w świętej wytrwać wierze. 
O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi,  
W nim żyć, umierać pragnę.

główne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski odbę-
dą się w gnieźnie i Poznaniu w dniach od 14 do 16 
kwietnia 2016 r. 

obchody będą okazją do przypomnienia religijnych 
i historycznych warunków przyjęcia chrztu przez Miesz-
ka I oraz czasem odpowiedzi na pytania: Jak dziś wyglą-
da nasz katolicyzm? Co my współcześni Polacy wiemy 
o wydarzeniach sprzed ponad 1000 lat? 

Każdy dzień obchodów centralnych będzie miał swój 
motyw przewodni. Słowem kluczowym pierwszego dnia 
będzie „łaska”, zaś symbolem – światło świecy. Chodzi 
o uświadomienie wiernym istoty chrztu oraz tego, że 
chrzest Polski oznaczał początek zarówno życia kościelne-
go, jak i struktur państwa. Słowem kluczem drugiego dnia 
będzie „wierność”, zaś symbolem – krzyż. W ostatnim 
dniu rocznicowych obchodów, którego głównym moty-
wem będzie „posłanie”, a symbolem – woda, wszyscy 

gdZIE ChrZESt taM NadZIEJa

ny chrzest. Kulminacyjnym punktem obchodzonego ju-
bileuszu była Eucharystia, której przewodniczył i homi-
lię wygłosił legat papieski kard. Pietro Parolini  przy 
współudziale ponad dwustu biskupów z kraju i z zagra-
nicy. Podczas mszy św. dziękowaliśmy Panu Bogu za 
chrzest naszej ojczyzny, za władcę Mieszka I, który 
z odwagą przyjął chrzest nie zwracając uwagi na ów-
czesne konsekwencje polityczne. Dziękowaliśmy za 
chrzest ludzi wielu pokoleń, za chrzest naszych ojców 
i za nasz własny. Podczas sprawowanej mszy św. byli-
śmy świadkami przyjęcia sakramentów chrztu i bierz-
mowania dwóch dorosłych dziewczyn. Od samego po-
czątku uroczystości było to dla nas wspaniałe przeżycie, 
porównałbym do tego sprzed 1050lat. Każdy, niezależ-
nie od wieku, dał się porwać radości, uniesieniu, aż 
wreszcie uwielbieniu Pana, który jednoczył wszystkich 
wokół siebie.

                W. Jaroszek

JuBIlEuSZ 1050. roCZNICY ChrZtu PolSKI
wierni zostaną raz jeszcze zobowiązani do życia Ewange-
lią, dzielenia się nią w swoich środowiskach i dawania 
chrześcijańskiego świadectwa wszędzie tam, gdzie żyją. 

Przygotowania do jubileuszu Chrztu Polski są jednym 
z  głównych punktów programu duszpasterskiego Kościo-
ła w Polsce na rok 2015/16. hasłem roku jest „Nowe ży-
cie w Chrystusie”.

Co dla nas, ludzi ochrzczonych i wierzących oznacza 
ten doniosły jubileusz? Biskupi polscy zwracają uwagę, że 
głównym owocem rocznicy powinno być pogłębienie 
przez wiernych świadomości własnego chrztu i zobowią-
zań, jakie z tego faktu wynikają dla obecnych i przyszłych 
pokoleń polskich chrześcijan, czyli żywa wiara w Boga, 
życie moralne, dążenie do świętości.

Módlmy się o wierne pełnienie tych zobowiązań dla 
każdego z nas, dla całej naszej parafii i ojczyzny.

W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, Bóg pod osłoną 
chleba. Swym Ciałem karmi duszę mą, by żyła w nim 
dla nieba. W to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego 
Kościół uczy mnie. W nim żyć, umierać pragnę.

oprac. ks. Janusz  Smerda
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Maj jest miesiącem 
poświęconym Matce 
Bożej Niepokalanej, 
uczestniczymy w nabo-
żeństwach majowych 
połączonych ze śpie-
wem Litanii Loretań-
skiej. To także miesiąc 
Marszów dla Życia, 

które pod opieką Matki Bożej odbywają się w wielu miej-
scach w Polsce.

Hasłem tegorocznych Marszów dla Życia jest zawoła-
nie: „Każde życie jest bezcenne!” 

Już po raz jedenasty 15 maja obrońcy życia przejdą 
ulicami polskich miast, aby domagać się pełnej ochrony 
życia człowieka, na każdym etapie jego rozwoju.

Marsze dla Życia i Rodziny są publiczną manifestacją 
głoszenia wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludz-
kiego. Marsze odbędą się w ponad 120 polskich miejsco-
wościach. Jako katolicy i chrześcijanie nie możemy być 
obojętni na coraz agresywniejsze żądania dotyczące abor-
cji skrajnych środowisk feministycznych i lewicowych. 

