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Pusty rynek. Nad dachami 
Gwiazda. Świeci każdy dom. 
W zamyśleniu, uliczkami,  
idę, tuląc świętość świąt. 

 
Wielobarwne w oknach błyski  
i zabawek kusi czar.  
Radość dzieci, śpiew kołyski,  
trwa kruchego szczęścia dar. 

 
Więc opuszczam mury miasta,  
idę polom białym rad.  
Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta,  
jak jest wielki cichy świat

 
Gwiazdy niby łyżwy krzeszą,  
śnieżne iskry, cudów blask.  
Kolęd dźwięki niech cię wskrzeszą,  
czasie pełen Bożych łask.
słowa Joseph Von Eichendorff
muzyka x. J. Smerda

Pusty rynek
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10 listopada w PZS w Jedlni odbyła się akademia 
upamiętniająca 98 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  Akademię przygotowały: II klasa gim-
nazjum i 4 klasy podstawówki z pomocą p.Renaty Pa-
jąk. Pieśni, którymi wzbogacona była uroczystość wy-

„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”
                                                                                                                                                   Leopold Staff

konał szkolny chórek pod przewodnictwem 
p. Małgorzaty Wrony. Całość rozpoczęto wprowadze-
niem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowe-
go. W części artystycznej aktorzy w kreatywny i cieka-
wy sposób zobrazowali, co działo się w Polsce 
w tragicznych latach 1772-1918. Wyrazili także głęboki 
szacunek i wdzięczność wszystkim, którzy walczyli 
o wolność naszego kraju.

Musimy pamiętać o tak ważnych wydarzeniach w hi-
storii Polski i jej obywateli. Naszym obowiązkiem jest 
przypominać i uczyć młodsze pokolenia o bohaterach, 
którzy umierali na polu bitwy abyśmy my teraz mieli 
możliwość żyć w wolnej Polsce. Takie coroczne uroczy-
stości skłaniają nas wszystkich do głębokich refleksji na 
temat historii naszego państwa i uczą patriotyzmu.

Aleksandra Siczek
zdjęcia: Zuzanna Drela, Julia Kozera, 

Zuzanna Siemieniec
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Obchody 98 rocznicy odzyskania Niepodległości w naszej gminie rozpoczęły się 
wprowadzeniem  pocztów sztandarowych: Ochotniczej Straży Pożarnej z Jedlni, Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Jaroszek, Publicznej Szkoły Podstawowej z Jedlni i Publicznej Szko-
ły Podstawowej z Jaroszek, do kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Jedlni.  Mszę 
świętą celebrował ks. Michał Krawczyk. Uroczystość uświetniła orkiestra Boni Angeli 
oraz orkiestra z Jastrzębi pod batutą Zbigniewa Bidzińskiego. Po mszy orkiestra wykonała 
koncert pieśni patriotycznych, przyjęty owacyjnie przez słuchaczy. Gościnnie wystąpili so-
liści z Lesiowa i z gminy Jastrzębi. Po koncercie  ruszył pochód parafian i przedstawicieli 
miejscowych władz na nowy cmentarz. Wieńce  na grobie Junaków złożył Wicestarosta 
Radomski Leszek Margas, Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek, radna Powiatu Radom-
skiego Marzena Murawska, radni Gminy Pionki: Tomasz Wojciech Wróbel, Aneta Wojdat, 
Sebastian Sałek, Piotr Gębczyk oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Jedlnia. Zapalono 
znicze, proboszcz ks. Janusz Smerda wraz z ks. Michałem Krawczykiem zainicjował mod-
litwę za zmarłych. Na zakończenie, na cmentarzu, orkiestra zagrała hymn ,,Śpij kolego” 
dla wszystkich poległych walczących o niepodległość Polski.

                                                                                  Grażyna Rojek
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UczNiowie „KatoliKa” w JedlNi
16 listopada w Jedlni gościli uczniowie Katolickiego 

Gimnazjum i Liceum im. św. Filipa Neri z Radomia. Ich 
wizyta związana była z chęcią uczczenia Święta Niepod-
ległości Polski. Społeczność radomskiego „Katolika” pa-
mięć o rodakach poległych za ojczyznę stara się czcić 
w sposób aktywny i niekonwencjonalny. Służą temu spe-
cjalne Piesze Rajdy Niepodległości. W tym roku taki rajd 
odbył sie już po raz piąty, a uczniowie zawitali do Jedlni. 
Kanwą tegorocznej wyprawy była pamięć o bohaterach 
powstania styczniowego. Uczestnicy odwiedzili pole bi-
twy pod Jaścami, rozegranej 20 kwietnia 1863 r., pomię-
dzy oddziałem Jankowskiego a Moskalami. Odwiedzili 
stary cmentarz w Jedlni, gdzie na mogile poległych po-
wstańców złożyli kwiaty i zapalili znicze. Finałem rajdu 
była msza św. Odprawiona w kościele parafialnym.

Podczas Rajdu rywalizowały ze sobą 5-osobowe gru-
py uczniów z każdej klasy. Mieli do pokonania 4 kilome-
trową trasę, a po drodze do odgadnięcia 5 historycznych 
zagadek. Pomimo niezbyt sprzyjających warunków po-
godowych wszyscy uznali taki sposób upamiętnienia 
walki o wolną Polskę za niezwykle ciekawy i pouczają-
cy. Taka forma edukacji młodzieży, jako inna niż zwykle 
lekcja historii wydaje się godna polecenia i naśladowania.

