
 
 

 

 

 

 

 

Radom, dnia 11 stycznia 2018 r.       Nr 2 (830) 
 

 

LIST EPISKOPATU POLSKI  

NA ROK ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI 
 

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!  

 

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. 

Ten młody polski szlachcic podobnie jak Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak 

Samuel odpowiedział: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następnie z determina-

cją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim przeciwnościom. Świętego Stanisława Kostkę pra-

gniemy zaprosić dzisiaj, aby stał się patronem rozpoczętego właśnie nowego roku. O tym wybo-

rze zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak i program duszpasterski Kościoła w 

Polsce. Jeśli mamy w tym roku rozważać osobę i dary Ducha Świętego dane w sakramencie 

bierzmowania, nie może być lepszego patrona niż ten, który został uzdolniony przez Ducha Świę-

tego do „mężnego wyznawania wiary” w dojrzały i niebanalny sposób.  

Ponad to ważnym motywem ogłoszenia roku 2018 Rokiem Świętego Stanisława Kostki 

jest także zwołany na październik w Rzymie Synod Biskupów, poświęcony młodzieży i rozezna-

waniu powołania. Dobre przygotowanie do tego Synodu jest wspólnym zadaniem dla duszpaste-

rzy, rodziców i wychowawców a także młodzieży, której przez całe stulecia patronował i nadal 

patronuje św. Stanisława Kostka. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości nie zapominajmy 

również, że już w 1674 roku a więc jeszcze przed kanonizacją bł. Stanisława Kostki, papież Kle-

mens X ogłosił go patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

  

1.  Dla Boga i ojczyzny  

 

Święty Stanisław Kostka urodził się w 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Jego ojciec był 

kasztelanem, a krewni zajmowali znaczące stanowiska w Polsce Jagiellonów i Wazów. Wraz z 

bratem wysłany został do elitarnego kolegium jezuitów w Wiedniu. Stanisław szybko zrozumiał, 

że nauka jest wstępem do świadomego podejmowania służby Kościołowi i społeczeństwu. Zapi-

sano, że uczył się, „aby podobać się Bogu i ludziom [...], a w przyszłości ojczyźnie i sobie same-

mu przynieść korzyść”. To pierwsza lekcja, jaką otrzymujemy dzisiaj od św. Stanisława Kostki.  

 

2. Ad maiora natus sum –Do wyższych rzeczy zostałem stworzony  

  

Drugą lekcją, jaką daje nam od św. Stanisław, jest pobożność. Była to pobożność, która 

wymagała swoistego męstwa. Mimo iż spotykał się z brakiem zrozumienia, w środowisku kole-

gów nie wstydził się modlitwy i medytacji.  Powtarzał, że „trzeba więcej podobać się Bogu, niż 

bratu”. Wychowany w kulturze renesansu, za swoją życiową dewizę obrał wyznanie: „Do wyż-

szych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winienem żyć” Ad maiora natus sum. Nie było w tych 

słowach pychy ani pogardy dla tego, co małe ale świadomość godności człowieka i tęsknota za 

tym, co święte i doskonałe.  
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Ucząc się w Wiedniu, Stanisław mieszkał na stancji w domu należącym do protestanta. 

Były to czasy szczególnych napięć pomiędzy protestantami a katolikami będące skutkami refor-

macji. Stanisław z bólem dostrzegał, jak negowana jest prawda o Eucharystii i kult Matki Bożej. 

Im więcej jednak widział nadużyć, tym bardziej tajemnice te stawały się mu drogie.  

Stąd wypływa trzecia lekcja św. Stanisława na dzisiejsze czasy: wezwanie do wiernego 

trwania przy katolickiej prawdzie życia, nawet wówczas, gdy cały świat wokół próbuje jej za-

przeczyć. Męstwo nie polega na zbrojnej walce czy traktowaniu innych jako nieprzyjaciół, ale na 

tym, że my sami pozostajemy wierni i pomagamy innym w trwaniu w wierności. Z im większą 

obojętnością lub nienawiścią spotyka się chrześcijańska miłość i prawda, tym gorliwiej powinni-

śmy nimi żyć.  

  

3. Wierność powołaniu 

 

Decyzja Stanisława o wstąpieniu do zakonu jezuitów spotkała się z ostrym sprzeciwem je-

go rodziców. Uważali, że mają lepszy pomysł na jego życie. Niestety, takie postawy nie należą do 

rzadkości także i dziś. Stanisław odkrył powołanie i chciał na nie odpowiedzieć za wszelką cenę. 