Chrzest i erygowanie 
niezależnego biskupstwa 
zrównały Polskę z chrześci-
jańskimi krajami Europy 
i związały z zachodnim krę-
giem kultury chrześcijań-
skiej. Mieszko I stał się rów-
ny innym władcom 
chrześcijańskim, umocnił 
też swoją władzę. Stał się 
pomazańcem Bożym, Koś-
ciół głosił bowiem, że wła-
dza księcia pochodzi od 

Boga i każde wystąpienie przeciwko niej jest grzechem. 
Do Polski zaczęli przybywać duchowni. Powszechna 
wśród nich znajomość łaciny ułatwiała władcy kontakty 
międzynarodowe. Duchowni znali również tajniki upra-
wy roli, uczyli melioracji podmokłych terenów, stoso-
wali nowe narzędzia, których wykorzystanie przyczy-
niało się do rozwoju gospodarki rolnej. Trzeba pamiętać, 
że chrzest Polski nie był aktem jednorazowym. Pogań-
skie dotychczas plemiona zamieszkujące państwo Polan 
trzeba było ewangelizować, uczyć prawd wiary i zasad 
chrześcijańskiej moralności. Powstawały wspaniałe bu-
dowle sakralne, wznoszono nowe świątynie. Przy kate-
drach, parafiach i klasztorach zakładano szkoły kształ-
cące kandydatów do stanu duchownego, ale nie tylko. 

W orBICIE ChrZEśCIJańSKIEJ EuroPY
Klasztory i kościoły były też ośrodkami życia inte-

lektualnego i artystycznego. Literatura i sztuka kształto-
wały się głównie pod wpływem i dla celów Kościoła. 
Szerzenie się religii chrześcijańskiej sprzyjało rozwojo-
wi i wzbogacaniu słownictwa. — Całe nasze duchowe 
bogactwo, nasza narodowa kultura, są owocem przyję-
cia chrztu św. przez księcia Mieszka I i naszych praoj-
ców. Jako ich spadkobiercy, jako spadkobiercy tej 
ogromnej duchowej spuścizny, mamy prawo do wielkiej 
dumy, ale mamy też święty obowiązek obrony chrześci-
jańskich wartości, z których wyrosła Polska — przypo-
mniał abp Józef Kowalczyk, prymas Polski, podczas 
niedawnej mszy św., sprawowanej w prastarym pia-
stowskim palatium na Wyspie Lednickiej, gdzie zacho-
wały się pozostałości grodu i baptysteria z czasów 
Mieszka I.

Dzięki tym wszystkim zjawiskom zaczęło konsoli-
dować się społeczeństwo, wśród którego coraz wyraź-
niej zaznaczała się świadomość narodowości polskiej 
i zakorzenienia we wspólnocie Kościoła i Europy. Przy-
jęcie jednej wiary sprzyjało religijnemu scaleniu pań-
stwa oraz jego społecznemu umocnieniu.  Obchody  ju-
bileuszu 1050-lecia chrztu Polski pokażą nam 
wszystkim, ile z tego wielkiego, historycznego dziedzi-
ctwa przetrwało do naszych czasów.

podajemy za  Przewodnikiem Katolickim 
fragment art. Małgorzaty Szewczyk

Święty Jan Paweł II z wielką mocą nauczał: „Wiele 
razy powtarzam - i jestem tego pewny - że największym 
niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzi-
siaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, 
cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawza-
jem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać 
życie, jest ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma tego 
prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, 
żadna konferencja i żaden rząd. (...) Przeraża mnie 
myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumie-
nie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twa-
rzą w twarz z Bogiem, dawcą życia. Kto weźmie odpo-
wiedzialność przed Bogiem za miliony,  miliony dzieci, 
którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były 
kochane? (...) dziecko jest najpiękniejszym darem dla 
rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru 
Bożego.” (L’Osservatore Romano, wyd. pol., nr 11 /1994/, 
str. 49). 

Wiemy, że obowiązek służby życiu spoczywa na wszyst-
kich i na każdym z nas, ale odpowiedzialność ta w szczegól-
ny sposób spoczywa na rodzinie, dlatego zachęcajmy siebie 
nawzajem do modlitwy i troski o każde życie.

oprac. ks. Janusz. Smerda

rodZINa BogIEM SIlNa
Marsze dla Życia i rodziny
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uCZą SIę od NaJlEPSZYCh
W sobotę 9 kwietnia młodzi piłkarze z klubu Królewscy Jedlnia wraz z trenerami udali się do Warszawy na mecz 

Ekstraklasy.
Z trybun przy ponad 6 tysięcznej widowni oglądali zmagania Górnika Łęczna z Lechem Poznań
Mieli okazję porobić sobie kilka zdjęć z piłkarzami Górnika Łęczna min.: Leândro Messias dos Santos, Tomislav 

Božić. Podpatrywali rozgrzewkę oraz zmagania podczas całego meczu. Swoim trenerom obiecali, że najbliższe me-
cze będą grali na tym samym poziomie. Trzymamy za słowo i pozostaje nam mieć nadzieję.