 Paweł Puton

Martyna Strojek uczennica z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszkach zajęła II miejsce 
w konkursie wokalnym „Idolek 11”. Martynka uczęszcza do klasy IV już wielokrotnie dała się 
poznać jako wokalistka podczas akademii i konkursów. Tym razem również pięknie zaprezen-
towała swój talent oraz interpretację utworu. Serdecznie gratulujemy występu  i życzymy dal-
szych sukcesów. 

PasJe i taleNty
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29 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Pion-
kach odbyło się podsumowanie XXVI edycji konkur-
su „Moje spotkania z Puszczą” pt. „Drzewa tętniące 
życiem”. Do konkursu zgłosiło się 40 placówek 
oświatowych były to szkoły podstawowe, gimnazjal-
ne i ponad gimnazjalne. Wszystkie leżące w grani-
cach Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego 
okolicy. Tradycyjnie konkurs odbywał się w katego-
riach tematycznych: plastyka, literatura, fotografia.

Najlepszą szkołą okazała się Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Jaroszkach, która zdobyła 5 nagród 
indywidualnych oraz 1 wyróżnienie.Dyrektorka Ana-
stazja Jasek odebrała nagrodę dla szkoły - tablicę 
multimedialną.Plastyka I grupa wiekowa: III miejsce 
Kacper Wolski (kl. 3) - opiekun Anna Winiarska.Lite-
ratura I grupa wiekowa: II miejsce Amelia Tabor (kl. 
2) - opiekun Krystyna Brzyska, III miejsce Natalia Ja-
rzyńska ( kl. 3) - opiekun Anna Winiarska.

Fotografia I grupa wiekowa: I miejsce Jakub Jaro-
szek (kl. 3) - opiekun Anna Winiarska

Fotografia II grupa wiekowa: I miejsce Patryk Su-
wała (kl. 6) - opiekun Anna Winiarska, wyróżnienie 
Mikołaj Sito (kl. 4) - opiekun Hanna Tomczyk.

 „MOje spOtkaNia z puszczą”
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 Nadzwyczajny Jubileusz Mi-
łosierdzia ogłoszony przez papie-
ża Franciszka 8 grudnia 2015 r. 
w  uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny zakończył się 20 listopada 
2016 r. w uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata. 
Kończący się  rok 2016 pozosta-
nie w pamięci Polaków, jako rok 
bardzo ważnych uroczystości reli-
gijnych.   A były to: jubileusz 1050 
-lecia Chrztu Polski, światowe 
Dni Młodzieży w Krakowie, Wiel-
ka Pokuta w Częstochowie - uro-
czystość przebłagalna za grzechy 
Polski i Polaków oraz w Krakowie 
-Łagiewnikach uroczystość przy-
jęcia Jezusa Chrystusa za Króla 
i Pana.

Był to rok wielkich przeżyć 
duchowych. Rok pokoju, miłości, 
wielkiego miłosierdzia i ogromu łask, które spłynęły na 
wiernych naszej Ojczyzny od Jezusa Chrystusa. We wszyst-
kich uroczystościach przedstawiciele naszej parafii wraz 
z kapłanami byli obecni w liczbie 38 osób z ks. Marcinem 
Pietrasem do Krakowa-Łagiewnik Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia, aby uczestniczyć w uroczystości, która była 
zwieńczeniem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

W czasie podróży do Łagiewnik cały czas padał deszcz, 
pogoda była niezbyt sprzyjająca, dlatego zaopatrzenie 
w parasolki, płaszcze przeciw deszczowe było konieczne. 
Wierzyliśmy, że Pan Bóg wysłucha naszych próśb i pogoda 
się poprawi. Tak też się stało, bo „kto prosi, ten otrzymuje.  
Uroczystej mszy św. o godz.12-tej przewodniczył metro-
polita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, homilię wy-
głosił bp Andrzej Czaja.

Biskup między innymi powiedział, że musimy we 
wszystkich dziedzinach naszego kraju dać pierwsze miej-

sce Panu Jezusowi, aby On uporządkował go, napełnił ła-
dem i pokojem.

W obecnych czasach bardzo nam potrzeba: Bożego Du-
cha, Bożego pokoju w naszych sercach zgody i miłości 
między nami, Ducha wierności, cierpliwości, uprzejmości, 
ale przede wszystkim poszanowania Bożego prawa. Po za-
kończonej mszy, przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski abp Stanisław Gądecki odczytał jubileuszowy akt 
przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Wszyscy zgromadzeni w liczbie ponad 100 tysięcy 
pielgrzymów po odczytaniu aktu, przyjęliśmy Pana Jezusa 
Chrystusa, jako Króla i Pana, uznaliśmy Jego panowanie 
nad sobą i zawierzyliśmy Mu swoje życie. 

Po zakończonej uroczystości, którą przeżywaliśmy 
zgromadzeni na błoniach i wokół bazyliki udaliśmy się do 
środka sanktuarium, aby oddać hołd należny Panu Jezuso-
wi Miłosiernemu i pokłonić się św. Faustynie apostołce 

Bożego Miłosierdzia, i uczestniczyć 
o godz.15-tej w odmawianiu koronki do 
Bożego Miłosierdzia. 