Potrafił walczyć o realizację woli Bożej w swoim życiu. Rozumiał, że kiedy musi wybierać mię-

dzy wolą rodziców, presją środowiska a wolą Boga, powinien słuchać Boga. Ten siedemnastoletni 

chłopak opuścił Wiedeń, przeszedł pieszo ponad 600 km, żeby wreszcie spełnić swoje marzenie i 

dotrzeć do Dylingi w Bawarii, do przełożonego jezuitów i tam wstąpić do zakonu. Dylinga okaza-

ła się dla niego jednak trudnym doświadczeniem. Nikt bowiem nie witał go tam z otwartymi ra-

mionami. Przyjęto go na próbę i posłano go do sprzątania pokoi oraz pomocy w kuchni. Stanisław 

jednak zwyciężył. Musiał zaimponować starszym braciom swoją determinacją, skoro przełożony 

napisał o nim: „Spodziewam się po nim rzeczy wielkich”. Kolejna lekcja św. Stanisława jest dla 

nas wezwaniem do sumiennego wykonywania obowiązków, czyli do tego, co Jezus nazywa 

„wiernością w rzeczach małych” (por.  Mt 25,21). 

 

4. Tęsknota za niebem 

 

Ostatnim etapem życia Stanisława był pobyt w Rzymie. Po dotarciu do Wiecznego Miasta 

był szczęśliwy, choć nadal odbierał od ojca listy pełne gróźb. Śluby zakonne złożył mając 18 lat. 

Poruszony słowami rekolekcjonisty, że każdy miesiąc bracia winni spędzać tak, jakby to był 

ostatni miesiąc w ich życiu, Stanisław wyznał, że ma przed sobą tylko jeden miesiąc życia. We 

wspomnienie św. Wawrzyńca – 10 sierpnia – napisał list do Matki Bożej z prośbą o wyjednanie 

mu łaski śmierci w święto jej Wniebowzięcia. Jeszcze tego samego dnia zachorował, a 15 sierpnia 

1568 r. zmarł. To jeszcze jedna lekcja dla nas: jak tęsknić za niebem i jak żyć tu i teraz, by żyć w 

wieczności. Rozumiał to doskonale Cyprian Kamil Norwid, gdy wpatrzony w rzymski grób św. 

Stanisława, pisał: 

 

„A ty się odważ świętym stanąć Pana 

A ty się odważ stanąć jeden sam 

Być świętym - to nie zlękły powstać z wschodem 

To ogromnym być, przytomnym być! „ 

(C.K. Norwid: „A ty się odważ”) 

 

5. „Kostka” znaczy „więcej” 

 

Oto prawdziwe wezwanie na ten rok dla Was, Młodzi Przyjaciele, Rodzice i Wychowaw-

cy: „Kostka” znaczy „więcej!” Żyjąc w XXI wieku nie powtórzymy dokładnie czynów św. Stani-

sława Kostki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha tego świętego, który nie dał się 

zwieść mirażowi wygodnego życia, zabezpieczonego majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciw-

stawić się panującym modom i naciskom grupy. Nie chciał ani imponować, ani uczynić z życia 
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jednej wielkiej rozrywki. Był silną osobowością, miał swoją klasę i styl. Do końca zachował wol-

ność. To nie był młody człowiek, który nie wie, po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający 

od innych, a nie dający nic z siebie. Nie pozwalał sobie na eksperymenty w poszukiwaniu szczę-

ścia. Wiedział, że ten świat nie zaspokoi jego tęsknot, że prędzej czy później poczułby się w nim 

oszukany lub zawiedziony. Wiedział, że charakter - to nie tylko sprawa dziedziczenia cech po 

przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale rzetelna praca nad sobą. Wiedział też, że stawać się 

dojrzałym człowiekiem, to podejmować trud rozwoju. Nie był mięczakiem, który mówi: taki już 

jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki i historię. Był czujnym 

ogrodnikiem wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły piękne kwiaty i owoce. 

Uwierzył w miłość Boga i całym sobą na nią odpowiedział.  

 

6. Zaproszenie  

 

Niech przeżywany zatem w tym duchu Rok Świętego Stanisława Kostki stanie się cza-

sem, w którym będziemy od siebie więcej wymagać. Może to być zerwanie z lenistwem ducho-

wym i intelektualnym, zerwanie z nałogiem, zachowanie trzeźwości, modlitwa za nauczyciela lub 

księdza, adopcja dziecka poczętego albo post w konkretnej intencji. Zapraszamy Was również – 

na poziomie parafii, duszpasterstw, ruchów, seminariów i zgromadzeń zakonnych – do pogłębia-

nia refleksji na temat życia św. Stanisława i wyzwań stojących przed młodymi katolikami w Pol-

sce.  