Rober Potacki

ZWYCIęŻYŁa W ElIMINaCJaCh WoJEWódZKICh
23 kwietnia 2016 r. w  miejscowości Siedlin (Gmina 

Płońsk) odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XXXIX 
edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których wystartowali 
laureaci eliminacji powiatowych. Po części pisemnej 
Aleksandra Siczek z PSP w Jaroszkach zakwalifikowała 
się do ścisłego finału, w którym wykazała się dużą wie-
dzą nie tylko teoretyczną, lecz także umiejętnościami 
praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
zdobywając 64 punkty na 72 możliwe.

Ola zajęła I miejsce i będzie reprezentowała woje-
wództwo mazowieckie w finale ogólnopolskim, który od-
będzie się w Supraślu, woj. podlaskie w dniach 
4-6 czerwca 2016 roku. Gratulujemy sukcesu Oli i opie-
kunom pani Annie Winiarskiej i druhowi Krzysztofowi 
Jaskowi z OSP Jaroszki. Życzymy powodzenia w finale 
ogólnopolskim.

 Anna Winiarska
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12 kwietnia gościliśmy w PSP Jaroszki  
panie z  Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks.  
J. Gackiego w  Jedlni. Pani kierownik, Wanda 
Karwicka, oraz pani Jolanta Wdowska czyta-
ły dzieciom książkę Judy Blume  „Maruda 
i Mądrala to my”. Jest to zbiór opowiadań  
z zabawnymi perypetiami rodzeństwa. Od na-
szych gości dostaliśmy wspaniały prezent- 
książki, które wzbogacą księgozbiór. Dzięku-
jemy za miłe spotkanie.

Joanna Jasek

Drużyna z PSP w Jaroszkach zdobyła 
II miejsce w eliminacjach powiatowych 
XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Szkołę reprezentowali: Martyna Dą-
browska, Kacper Sito, Michał Sułek, 
Aleksandra Wolska.

Drużynę do turnieju, który odbył się 
7 maja w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego w Radomiu przygotowywa-
ła pani Anna Winiarska.  Laureatom na-
grody wręczał dyrektor WORD pan Da-
riusz Piątek i wicestarosta radomski pan 
Leszek Margas.

dZIEĆMI BoŻYMI StalI SIę:

Filip Molendowski
Liwia Kryczka
Wiktor Bielawski
Oliwia Gałek
Dominik Antoni Gębczyk
Nela Karaś
Zuzanna Mróz
Kacper Oliwa
Wojciech Szczepanowski

KalENdarIuM

do doMu oJCa odESZlI:

Małgorzata Bogumiła Stępień lat 57
Stanisław Rajchel lat 83
Genowefa Wanda Fila lat 92

MIŁośĆ SoBIE 
śluBoWalI:

Paweł Rybiński – Sylwia Zielińska

 Mądra SZKoŁa CZYta dZIECIoM

  BEZPIECZEńStWo W ruChu drogoWYM
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ŁagIEWNIKI Z WYSoKośCI 46 M
Od 8 grudnia 2015 r. do 20listopada 2016 r. trwa 

w  Kościele Katolickim Jubileuszowy Rok Miłosier-
dzia Bożego ogłoszony przez papieża Franciszka. 
Przeżywamy ten Rok pod hasłem: „ Bądźcie miłosier-
ni jak Ojciec wasz miłosierny jest”.

To nasz ukochany papież Polak ożywił kult miło-
sierdzia, ustanawiając Święto Miłosierdzia w pierw-
szą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, oraz 
doprowadził do beatyfikacji, a następnie da kanoniza-
cji Faustyny Kowalskiej-apostołki miłosierdzia, któ-
rej objawiał się Pan Jezus Miłosierny .

Nasi parafianie zapragnęli, aby w tym szczegól-
nym roku odwiedzić centrum  kultu Miłosierdzia Bo-
żego w Łagiewnikach. 30 kwietnia tego roku zorgani-
zowaliśmy jednodniową pielgrzymkę autokarową, 
w której uczestniczyło 80. Po dotarciu na miejsce naj-
pierw swoje kroki skierowaliśmy do bazyliki na Mszę 
Świętą. W czasie koncelebrowanej Eucharystii  ks. 
proboszcz Janusz Smerda  powierzył Bożemu Miło-
sierdziu nas pielgrzymów, nasze rodziny i parafię. Po 
zakończonej mszy św. udaliśmy się na spotkanie 
z  siostrą zakonną , aby przybliżyła nam historię 
miejsc, które mieliśmy zwiedzać. Ponieważ wiele 
osób z naszej grupy po raz kolejny było w Łagiewni-
kach, dlatego zwiedzanie odbywało się indywidualnie 
lub w małych grupach. Zwiedziliśmy Bazylikę Boże-

go Miłosierdzia, którą w 2002 r. Jan Paweł II konse-
krował w czasie kolejnej pielgrzymki do kraju.Byli 
również odważni, którzy po wjeździe na wysokość 
46  m podziwiali z góry sanktuarium i okolice.

Następnie udaliśmy się do neogotyckiego klaszto-
ru sióstr Miłosierdzia Bożego z kaplicą św. Józefa, bo 
tam właśnie znajduje się słynący łaskami obraz oraz 
relikwie św. Faustyny.