O tej porze roku dzień krótki, dlatego 
nie mieliśmy czasu na zwiedzanie, mimo 
że, w naszej grupie pielgrzymów były 
osoby, które po raz pierwszy były w Ła-
giewnikach. Większość z nas latem była 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
i wtedy mieliśmy czas na zwiedzanie Ba-
zyliki Miłosierdzia i zobaczenie, prze-
pięknej nowo wybudowanej Bazyliki 
Jana Pawła II. Nasza listopadowa wizyta 
była skierowana na modlitewne przeży-
wanie uroczystości Nadzwyczajnego Ju-
bileuszu Miłosierdzia.

Radośni, wzmocnieni wiarą, napełnie-
ni mocą, rozśpiewani i nawet niezmęcze-
ni powróciliśmy do naszej parafii, do na-
szych domów, dzieląc się otrzymanymi 
łaskami.

                                                                                
                  Krystyna Czachor

zwieńczeNie NadzwyczajNegO jubileuszu MiłOsierdzia
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Ola Grzywacz i Patryk Banaszek z Gminy Pionki 
najlepszymi zawodnikami mistrzostw Polski 
w  Ostródzie.

W ostatnią sobotę października 2016r. w Ostródzie 
odbyły się Mistrzostwa Polski Północnej Taekwon-do, 
które zorganizował jeden z wiodących klubów Polskiej 
Unii Taekwondo - Gladius. W mistrzostwach wystąpiło 
185 zawodników z 16 silnych klubów, wywodzących się 
nie tylko z taekwondo ale także z tangsoodo i kickboxin-
gu. Bardzo dobrze w tym gronie zaprezentowała się 
12-osobowa reprezentacja pionkowskiego Klubu Spor-
towego Centrum Tang Soo Do, która wywalczyła w su-
mie 20 medali: 7 złotych, 6 srebrnych i 7 brązowych.

Najlepiej zaprezentowali się Ola Grzywacz i Patryk 
Banaszek, którzy wywalczyli po dwa złote medale a po-
nadto zdobyli puchary dla najlepszych zawodników mi-

strzostw: Ola w kategorii kobiet a Patryk w kategorii 
mężczyzn. W finale Patryk spotkał się z najlepszym za-
wodnikiem gospodarzy, który w okresie wakacji, trenu-
jąc z czołówką polskiego pointfightingu, poczynił niesa-
mowite postępy. Pierwsze dwie rundy walki finałowej to 
nieznaczna przewaga przeciwnika. Patryk kontrolował 
wynik, choć w pierwszej rundzie był moment, w którym 
tracił do rywala aż 3 punkty. Trzecia runda była już po-
pisem naszego zawodnika, który narzucił swój styl wal-
ki przeciwnikowi i wygrał zasłużenie. Warto odnotować 
fakt, że po skończonej walce obaj finaliści zostali nagro-
dzeni głośnymi brawami. To była chyba najciekawsza 
i najlepsza technicznie walka całych mistrzostw.

sięgają pO złOtO

Pozostali nasi zawodnicy wystąpili na swoim 
poziomie i w większości wywalczyli to, co aktualnie 
mogli wywalczyć. Bardzo cieszą wszystkie zdobycze 
medalowe, gdzie mieliśmy nawet po dwóch 
zawodników na podium młodzików i kadetów. Dwóch 
zawodników mieliśmy też na najwyższych stopniach 
podium walk light contact kadetów -48kg. Cieszą 
coraz lepsze występy seniorów.
Największym objawieniem tego turnieju okazała 
się Alicja Wiszniowska, która w swoim debiucie 
w walkach młodziczek na turnieju tak wysokiej rangi 
od razu sięgnęła po złoty medal.

kaleNdariuM stan na 02.12.2016r.

do doMU oJca odeszli:

Marianna Jarzyńska lat 88
Helena Sułek lat 95
Jan Pieszczyk lat 89
Witold Dąbrowski lat 70
Edward Zakrzewski lat 90
Marianna Piechurska lat 84

MiłOŚĆ sObie ŚlubOwali:

Radosław Zawadzki – Hanna Natalia Domagalska
Daniel Krysiuk – Anita Emila Deja
Grzegorz Brudnicki – Marta Czapla 

Jerzy Konrad Frysztak
Michał Siczek

dzieĆMi bOŻyMi 
stali się:
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrze-
ja S. Załuskich w Radomiu w ramach pełnienia funkcji 
ponadlokalnej z organizowała spotkanie autorskie z pi-
sarką literatury dziecięcej Panią Agnieszką Frączek 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie II i III klas szkół podstawo-
wych z Jedlni, Jaroszek, Suskowoli i Augustowa. Ag-
nieszka Frączek jest doktorem habilitowanym języko-
znawstwa, germanistką i leksykografem. Wykłada na 
Uniwersytecie Warszawskim. Jest miłośniczką psów 
i kotów, które często są bohaterami jej utworów. W swo-
ich książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę 
o współczesnej polszczyźnie. Jest laureatką Nagrody 
Edukacja 2008, wyróżnienia Duży Dong, przyznawane-
go prze Polską Sekcję IBBY oraz nagrody im. Marii 
Weryho- Radziwiłłowicz.