Bierzcie przykład ze św. Stanisława Kostki, przygotowując się do sakramentu bierzmo-

wania. Apelujcie wraz z nami do ludzi kultury i środków społecznego przekazu, aby przez cieka-

we filmy, przedstawienia teatralne, audycje i inne formy przekazu przywracali pamięć o Stanisła-

wie. Pielgrzymujcie do Rostkowa – miejsca jego narodzin i do Przasnysza – miejsca jego chrztu, 

a także do katedry płockiej z jej pięknym ołtarzem tego świętego oraz grobowcami władców Pol-

ski i Mazowsza. Młodzi mobilizujcie waszych rodziców i duszpasterzy, by nie bali się wymagać 

od was i od siebie „rzeczy większych”. 

Z serca Wam błogosławimy na cały rok 2018, który będziemy przeżywać razem z św. 

Stanisławem Kostką, patronem dzieci i młodzieży. 

 

 

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce  

obecni na 377. Zebraniu Plenarnym KEP 

w Lublinie, w dniu 14 października 2017 r. 

______________________________ 

 
List należy odczytać w niedzielę, 14 stycznia 2018 r. 

Bp Henryk Tomasik 
---------------------------------------------------- 

ZAPROSZENIE 

Czcigodni Bracia Kapłani,  
Drodzy Diecezjanie 

W piątek, 19 stycznia br., przypada dzień imienin naszego Pasterza, Księ-
dza Biskupa Henryka Tomasika. Z tej racji zapraszamy Kapłanów, Osoby Życia 
Konsekrowanego i Wiernych Świeckich na Mszę Świętą w intencji Dostojnego 

Solenizanta do Katedry na godz. 18.00. Pamiętajmy także o modlitwie za Księdza 
Biskupa w naszych parafiach. 

Bp Adam Odzimek 
Bp Piotr Turzyński 

_________________ 

Po Mszy Świętej zapraszamy Kapłanów na spotkanie z Dostojnym Soleni-
zantem w budynku Studium Organistowskiego przy ul. Prusa. 
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ZAPROSZENIE 

Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą z racji obchodów 50-lecia Radom-
skiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. A. Tochtermana, która będzie sprawo-
wana 15 stycznia 2018 roku o godz.14.00 w kościele parafialnym pw. św. Jana 

Chrzciciela w Radomiu. Mszy św. będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Henryk 
Tomasik. 

Zapraszamy Księży Kapelanów, którzy w przeszłości pracowali w szpitalu 
oraz wszystkich duchownych i świeckich, którzy obecnie posługują chorym w 
szpitalach i domach. Zapraszamy też byłych pacjentów radomskiego szpitala. 

ks. Mirosław Bandos 
ks. Grzegorz Wójcik 

---------------------------------------------------- 

 
ZAPROSZENIE 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe moderatorów, animatorów 
gałęzi rodzinnej Domowego Kościoła i animatorów Ruchu Światło-Życie, które 
odbędzie się 20 stycznia 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Rado-

miu 
Program: 

11.00 EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra Turzyńskie-
go 
- kolędowanie 

12.30 spotkanie animatorów DK i animatorów Ruchu Światło-Życie 
13.30 Agapa, dzielenie się opłatkiem 

Moderatorzy Diecezjalni 

Ks. Krzysztof Dukielski 
S. Małgorzata Kobylarz 

---------------------------------------------------- 

 
PRZED REKOLEKCJAMI 

SPOTKANIE DLA KSIĘŻY I KATECHETÓW 
Bardzo serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży i Katechetów ze szkół 

ponadpodstawowych z dekanatów radomskich na spotkanie organizacyjne przed 
wielkopostnymi rekolekcjami dla młodzieży. Proszę przygotować informację na 
temat rekolekcji w każdej szkole: 

Kto jest odpowiedzialny za rekolekcje? 
Kto prowadzi? 
Jaki jest zespół muzyczny? 

Jaki jest program? (temat, miejsce, godziny, zaangażowanie nauczycieli i anima-
torów) 

Kto finansuje wydatki? 
 Spotkanie odbędzie się po feriach w poniedziałek, 29 stycznia, o godzinie 
19.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, przy ul. Młyńskiej. 

Bardzo proszę Czcigodnych Księży, aby przekazali to zaproszenie wszystkim ka-
techetom pracującym na terenie szkoły. 