Św. Faustyna żyła w latach 1905 - 1938 .To za jej 
przyczyną Jezus Chrystus przekazał całemu światu 
orędzie o Bożym  Miłosierdziu.

Kolejnym punktem naszej pielgrzymki było cen-
trum Jana Pawła II, które w dalszym ciągu jest w bu-
dowie, a właściwie trwa jego wykończanie i upiększa-
nie wnętrz.Całość będzie gotowa na przyjazd papieża 
Franciszka na Światowe Dni Młodzieży. Centrum po-
wstaje jako wotum dziękczynne za papieża Polaka 
Jana Pawła II dzięki ofiarności ludzi, którzy go kocha-
li i nadal kochają.

Szkoda ,że czas tak szybko minął, nadeszła pora 
powrotu. Jeżeli znaleźliby się chętni na wyjazd po raz 
pierwszy lub kolejny prosimy o kontakt  z naszym 
proboszczem. Jesteśmy pewni, że nasz ks. proboszcz 
nie odmówi nam zorganizowania pielgrzymki po raz 
kolejny.

Krystyna Czachor

ogłoszenie
redakcja Naszej Jedlni w kolejnych numerach chce zająć się odkrywaniem kart historii 

poszczególnych miejscowości naszej parafii. osoby, które mają np. zdjęcia lub inne 
dokumenty upamiętniające przeszłość wiosek parafii Jedlnia albo mogą nam opowiedzieć 
o codziennych wydarzeniach z życia w swojej miejscowości, o cenionych rzemieślnikach, 
o zasłużonych a wybitnych osobach, zabytkach, zapomnianych mogiłach itp. proszone są 
o kontakt z ks. proboszczem Januszem Smerdą lub z zespołem redakcyjnym NJ. (adresy 
i telefony w gazecie).
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Między roślinami a zwierzętami istnieje zasadnicza 
różnica polegająca na tym, że przeważająca większość 
roślin „sama sobie wytwarza pożywienie”, zaś zwierzę-
ta zwane roślinożernymi zjadają tylko rośliny, mięso-
żerne zjadają inne zwierzęta albo wszystkożerne  
w zależności od dostępności pokarmu żywią się „tym 
i tym”. Owa samowystarczalność roślin, zwana bardziej 
precyzyjnie „samożywnością” opiera się na zarysowa-
nej w poprzednim odcinku z dużym uproszczeniem fo-
tosyntezie. Jako fenomen natury i bez wątpienia naj-
ważniejsza oraz jednocześnie dość skomplikowana 
reakcja napędzająca życie na Ziemi, wymaga dokład-
niejszego przybliżenia szanownym czytelnikom.

Fotosynteza odbywa się w maleńkich tworach (o dłu-
gości około 5 µm), zwanych chloroplastami. Rozmiesz-
czone są one w warstwach komórek liścia, wciśniętych 
między jego górną i dolną powierzchnię. W jednej ko-
mórce może się znajdować nawet 100 chloroplastów. 
Chloroplasty zawierają chlorofil, zielony barwnik, który 
posiada tę fenomenalną zdolność pochłaniania światła 
słonecznego i jego zamiany w energię chemiczną oraz 
enzymy wykorzystywane do produkcji z pochłoniętego 
dwutlenku węgla z atmosfery cukrów, węglowodanów 
(skrobi), błonnika i innych składników niezbędnych ro-
ślinie do wzrostu, życia i rozmnażania się oraz tlenu 
jako produktu ubocznego. 

Oprócz przechwytywanej energii słonecznej rośliny 
pobierają wodę i sole mineralne z gleby. Woda potrzeb-
na dla przebiegu tego w procesu w liściach, jest trans-
portowana przez wyspecjalizowane komórki przewo-
dzące zwane – ksylemem. Są to długie, puste w środku 
naczyńka (rurki) pokrywające spodnią powierzchnie li-
ści najczęściej w postaci układu sieci rozgałęzionych 
tak zwanych „żyłek”. Ponieważ, ich ścianki pokryte są 
drewniejącą ligniną (drewnikiem), żyłki stanowią nie 
tylko „instalację” przewodzącą, ale również w zależno-
ści od gatunku rośliny, nadają liściom odpowiednią 
sztywność i wytrzymałość.

Obok naczyń ksylemu w liściach jest jeszcze druga 
sieć utworzone przez inne komórki przewodzące, nazy-
wane – floem (łyko), które transportują produkty foto-
syntezy cukry i skrobię z liści do pozostałych części ro-
śliny, gdzie zostają stosownie wykorzystane. 