Autorka podczas spotkania opowiedziała dzieciom 
jak powstaje książka. Zwróciła uwagę na pracę ilustra-
tora książek, że dzięki ciekawym ilustracjom  lepiej za-
pamiętujemy tekst. Pisarka czytała fragmenty swoich 
książek. Mówiła  o najczęściej popełnianych błędach ję-
zykowych. Pani Agnieszka pisząc teksty  dla najmłod-
szych zawsze myśli o tym, jak je rozbawić, zachęcić do 
czytania i zarazem nauczyć prawidłowej wymowy i pi-
sowni. Spotkanie zakończyła odpowiedziami na pyta-
nia, które zadawali czytelnicy, można było także nabyć  
książeczkę  z dedykację autorki.

                                  Wanda Karwicka

spOtkaNia w bibliOtece

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa  A. i An-
drzeja S. Załuskich w Radomiu w ramach pełnienia 
funkcji ponadlokalnej po raz kolejny zorganizowała 
spotkanie autorskie tym razem z Panem Pawłem Wa-
kułą  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni.  
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z I i II klas szkół 
podstawowych z Czarnej i Suskowoli .  Paweł Waku-
ła- absolwent malarstwa i pedagogiki artystycznej. 
Wykonuje zawód rysownika- humorysty. Od lat zwią-
zany jest tygodnikiem „Angora” oraz popularnym do-
datkiem dla dzieci – „Angorka”.  Jego z zbiór opowia-
dań Co piszczy w trawie został wyróżniony 
w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren , nato-

miast książka Kajtek i Yetik nominowana została do 
nagrody im. Kornela Makuszyńskiego. Jego książki 
O czym szumi las i Na tropie sześcioptaka powstały 
pod patronatem i z inspiracji Lasów Państwowych.

Podczas spotkania, autor w bardzo interesujący spo-
sób opowiadał o  swojej pracy. Opowiadania o bohate-
rach swoich książek wzbogacał rysunkami, które szyb-
ko i sprawnie wychodziły spod jego ręki wzbudzając 
ogólny entuzjazm wśród dzieci. Chętnie odpowiadał na 
pytania dzieci.

Po spotkaniu dzieci mogły zakupić książki i otrzy-
mać autograf ozdobiony rysunkami autora.

                                                                   Wanda Karwicka 
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 Drodzy Czytelnicy
Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni im. Ks. J. Gackiego, przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek Publicznych 

Powiatu Radomskiego. Dzięki temu Czytelnicy mają dostęp online do 1373 wybranych publikacji specjalistycz-
nych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych w języku polskim na platformie IBUK Libra. Dostęp fi-
nansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.
Korzystaj z platformy IBUK Libra: 
- przez całą dobę, siedem dni w tygodniu 
- na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie 
- gdzie tylko zechcesz: akademik, dom, biblioteka - wszędzie, gdzie masz Internet 
Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:

Dodawaj zakładki 
- rób notatki bezpośrednio w tekście 
- wyszukuj słowa i frazy 
- taguj ważne fragmenty 
- sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN

Aby móc korzystać z elektronicznych publikacji IBUK LIBRA wystarczy zarejestrować się na portalu http://li-
bra.ibuk.pl/ oraz pobrać KOD z naszej BIBLIOTEKI.  Dołącz do klubu Ibuk Libra. 

Oferujemy państwu przez rok (do 31.08.2017 r.) bezpłatny dostęp do publikacji w platformie Ibuk Libra.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni po odbiór indywidualne-

go kodu PIN niezbędnego do rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy.

W cyklu odkrywanie kart historii, poszczególnych miejscowości naszej parafii, otrzymali-
śmy zdjęcie z 1956 r.

Osoby, które rozpoznają się na tym zdjęciu a chciałyby opowiedzieć o losach swoich lub zna-
jomych im ludzi mogą kontaktować się z redakcją pod numerem telefonu - 693 515 606, bądź 
osobiście z ks. proboszczem.
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6. grudnia zbiegły się dwa świąteczne wydarzenia: 
wieczorem pożegnaliśmy figurę św. Michała Archanioła 
z Groty Objawień na Górze Gargano, o świcie, po rorat-
nej mszy wszystkie przybyłe dzieci otrzymały prezenty. 
Mikołaj w tym roku rozdał 240 paczek dla dzieci i mło-
dzieży, przygotowane przez parafialny Caritas. Radość 
z obdarowywania i radość z oczekiwania niech zawsze 
nam towarzyszy.

Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszych słów pieśni 
na wejście, rozpoczynającej mszę świętą w okresie Ad-
wentu. Jest to msza o Najświętszej Maryi Pannie. Słowa 
pieśni brzmią „Rorate caeli desuper” - „Spuśćcie rosę 
niebiosa”. 

W średniowieczu msza roratnia gromadziła rzesze 
wiernych. Najstarsze jej polskie ślady pochodzą z XIII 
wieku. Była uroczyście odprawiana w katedrze wawel-
skiej. Przybywali król, duchowieństwo, senatorowie, 
szlachta, rycerze, mieszczanie i chłopi. Każdy, w imie-
niu swego stanu, zapalał jedną świecę siedmioramien-

MikOłaj w Naszej parafii
nego świecznika. Wypowiadano wtedy słowa: „jestem 
gotowy na Sąd Boży”. 

Dzisiaj zapala się cztery świecie. Każdą w kolejny 
tydzień adwentu. Jest to nawiązanie do średniowiecznej 
tradycji. Świece te są symbolem gotowości na przyjście 
Jezusa.