Biskup Piotr Turzyński 
---------------------------------------------------- 

 

Czcigodni Księża, 
przesyłamy w załączeniu pismo s. dr M. Natanaeli Wiesławy Blażejczyk CSSF, 
konsultanta KEP ds. Ochrony zabytków sakralnych. Załączony list - wystoso-
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wany również w imieniu konserwatorów wojewódzkich, których przedstawicie-

lem jest pani Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Za-
bytków - zawiera informacje o nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad nimi. Jest ona o tyle ważna, gdyż zmiany w przepisach, które 

weszły w życie z dniem 1 stycznia br., zawierają katalog zaniechań i naru-
szeń, pociągających za sobą wprowadzenie administracyjnych kar pienięż-

nych oraz zasad ich wymierzania. Wysokość kar waha się w granicach od 
500 zł, do nawet 500 000 zł. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma o zobowiązaniach i konsekwen-

cjach wynikających z nowelizacji przepisów. 
Ks. Marek Fituch 

---------------------------------------------------- 

 
ZAPROSZENIE 

Informujemy, że w dniach 29.01.-01.02.2018 r. w Domu Pielgrzyma na 
Jasnej Górze, odbędzie się kolejne sympozjum organizowane pod patronatem 
Komisji Duchowieństwa KEP, a przeznaczone dla Ojców Duchownych Diecezjal-

nych i Dekanalnych, rekolekcjonistów, spowiedników kapłanów i osób konse-
krowanych oraz wszystkich zainteresowanych kapłanów. W załączniku znajduje 

się program spotkania. 
Ks. Marek Fituch 

---------------------------------------------------- 

 
KURS PASTORALNO-LITURGICZNY  

DLA FOTOGRAFÓW I OPERATORÓW SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO 

Wydział ds. Środków Społecznego Przekazu Kurii Diecezji Radomskiej zaprasza 
na Kurs pastoralno-liturgiczny dla fotografów i operatorów sprzętu audio-

wizualnego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pragną dokumentować 
celebracje liturgiczne. 
Kurs odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu (ul. 

Młyńska 23/25) w sobotę, 10 marca 2018 r. od 9.00 do 14.00. 
 

Rejestracja:  
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania w wersji DOC na stronie: 
www.diecezja.radom.pl)* i przesłać go do organizatora kursu jedną z wybranych 

metod do 1 marca 2018 roku: 
1) poczta elektroniczna: kurs-foto@diecezja.radom.pl  
2) poczta tradycyjna: 

Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-610 Radom 
z dopiskiem: „Kurs dla fotografów” 

3) osobiście – kopertę ze zgłoszeniem można zostawić: 
> w budynku Kurii Diecezji Radomskiej (ul. Malczewskiego 1) w Wy-
dziale Katechetycznym (parter) 

> bądź w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu (furta; ul. 
Młyńska 23/25) 

 
Do zgłoszenia prosimy dołączyć zdjęcie formatu legitymacyjnego (wymiary: 
35x45 mm; rozmiar pliku graficznego: 413x531 pikseli przy 300dpi) opisane 

imieniem i nazwiskiem. Oprócz podania podstawowych danych osobowych (po-
trzebnych do wystawienia zaświadczenia i przygotowania identyfikatora), prosi-

http://www.diecezja.radom.pl/
mailto:kurs-foto@diecezja.radom.pl
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my o sygnowanie formularza podpisem księdza proboszcza i pieczęcią parafii 

zamieszkania Kursanta lub parafii na terenie której działa firma. 
 
Więcej informacji: 

ks. Stanisław Piekielnik 
- T: +48 606 374 948 

- E: kurs-foto@diecezja.radom.pl 
- W: www.diecezja.radom.pl  

 

Obowiązujące przepisy liturgiczne wymagają ukończenia takiego kursu przez 
osoby (fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego), które pragną doku-
mentować celebracje liturgiczne.  

W kursie mogą brać udział wierni również spoza Diecezji Radomskiej. 
Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są ważne bezterminowo i 

można się nimi posługiwać także poza granicami Diecezji Radomskiej. 
 

ks. Stanisław Piekielnik 

- - - - -  
*) Formularz zgłoszeniowy dołączamy również do niniejszego „Biuletynu Kurial-
nego”. 