Wspominana poprzednio wymiana gazowa (dwutle-
nek węgla, tlen i para wodna), prowadzona jest w liś-
ciach poprzez tak zwane aparaty szparkowe, znajdujące 
się również na ogół po spodniej ich stronie. W czasie 
gdy aparat jest otwarty, wpuszcza on do wnętrza liścia 
dwutlenek węgla i pozwala wydostać się parze wodnej 
oraz tlenowi. Proces ten nazywa się – transpiracją i ma 
zasadnicze znaczenie dla obiegu wody w roślinie. 
W miarę jak cząsteczki wody w postaci pary uciekają z 
liści, nowe cząsteczki zostają zasysane z korzeni przez 
rurki przewodzące ksylemu.  Jeżeli na przykład panuje 
susza, a do zastąpienia wody, tej która wyparowała 
przez liście zaczyna brakować, roślina zmniejsza tempo 
parowania. Odbywa się to również za pomocą aparatu 
szparkowego, który składa się z dwóch komórek mię-
dzy którymi jest szparka. Gdy wody w roślinie jest pod 
dostatkiem, komórki szparkowe są jędrne, a szparka 
między nimi – szeroka. Gdy zaczyna jej  brakować ko-
mórki szparkowe się kurczą, co prowadzi do ich zwęża-
nia się i w efekcie ograniczania utraty wody.

By potwierdzić sygnalizowaną na wstępie złożoność 
procesu fotosyntezy i skomplikowany jej przebieg nale-
ży poinformować, że przebiega ona w dwóch fazach. 
Pierwsza zwana - jasną, ma miejsce tylko za dnia, jest 
bowiem zależna od światła słonecznego. Zielony bar-
wnik zawarty w liściach, chlorofil, absorbuje energię 
świetlną i magazynuje ją w postaci energii chemicznej 
cząsteczkach transportujących tę energię. Woda pobrana 
przez korzenie rośliny zostaje rozłożona na tlen (wyda-
lany do atmosfery) i wodór. W fazie - ciemnej, niewy-
magającej światła (przebiega także w nocy), cząsteczki 
przenoszące energię chemiczną oraz wodór wykorzy-
stywane są do przekształcenia dwutlenku węgla w glu-

roślINY – taJEMNICa FotoSYNtEZY
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kozę. Cząstki glukozy mogą łączyć się w węglowodany 
(skrobię) lub celulozę (błonnik). Skrobia stanowi maga-
zyn energii i odkładana jest zwykle w korzeniach jako 
zapasowe źródło energii. Gdy roślinie potrzeba energii, 
rozkłada skrobię na cząstki glukozy. Celuloza to związek 
budulcowy, tworzący ściany komórek rośliny i liści. 

Liście mają rozmaite kształty i rozmiary. Na przykład 
liście buka mają blaszki pojedyncze, a jesionu złożone 
z wielu pojedynczych listków. Liście mogą być okrągłe, 
jajowate, lancetowate z brzegami gładkimi, ząbkowany-
mi czy karbowanymi. Mogą mieć „klapy” jak u klonu 
i jawora albo dłoniasto palczaste jak u kasztanowca. 
Wreszcie liście mogą być w rozmaity sposób osadzone 
i rozmieszczone na łodydze. Drzewa iglaste w  ramach 
przystosowania się do życia w zimniejszych warunkach 
i w suszy mają liście szpilkowate pokryte woskowym 
nalotem, co znacznie ogranicza parowanie wody w okre-
sach zimowych.

Humorystycznie rzecz ujmując, można by fotosynte-
zę opisać jako następujący przepis kulinarny: ..... weź 
sześć cząsteczek wody, sześć cząsteczek dwutlenku wę-
gla, dodaj trochę chlorofilu i wystaw na słońce – a otrzy-
masz cząsteczkę glukozy i sześć cząsteczek tlenu, jak ni-
żej wg. wzoru:    6 CO2  +  6 H2O  +  chlorofil  +  
światło   ---->  C6 H12 O6  +  6 O2  +  2872 kJ.

Na zakończenie, aż się prosi by odpowiedzieć sobie 
na pytanie. – Dlaczego liście roślin są zielone ???...  Po-
wyżej ustalono, że zieleń bierze się z obecności zielone-
go barwnika zwanego chlorofilem, który znajduje się 
w komórkach chloroplastu stanowiących budulec liści. 

Z lekcji fizyki w szkole średniej, należy sobie przypo-
mnieć doświadczenie polegające na rozszczepieniu za 
pomocą kryształu górskiego wiązki światła białego. Ma-
jąc na uwadze fakt, że światło białe jest złożone ze 
wszystkich barw koloru tęczy, a każda barwa to fale 
świetlne o innej długości. Fioletowa barwa to fale naj-
krótsze, a czerwona – najdłuższe. Udowodniono, że każ-
dy barwnik (farba) pochłania część widma barwnego – 
czyli fale o wybranych długościach, zaś część fal odbija.  
Te długości fal, które ulegają odbiciu, odpowiadają za 
kolor odbierany przez obserwatora.  Ponieważ chlorofil 
pochłania światło w niebieskiej i czerwonej części barwy 
widma, a odbija fale koloru zielonego – liście naszych 
roślin widzimy w różnych odcieniach zieleni. (cdn).