Roraty 2016
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W południowo-wschodnim regionie Włoch, zwanym 
Apulią, na górze Gargano, w mieście Monte Sant’Angelo 
znajduje się jedno z najsłynniejszych w Kościele katoli-
ckim sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła. 
Na szczycie góry na wysokości 856 m, n.p.m. wznosi 
się jedyna w swoim rodzaju bazylika. Jak podają prze-
kazy, po raz pierwszy Archanioł objawił się w 490 r. bi-
skupowi Sipontu św. Wawrzyńcowi, przemawiając tymi 
słowy:

Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem 
Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej straż-
nikiem… Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczo-
ne grzechy ludzkie… Modlitwy, które będziecie tu za-
nosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry 
i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego. 

Biskup ze strachu przed poganami, dla których Mon-
te Gargano od niepamiętnych czasów było miejscem 
świętym, długo się wahał. Wiele jeszcze nastąpiło po-
tem cudów za sprawą św. Michała Archanioła. Po raz 
kolejny objawił mu się Archanioł i tym razem oznajmił: 

Zaniechaj myśli o poświęceniu groty, ja wybrałem ją 
na swoją siedzibę i już poświęciłem razem z moimi anio-
łami. Znajdziesz w niej znaki na skale i mój wizerunek, 
ołtarz, paliusz i krzyż. Wy tylko wejdziecie do groty i od-
mówicie przy mnie modlitwy. Jutro odprawicie dla ludu 
Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak sam poświęcam tę 
świątynię.

Wszystko to i wiele innych cudów zdarzyło się 
w 493 r. Od tego dnia grota św. Archanioła na Monte 
Gargano cieszy się tytułem Niebiańskiej Bazyliki, gdyż 

kopia figury św. Michała Archaniołaks. Piotr Prusakiewicz

saNktuariuM Św. Michała archaNiOła 
w MONte saNt’aNgelO

jako jedyna świątynia chrześcijańska nie została nigdy 
poświęcona ludzką ręką. 

24 maja 1987 roku przybył tu z pielgrzymką pa-
pież Jan Paweł II. 

Sanktuarium nawiedziło także wielu świętych: m.in. 
założyciel surowego zakonu kartuzów św. Bruno z Ko-
lonii, św. Franciszek z Asyżu, który uznał się za niegod-
nego, żeby wejść do groty; św. Tomasz z Akwinu, św. 
Brygida Szwedzka, św. ojciec Pio. Przybywali tutaj tak-
że władcy europejscy, gościł tu król polski Zygmunt 
Stary. 

źródło: Piotrskarga.pl, Bogusław Bajor

w Polsce, na początku XX wieku, bł. ks. Broni-
sław Markiewicz założył  zgromadzenie św. Micha-
ła archanioła(CSMA z łac.Congregatio Sancti Mi-
chaelis Archangeli, popularna nazwa Michalici) 
–patronem Zgromadzenia jest św. Michał Archanioł.

Działalność zgromadzenia koncentruje się na pracy 
wychowawczej wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza naj-
biedniejszej i osieroconej. W pracy duszpasterskiej Mi-
chalici starają się nieść ewangelię środowiskom szcze-
gólnie zaniedbanym moralnie i materialnie.   
Zgromadzenie założyło Wydawnictwo Michaline-
um i wydaje czasopisma: „Powściągliwość i Praca” oraz 
„Któż jak Bóg!”. Michalici obecnie pracują w szesnastu 
krajach świata:    w Ameryce Północnej, Środkowej 
i Południowej, w Australii i Papui Nowej Gwinei.  Pro-
wadzą parafie, szkoły katolickie, ewangelizują i  uczą 
odpowiedniego wychowania młodego człowieka. 

źródło-wikipedia.

 4. grudNia dO Naszej parafii zawitała kOpia figury Św. Michała archaNiOła 
z grOty Objawień  Na górze gargaNO. 

Ks. Proboszcz Janusz Smerda, osobiście powitał figurę a także przedstawiciele parafii i rekolekcjonista ks. 
Piotr Prusakiewicz ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła.
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Rodzinne Boże Narodzenie

Każdy z nas czeka na święta Bożego Narodzenia, 
rozczula nas atmosfera i klimat Świąt. Dla wielu z nas 
kojarzą się z życiem rodzinnym, przywołują pamięć 
Maryi i Józefa, radujących się z narodzin Syna. Zasta-
nówmy się, co należy uczynić, aby dobrze przeżyć te 
niezwykłe Święta? Co to znaczy dobrze je przeżyć? 

John Shea, w swojej książce o Bożym Narodzeniu 
pt.: „Światło gwiazdy”, opowiada historię o rodzinie, 
która pewnego razu postanowiła przeżyć Boże Narodze-
nie inaczej niż zwykle. Nie ubrała choinki, nie powiesiła 
lampek, nie śpiewała kolęd, ani nie przygotowała pre-
zentów. Wszyscy spotkali się przy zwykłym, prostym 
posiłku w dzień Bożego Narodzenia. Na pytanie przyja-
ciół: jak przeżyli święta, jeden z członków rodziny wy-
znał, że to była egzystencjalna otchłań.