---------------------------------------------------- 

 

ZAPROSZENIA 
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej oraz Kustosz Sank-

tuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej zaprasza na śpiew 

kolęd i łamanie się opłatkiem oraz w ramach cyklu „Poznać Nieznanego - Duch 
Święty i Jego dary” na prelekcję multimedialną KS. DR. JACKA KUCHARSKIE-

GO pt. „Siedem darów Ducha Świętego - Dar Mądrości”. 
PONIEDZIAŁEK, 15 stycznia 2018 r., Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, 

Skarżysko-Kamienna, godz. 18.00. 
Ks. Jacek Kucharski 

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II 
Ks. Jerzy Karbownik 

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 
**** 

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej oraz Proboszcz Para-
fii pw. Matki Bożej Królowej Świata (Księża Filipini) w Radomiu zaprasza na 

śpiew kolęd i łamanie się opłatkiem oraz w ramach cyklu „Poznać Nieznanego - 
Duch Święty i Jego dary” na prelekcję multimedialną KS. DR. JACKA KUCHAR-

SKIEGO pt. „Siedem darów Ducha Świętego - Dar Mądrości”. 
CZWARTEK, 18 stycznia 2018 r., kościół pw. Matki Bożej Królowej Świata w Ra-

domiu, godz. 18.00. 
Ks. Jacek Kucharski 

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II 
Ks. Ireneusz Gizan 

Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata 
**** 

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej oraz Proboszcz Para-
fii pw. Świętego Krzyża w Kozienicach zaprasza na śpiew kolęd i łamanie się 

opłatkiem oraz w ramach cyklu „Poznać Nieznanego - Duch Święty i Jego dary” 

mailto:kurs-foto@diecezja.radom.pl
http://www.diecezja.radom.pl/
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na prelekcję multimedialną KS. DR. JACKA KUCHARSKIEGO pt. „Kim jest Duch 
Święty? 
NIEDZIELA, 21 stycznia 2018 r., Kościół pw. Świętego Krzyża w Kozienicach, 
godz. 9.00. 

Ks. Jacek Kucharski 
Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II 

Proboszcz Parafii Świętego Krzyża 
Ks. Kazimierz Chojnacki 

---------------------------------------------------- 

 
Informacje Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej 

 

1. Środą Popielcową 14 lutego 2018 r. rozpoczniemy Wielki Post. Szkolne re-

kolekcje wielkopostne 2018 w Radomiu: szkoły podstawowe – 14-16 lute-

go 2018 (od Środy Popielcowej), szkoły ponadpodstawowe – 7-9 marca 2018 

(po III niedz. Wielkiego Postu). Natomiast w całej diecezji – szkoły średnie – 7-

9 marca 2018 (po III niedz. Wielkiego Postu). 

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży odbywają się przez trzy kolejne dni pracy 
szkoły (od poniedziałku do piątku). W związku z ich organizacją Ksiądz Pro-
boszcz dostarcza przynajmniej na miesiąc przed ich rozpoczęciem informację 

do dyrekcji szkoły (zaświadczenie odebrane z Wydziału Katechetycznego). 
Proponujemy, aby tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży 
były pod tytułem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Wydział Kate-

chetyczny prosi Księży Proboszczów o pobieranie tzw. zawiadomień z 
terminem rekolekcji i przekazanie informacji do Dyrekcji szkoły. 
 

2. PT. Księży Prefektów uczących w szkołach, siostry zakonne i katechetów 

świeckich z Radomia zapraszamy na spotkanie z Ks. Biskupem Piotrem Tu-

rzyńskim w sprawie sposobu i możliwości organizacji rekolekcji szkolnych. 

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 29 stycznia 2018 r. o godz. 19.00 w 
auli im. Biskupa Edwarda Materskiego w Wyższym Seminarium Duchownym 

w Radomiu, ul. Młyńska 23/25.  
 

3. W imieniu Księdza Biskupa Henryka Tomasika zapraszamy na spotkanie 
Księży z dekanatów odpowiedzialnych za przygotowanie Dnia Bierzmowa-

nych, który został zaplanowany na sobotę 21 kwietnia 2018 r. w sanktua-
riach diecezji radomskiej. Spotkanie programowe i organizacyjne odbędzie się 

we wtorek, 6 lutego 2018 r., o godz. 16.00 w Wydziale Katechetycznym 
Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1.  
 

4. Maturzystów zapraszamy do wzięcia udziału w jednodniowej pielgrzymce na 
Jasną Górę. Pielgrzymka odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. (środa) pod ha-

słem: „Maryjo, wyproś nam Dary Ducha Świętego”. Organizacja wyjazdu i 
opieka nad młodzieżą podczas pielgrzymki spoczywa na księżach i kateche-
tach uczących w danej szkole.  

Dyrektor 
Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej 

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz 

 