 Opracował: Adam Jamka

 W naszej parafii od wielu lat podtrzymywana jest tradycja wieczornych modlitewnych spotkań 
pod kapliczkami.  Dziękuję wszystkim tym, którzy podtrzymując tradycję modlą się przy krzyżach 
i kapliczkach, które tak wdzięcznie opisała pani Danusia Pestka. Na chwałę Bożą płyną w niebiosa 
pieśni i modlitwy. 

kx.  J. Smerda  

Przy kapliczce w Sokołach Przy kapliczce w Jaścach
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uroCZYStE  MSZE śWIętE W KośCIoŁaCh ParaFIalNYCh W JEdlNI  I W SuChEJ 
roZPoCZęŁY oBChodY śWIęta StraŻaKóW Na tErENIE gMINY PIoNKI.

święto Strażaka to wyjątkowe święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale także piękną służ-
bę.  W dniu Ich święta Proboszczowie naszych parafii  przekazali wyrazy szacunku i uznania za codzienną ofiarną 
służbę, za trud i poświęcenie. Strażacy zasługują na wielkie podziękowania nie tylko za odwagę i zaangażowanie 
podczas ratowania życia i mienia mieszkańców, ale także za działalność społeczną i uczestnictwo w uroczystoś-
ciach patriotycznych i religijnych. W obchodach święta Strażaka brali udział Radni Powiatu Radomskiego, przed-
stawiciele Państwowej Sraży Pożarnej  i Radni Gminy Pionki.

                                                                             Grażyna Rojek 

Przy krzyżu w JaścachPrzy krzyżu w Kieszku
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lECtIo dIVINa – spotkanie ze Słowem Bożym

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami...”
(Łk 1, 26-38) 
Wyciszenie – zaproś ducha świętego aby pokierował twoją modlitwą.
1. lectio (czytanie) – przeczytaj uważnie wybrany fragment Pisma świętego.
2. Meditatio (powtarzanie) - Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. 
3. oratio – módl się do Pana, który mówi do Ciebie.
4. Contemplatio (rozważanie).
5. actio (działanie).
1. lectio
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubio-

nej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do 
Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę 
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, 
a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie koń-
ca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi 
na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. 
Wtedy odszedł od Niej anioł. 

2. Meditatio
Dzisiejsze Słowo Boże ukazuje nam kobietę, Maryję z Nazaretu, w jej dylemacie wyboru między swoją wolą, a wolą Tego, 

który objawił się jej w posłannictwie Anioła - Bogu. 
Nad jej wypowiedzianym „TAK”  fiat medytujemy za każdym razem, kiedy słyszymy tę niezwykłą opowieść o odwiedzi-

nach anielskich i boskim przesłaniu dla zwykłego człowieka.
Przez zgodę Maryi wypełniło się proroctwo o Mesjaszu, Synu Bożym, Jezusie Chrystusie.
„Niech mi się stanie według słowa Twego” – choć mówiła to z lekiem, wiedziała, że to jest wola Boża wobec niej, wola 

którą odczytała i na którą przystała.
3. oratio
Modlitwa do Matki Bożej odmawiana przy rozważaniu Bożego Słowa
Matko, bądź przy mnie, jak byłaś bliska Apostołom w Wieczerniku, umacniaj i pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. 

Ty, Dziewico Milczenia, strzeż mojego skupienia, zabierz ode mnie niepotrzebne fantazje, roztargnienia i zaniedbania. 
Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla Słowa. 
Podpowiedz mi, Niewiasto Modlitwy, słowa, które wzruszą serce Boga i sprawią, by On napełnił mnie obficie wiedzą 
i zrozumieniem. 

Ty, która jesteś Świątynią Ducha, wspieraj mnie w medytacji, bym był podobny do Ciebie.
Dziewico, która zachowujesz wszystkie sprawy rozważając je w sercu, Niewiasto Modlitwy, daj mi uczestniczyć w tej ra-

dości, z jaką wielbiłaś Pana: niech Twoje uwielbienie i Twój śpiew staną się moimi. (ks. Marcello Semeraro biskup diecezji 
Albano)

4. Contemplatio
Zapytaj siebie, gdzie ja jestem w odczytywaniu woli Bożej w swoim życiu? Czy w ogóle staram się to czynić? Czy moje 

oceny, decyzje, działania, są przepuszczane przez filtr Bożego Słowa, które jest Jego wolą? Bóg nie posyła do nas aniołów 
z gotowymi odpowiedziami na trudne dylematy, przed którymi stajemy, byśmy mogli jasno widzieć i decydować. Daje nam 
jednak Ewangelię, nauczanie Kościoła, Maryję i wielu świętych, którzy są dla nas drogowskazami do szukania nadziei i wiary 
w Bożą pomoc i obecność. Na ile korzystam z dobrodziejstw i nauczania Kościoła w poznawaniu Boga i Jego woli wobec 
mnie?