Jest w nas zakorzeniona potrzeba świętowania bez 
względu na status materialny czy pozycję zawodową. 
Boże Narodzenie jest takim świętem, którego powinno 
wyzwolić w nas wielką radość. Zapalmy światła, za-
śpiewajmy kolędy, podarujmy sobie prezenty, dzielmy 
się miłością i ciepłem. Nie zapominajmy o dobrych 
i szczerych życzeniach dla wszystkich, pamiętajmy 
o przebaczeniu i życzliwości. Nie zaniedbajmy radosne-
go świętowania liturgii Świąt Bożego Narodzenia.

w pierwszą niedzielę adwentu rozpoczął się 
w kościele w polsce nowy rok liturgiczny.

 Na 2017 rok komisja duszpasterstwa konfe-
rencji episkopatu polski przygotowała program 
duszpasterski pod hasłem „idźcie i głoście”. za-
chęca on nas, wierzących, do rozważania i zagłę-
biania się w tajemnicę chrztu św. i do świadomego 
życia sakramentami.

patronem tego roku jest św. brat albert, który 
głosił chrystusa nie tylko słowami, ale przede 
wszystkim czynami z bardzo dobrze nam znanym 
przesłaniem: „być dobrym jak chleb”.

Jako parafianie i katolicy mamy wiele do zrobie-
nia, by w naszej parafii rozwijały się dzieła miłosier-

Będzie to prawdziwy wyraz wiary, miłości i świade-
ctwa, że Jezus narodził się w naszym życiu. 

Przyjdź, Boże, któryś stał się człowiekiem!
Przyjdź, aby stać się sercem świata odnowionego w miłości!

Przyjdź zwłaszcza tam, gdzie są zagrożone
losy ludzkości!

Przyjdź, nie zwlekaj!
Ty jesteś „naszym pokojem” (Ef 2, 14)! (Jan Paweł II, św.)

           x. Janusz Smerda

rOdziNa bOgieM silNa

idŹcie i głOŚcie”

dzia i wzajemnej pomocy.  Przy tej okazji dziękuję 
naszemu parafialnemu zespołowi Caritas, i członkom 
Kół Żywego Różańca, którzy niosą pomoc dzieciom 
oraz osobom potrzebującym z naszej parafii.

Programowi duszpasterskiemu przyświecają trzy 
szczególne zadania - głoszenie słowa bożego, 
sprawowanie sakramentów oraz posługa miłości. 

są to wyzwania dla każdego z nas. wszyscy 
mamy iść i głosić słowo boże, mamy świadczyć 
o jezusie chrystusie w każdych okolicznościach 
życia. 

Niech bóg nam w tym błogosławi.

x. Janusz Smerda
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przygotowując się do 
Świąt nie zwracali uwagi 
tylko na zewnętrzną otocz-
kę, która często niewiele 
ma wspólnego z Bogiem i 
Jego Narodzinami, ale by-
śmy w swoich sercach 
oczekiwali tych wspania-
łych, cudownych Naro-
dzin, które zmieniły obli-
cze świata i naprawdę 
mogą zmienić nasze życie. 

Królu mej duszy, droga Dziecino!
Ty wciąż królujesz, choć wieki płyną.
Choć piekło huczy, że tron Twój skruszy –
Ty wciąż królujesz, Królu mej duszy!

4. contemplatio
„Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, 

umiłowani! Nie miejsce na smutek, kiedy rodzi się ży-
cie; pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość 
z obietnicy niekończącego się życia. Nikogo ona nie 
omija, wszyscy mają ten sam powód do tego wesela, bo 
nasz Pan niweczy grzech i śmierć, a chociaż nikogo nie 
znajduje wolnego od winy, to przecież wszystkich przy-
chodzi wyzwolić”. (św. Leon Wielki)

5. actio (działanie)
Już za kilka dni będziemy świętować Boże Narodze-

nie. W licznych przygotowaniach zewnętrznych zacho-
wajmy umiar i miejmy czas dla Boga i ludzi. Niech rze-
czy materialne nie przesłonią nam istoty świętowania, 
przygotujmy duszę i serce dla Nowonarodzonego Zbawcy.

Jezu powiedział do siostry Faustyny: „Córko Moja, 
miłość mię sprowadziła i miłość mię zatrzymuje. Córko 
Moja, o gdybyś wiedziała, jak wielką zasługę i nagrodę 
ma jeden akt czystej miłości ku Mnie, umarłabyś z rado-
ści. Mówię to dlatego, abyś się ustawicznie łączyła ze 
Mną przez miłość, bo to jest cel życia duszy twojej; akt 
ten polega na akcie woli; wiedz o tym, że dusza czysta 
jest pokorna; kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed Ma-
jestatem Moim, wtenczas ścigam cię łaskami swoimi, 
używam wszechmocy, aby cię wywyższyć” (Dz 576).
Otworzysz się na Tę MIŁOŚĆ? 

Czas, który jeszcze mamy jest czekaniem Boga na naszą 
miłość.

   oprac. x. Janusz Smerda

lectiO diViNa – spotkanie ze słowem bożym

Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie, narody,  
oddajcie pokłon Panu, 

bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

wyciszenie – zaproś ducha Świętego aby pokiero-
wał 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  (J 1, 1-5. 9-14)
Na początku było słowo, a słowo było u boga, 

i bogiem było słowo. Ono było na początku u boga. 
wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie 
stało, co się stało. 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogar-
nęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego 
człowieka, gdy na świat przychodzi. 