5. actio (działanie)
„Każda dusza, która uwierzyła, jednocześnie poczyna i rodzi Słowo Boże i rozpoznaje jego działanie. Niech dusza Maryi bę-

dzie w każdym z nas, byśmy wielbili Pana. Niech duch Maryi będzie w każdym, byśmy wychwalali Chrystusa”. (św. Ambroży)
„Maryjo, Lustro odzwierciedlające doskonale Obraz Syna, uproś mi łaskę życia, które będzie wiernym wyrazem tego, co 

czytam, medytuję, o co błagam i co kontempluję”.
           oprac. ks. Janusz. Smerda
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stwierdzić, że najbardziej wiarygodna jest relacja Fran-
ciszka Jarzyńskiego ze Stoków (rocznik 1929). Według 
niego figura w tym miejscu stoi odkąd pamięta. Powstała 
więc najpóźniej w okresie międzywojennym, ale praw-
dopodobnie jej korzenie są dużo starsze. Z tym, że pier-
wotnie była to rzeźba drewniana. Jak mówi F. Jarzyński 
ukazywała św. Jana, bo w tym miejscu było zawsze dużo 
wody. Spływała ona z lasu w stronę położonych niżej pól 
i łąk, stąd właśnie św. Jan. Ale jaki? Wszak możliwości są 
dwie: mógł być to posąg św. Jana Chrzciciela albo Nepo-
mucena. Obaj Święci wodę „lubią”. Związek św. Jan 
Chrzciciela z wodą jest oczywisty w kontekście chrztu 
jakiego udzielał w rzece Jodan i który przyjął od niego 
sam Chrystus. Z kolei św. Jan Nepomucen, kanonik pra-
ski, męczennik utopiony w Wełtawie od samego począt-
ku związany jest z rzekami, stawami i wszelkimi  miej-
scami gdzie woda występuje. W takich miejscach 
wznoszone są jego pomniki. Święty ten jest orędowni-
kiem w czasie powodzi oraz patronuje przeprawom 
rzecznym i mostom. Jego obecnośc tu byłaby więc jak 
najbardziej uzasadniona. Którego więc z tych dwóch 
świętych przedstawiała pierwotna, drewniana rzeźba? Tu 
już niestety pamięć najstarszego mieszkańca Stoków 
okazuje się być zawodna... Może jednak ktoś z mieszkań-
ców tej okolicy potrafi wiarygodnie i jednoznacznie roz-
wikłać tę zagadkę? A nie jest to proste w kontekście dal-
szej historii tego pomnika wiary. Stało się bowiem tak, że 

już po wojnie, na przełomie lat 40. i 50 XX wieku owa 
pierwotna, drewniana rzeźba została zniszczona. Padła 
ofiarą jednego z lokalnych działaczy partyjnych, ideowe-
go komunisty, rodem jeszcze z PPR-u. Człowiek ten, któ-
rego nazwiska nie będziemy wymieniać  za namową 
swych zwierzchników, lub z wlasnej inicjatywy – chcąc 
się „wykazać” - zniszczył posąg, zrzucając figurę w oko-
liczne błota. Nie był to bynajmniej odosobniony wybryk 
i przykład agresji tego człowieka w stosunku do pomni-
ków wiary z terenu parafii Jedlnia. W podobny sposób 
potraktował figurę św. Jana Nepomucena z Zadobrza. 
Aby odbudować zniszczony pomnik św. Jana mieszkań-
cy Stoków przeprowadzili ogólną zbiórkę pieniędzy. Wy-
budowali kamienny cokół i posłali delegację do Rado-
mia, celem zakupu nowej figury. Wybór posągu okazał 
się jednak na tyle niefortunny, że do dziś wiele osób za-
chodzi w głowę kogo ta rzeźba przedstawia? A przyznać 
trzeba, że posiada po trosze cechy zarówno Jezusa, jak 
i  świętych Jana Chrzciciela i Jakuba. I wcale nie jest 
pewne to, że któraś z tych trzech postaci jest właściwa. 
Bo przecież nie jest wykluczone, że pierwotna, drewnia-
na rzeźba mogła ukazywać św. Jana Nepomucena...

Paweł Puton

Źródła, literatura:
1. Inwentaryzacja własna 27 II 2016 r.
2. Informacje uizyskane od Franciszka Jarzyńskiego ze 

Stoków, Leona Jaroszka i Tadeusza Karasia z Jaro-
szek oraz Krystyny Czachor z Jedlni.

3. D. Szegda-Pestka, Na szlaku kapliczek, Jedlnia 2013, 
s. 41.

4. P. Puton, Kapliczki milenijne. Pamiątki Tysiąclecia 
Chrztu Polski. http://www.muzeum-radom.pl/turysty-
ka/zabytki/kapliczki-milenijne-pamiatki-tysiaclecia-
-chrztu-po lski/1794 

dokończenie ze str. 3
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kich wydarzeniach kulturalnych, pomagają w organizacji 
corocznego „Rodzinnego  Rajdu Rowerowego do kapliczki 
św. Franciszka” w Puszczy Kozienickiej.. 

to było jedno z tamtych marzeń– zwiedzić drogi 
i ścieżki w parafii, poznać Puszczę Kozienicką. dziś ob-
chodzimy razem z cała parafią trzydziestolecie ka-
płaństwa ks. proboszcza i wspólnie cieszymy się z tych 
dokonań. 

 - Wychowałem się w domu gdzie Bóg był na pierwszym 
miejscu. Byłem ministrantem,  przeszedłem wszystkie 
szczeble posługi, także stopnie rekolekcji, co zaowocowało 
pracą animatora i moderatora wśród młodzieży. Wówczas 
to wiedziałem, że moją dragą jest kapłaństwo. Pomimo 
ukończenia Technikum Mechanicznego w Radomiu, dalsze 
kształcenie podjąłem już w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Sandomierzu był to rok 1980. Poza nauką, 

w seminarium zajmowałem się muzyką i sportem. 
Stworzyliśmy zespół rockowy (jak na owe czasy najbardziej 
rokowy spośród zespołów kleryckich). Do dziś gram na 
gitarze, udało się mi także wydać płytę z tamtymi 
kompozycjami. 17. maja 1986 r. przyjąłem świecenia 
kapłańskie. Pierwsze trzy lata pracowałem w Solcu nad 
Wisłą. Następne trzy w Skarżysku Kamiennej.  Przez 
następne siedem lat byłem wikariuszem przy radomskiej 
katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny. W katedrze 
otrzymałem nominację ks. bp. Jana Chrapka na stanowisko 
dyr. ekonom. w Wyższym Seminarium Duchowym 
w Radomiu. Po siedmiu latach pełnienia tej funkcji zostałem 
powołany do objęcia probostwa w parafii św. Mikołaja 
w Jedlni. Od 2006 roku jestem na tej placówce i z Wami 
Drodzy Parafianie na złe i na dobre. Polubiłem bardzo tę 
Parafię, polubiłem mieszkańców, piękne okolice, czyste 
powietrze i puszczę. Życzyłbym sobie i Wam dalszych tak 
owocnych lat współpracy. 

Pozostaję z kapłańskim błogosławieństwem.
J. Smerda

rozmawiała Danuta Szegda-Pestka

Pierwszego wywiadu „Na-
szej Jedlni” udzielił ks. pro-
boszcz w styczniu 2007r. Wów-
czas padły słowa: „Uprzedzam, 
że nie odpowiem na wszystkie 
pytania, gdyż rezerwuję sobie 
odpowiedzi na kolejny wywiad”. 
dzisiaj, z prawie dziesięciolet-
niej perspektywy możemy do-
konać pewnych podsumowań, 
sprawdzić, które z wypowie-
dzianych wówczas życzeń się 
spełniły?

- Dzięki opatrzności boskiej, 
spełniło się o wiele więcej niż 
sobie wówczas życzyłem. Udało 

się odnowić wnętrze kościoła i dokonać restauracji ołtarzy. 
To był niewiarygodny wysiłek organizacyjny i finansowy 
dla parafii, ale wszystkie prace udało się zrobić z ogromną 
dbałością i pietyzmem. Przy okazji nie naruszając zabytko-
wej struktury kościoła zainstalowano ogrzewanie świątyni. 
Dziś kościół jaśnieje przypominając o bogatej przeszłości 
Jedli, przyciąga parafian, którzy „pod jego skrzydłami” 
działają w różnych społecznych grupach, przyciąga także 
coraz częściej odwiedzających nas turystów. Została jesz-
cze naprawa organów.

rozrosła się też wspólnota modlitewna…
-   Zastałem kilka kół różańcowych, dziś jest ich 17. Po-

nadto działa „najmłodsze dziecko” - Odnowa w Duchu 
Świętym  „Miriam”,  przy Centrum Ewangelizacyjnym, 
które również powstało z inicjatywa parafian. Bardzo pręż-
nie działają Rodziny Domowego Kościoła.

także życie społeczności parafialnej nabrało barw…
-  Założyliśmy Stowarzyszenie Jedlnia  i od tego wszyst-

ko się zaczęło. Narodziły się pomysły by wydawać gazetę, 
w której będziemy przypominać o bogatej historii tych oko-
lic i opisywać wydarzenia kulturalne, tu zrodził się pomysł 
stworzenia muzycznego zespołu ludowego – Królewskie 
Źródła, a także pomysł powstania parafialnej orkiestry dę-
tej. Mamy własne pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę 
nożną, i mniejsze ze sztuczną nawierzchnią z kortem do te-
nisa ziemnego. Powstał Gminny Klub Sportowy” Królew-
scy Jedlnia” , ze znacznymi już sukcesami. Obecnie działa-
ją: sekcja piłki nożnej i sekcja tenisa ziemnego. Podobnie 
samodzielnie zaczyna działać orkiestra parafialna „Boni 
Angeli”.  

Powodów do dumy jest wiele?
-  Jestem niezmiernie dumny z Braci Strażaków z OSP 

w Jedlni z Jaroszek z ich zaangażowania się. Z nimi Stowa-
rzyszenie rozpoczęło porządkowanie starego zabytkowego 
cmentarza. Służą pomocą przy corocznych historycznych 
festynach „Przeciw Niepamięci”, przy dożynkach, i wszyst-
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„Na ZŁE I Na doBrE”
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