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je 
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żą-
dzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

2.Meditatio
Słowem, które przychodzi dzisiaj do nas jest sam Je-

zus Chrystus. Przychodzi pod postacią Chleba, który 
daje życie. Obecny jest nieustannie przy człowieku, 
przy każdym z nas! Przebywanie ze Słowem ma wielki 
wpływ na duszę. Nie może być inaczej, bo kontakt ze 
Słowem to kontakt z samym Bogiem. Zasłuchajmy się 
się w czytane Słowo Boże podczas uroczystości Bożego 
Narodzenia z wielkim pragnieniem spotkania Boga. 
Starajmy się być świadomymi wielkiego wydarzenia 
przebywając w Kościele na liturgii Bożonarodzeniowej. 
Przyjmujmy Słowo, by żyło w nas i zmieniało życie. 
Żyjmy Słowem, abyśmy stawali się duchowi. Abyśmy 
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Z inicjatywy ks. Janusza Smerdy - tutejszego probosz-
cza oraz Stowarzyszenia Jedlnia powstała przy parafii św. 
Mikołaja w Jedlni w 2008 roku Orkiestra Dęta. Kapel-
mistrz pan Andrzej Rajkowski, jako pierwszy opiekun 
merytoryczny, wprowadzał młodzież w tajniki gry na in-
strumentach dętych oraz przekazywał wiedzę z zakresu li-
teratury muzycznej. Początki były trudne jednak owocne, 
ponieważ uświetniali swą grą przebieg mszy św. podczas 
największych świąt w kościele parafialnym. 

We wrześniu 2011 roku, kiedy pan Zbigniew Bidziński 
przejmuje batutę orkiestra przechodzi metamorfozę. Z po-
przedniego składu pozostało 4 osoby-grające do dziś.  Ko-
lejne lata to nauka chętnych dzieci na instrumentach dętych 
blaszanych. Pojawiały się kolejne wyzwania: zdobywanie 
środków finansowych na zakup i remont instrumentów. Od-
bywało się to poprzez kwesty po występach oraz datki sym-
patyków orkiestry. Władze Gminy Pionki widząc nasze sta-
rania, a z drugiej strony efekty pracy w postaci występów 
poza granicami parafii i gminy, zdecydowały na finansowe 
wsparcie działalności orkiestry. 

Ubogacamy swoje doświadczenie, poznajemy wielu 
wspaniałych ludzi poprzez coraz większa liczbę wystę-
pów m.in. dla Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Zarządu Stowarzyszenia Centrum 
Młodzieży „Arka”, członków Klubów AA, mieszkańców 
miast i wsi gdzie gramy i jesteśmy przyjmowani owacyj-
nie. Wykorzystując swoje talenty – w kwietniu 2016 -po-
przez grę wsparliśmy imprezę charytatywną „Alicja po 
drugiej stronie lustra”. W ramach współpracy z Publicz-
nym Zespołem Szkół w Jedlni 2015 roku odbył się Kon-
cert Noworoczny. W wykonaniu Orkiestry usłyszeliśmy 
zachwycające i piękne brzmienie instrumentów dętych 
w  popularnych polskich kolędach.  Wielkimi brawami 
została nagrodzona absolwentka PZS w Jedlni Paulina 
Tarnowska, która wraz z orkiestrą w sposób profesjonalny  

zaśpiewała kolędy.  W „rytmach karnawałowych” za-
brzmiał druga części koncertu. Piękne popisy solowe  po-
szczególnych  sekcji  instrumentów dętych: klarnetów, 
saksofonów, trąbek, puzonów zrobiły ogromne wrażenie 
na młodej widowni. Należy podkreślić, iż w tak świetnie 
prezentującym się zespole  grają dzieci z PZS w Jedlni  
i jej  absolwenci.       

Dążąc do perfekcji grania członkowie orkiestry uczest-
niczyli w wielu kilkudniowych warsztatach muzycznych 
zorganizowanych przez rodziców członków orkiestry. 
Boni Angeli  uczestniczyła w warsztatach muzycznych w 

Bukowinie Tatrzańskiej, Solcu nad Wisłą oraz Zawoi 
w Beskidach. Młodzież szlifowała tam swoje umiejęt-
ności muzyczne. W godzinach przedpołudniowych od-
bywały się zajęcia muzyczne podzielone na sekcje - in-
strumenty blaszane: puzony, trąbki, instrumenty 
drewniane: saksofony, klarnety oraz sekcja perkusyjna 
i instrumenty klawiszowe. Po zajęciach w godzinach 
popołudniowych młodzież wyruszała na szlaki by po-
dziwiać piękno naszych polskich regionów turystycz-
nych a także uczestniczyć we mszach św. W czasie in-
dywidualnych zajęć każdy prezentował przygotowany 
przez siebie utwór, by próba całej orkiestry wypadła 
idealnie. Wiele godzin gry na instrumentach, wymaga-
jących poświęcenia i cierpliwości ćwiczeń nie poszło 
na marne. Nauczyliśmy się wiele nowych rzeczy oraz 
zdobyliśmy nowe doświadczenia.

Jesteśmy coraz bardzie znani, parafie w powiecie ra-
domskim zapraszaj nas, prezentujemy swoje umiejętno-
ści podczas mszy św. ubogacając ich przebieg, uświetnia-
jąc liturgię śpiewem i grą na chwałę Bożą. 5.grudnia, 
tego roku, orkiestra grała w Zespole Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Radomiu, podczas Gali Wolonta-
riusza Roku 2016. Publiczność owacjami na stojąco przy-

„bONi aNgeli” – dObre aNiOły z jedlNi
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   Jak co roku, a już po raz VIII, w powiecie radomskim 
rozdawane są statuetki „Animatora Roku” dla osób bądź 
zespołów, które ożywiają życie kulturalne w lokalnych 
społecznościach. Pamiątkowe statuetki przyznano w licz-
bie trzynastu, dla miast i gmin z naszego powiatu, w tym 
gronie znalazła się także orkiestra „Boni Angeli”, która zo-
stała wytypowana z gminy Pionki. 

Z tej okazji orkiestra zaprezentowała kilka utworów 
muzyki rozrywkowej i muzyki ludowej. Statuetkę oraz 
kosz słodkości odebrał nasz kapelmistrz, pan Zbigniew Bi-
dziński. Był to dla nas wielki zaszczyt oraz przyjemność 
uczestniczyć w tym wielkim święcie animatorów. Wierzy-
my, że my również pobudzamy pozytywne działania a tak-
że przyczyniamy się do rozwoju kultury i twórczości arty-
stycznej w naszym regionie

                                              Kinga Siczek

dObre aNiOły Odebrały statuetkę

jęła występ. Istnienie nasze i funkcjonowanie nie byłoby 
możliwe bez wsparcia sympatyków orkiestry, za co jeste-
śmy bardzo wdzięczni. Na ogromne podziękowania zasłu-
gują: ks.Janusz Smerda, Wójt Gminy Pionki Mirosław 
Ziółek, Zakłady Drzewne Zadobrze p. Stefan Grzywacz 
oraz p. Karol Grzywacz, Zakład Stolarski p.Paweł Deja, 
Zakłady Drzewne Brzezinki p. Wiesław Deja, p. Irena Na-
lewajko, mieszkańcy parafii św. Mikołaja w Jedlni.

Profesjonalizm jaki prezentujemy oraz różnorodność 
programów artystycznych przyciąga kolejnych chętnych 
do kształcenia i nauki gry w orkiestrze. Nasilenie zaintere-
sowania grą  zmobilizowało  do zatrudnienia drugiego in-
struktora p. Joannę Sułek. Obecnie liczymy 24 osoby grają-
ce w stałym składzie koncertowym, 8. korzystających 
z zajęć indywidualnych – kandydatów do stałego składu. 

Obecni członkowie orkiestry Boni Angeli i Kandydaci:
Warchoł Natalia

Majewska Weronika
Magda Widerska
Rusek Krzysztof
Rospendowski Kamil
Domańska Wiktoria
Sułek Kamil
Milczarczyk Dominika
Szeliga Karol
Wróbel Michał
Potacka Zuzanna 

Prygiel Patrycja
Tabor Wiktoria
Buras Bożena
Nowak Jan
Wróbel Zuzanna 
Rusek Karolina
Jaroszek Dominika

Siczek Kinga 
Tabor Klaudia
Sułek Joanna
Baran Emilia 
Hyży Kamila
Kiraga Weronika
Sito Wiktoria

Bil Zofia 
Kiraga Natalia
Domański Patryk
Widerski Kacper
Kazberuk Miłosz
Wróbel Zuzanna
Chrapko Zuzanna

29.11.2016. Powiatowy Dzień Animatora Kultury  siedzą od 
lewej : Wójt  Gminy Pionki Mirosław Ziółek, radni:  Sebastian 
Sałek, Piotr Gębczyk, Aneta Wojdat, Tomasz Wojciech Wróbel, 
Henryk Drela, ks. Janusz Smerda proboszcz par. Jedlnia

Beata Milczarczyk
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Pamiątkowe statuetki odebrało trzynaście osób ze 
wszystkich miast i gmin powiatu radomskiego.  
Animatorem Kultury 2016 w  gminie Pionki została or-
kiestra dęta boni angeli z jedlni. Statuetkę z rąk Wójta 
Gminy Pionki Mirosława Ziółka odebrał kapelmistrz Zbi-
gniew Bidziński. Nie zabrakło także gratulacji od Rady 
Gminy Pionki i  kosza słodkości dla orkiestry. Jak co rok 
przyznano nagrodę specjalną. W tym roku nagrodę otrzy-
mał  fotograf, autor filmów i książek przyrodniczych Sła-
womir Wąsik. Orkiestra z Jedlni dała fantastyczny występ, 
przyjęty zasłużonymi brawami.

                                                                      Grażyna Rojek 
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W piątek, 29.11.2016  po raz VIII odbył się Powiatowy 
Dzień Animatora Kultury. Gości przywitali Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Pionkach Anna Kostrzewa i Wi-
cestarosta Radomski Leszek Margas. Prowadąca, Anna 
Lipska, przedstawiła animatorów z trzynastu gmin powia-
tu radomskiego, którzy, na co dzień ożywiają swoją pracą 
lokalne społeczności, pobudzają do wspólnych działań 
oraz przyczyniają się do rozwoju kultury i twórczości arty-
stycznej w swojej gminie. Byli wśród nich sołtysi, zespoły 
ludowe, prowadzący orkiestrę parafialną i grająca w niej 
młodzież, radni, koła gospodyń wiejskich, ludzie działają-
cy w świetlicach wiejskich i środowiskowych.

wszystkO gra

kapelmistrz Zbigniew Bidziński


