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DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT MINĘŁO

Uroczystość Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, zwana 
także świętem Matki Bożej Siewnej, 
w sanktuarium Matki Bożej 
Domaniewickiej Pocieszycielki 
Strapionych i Pięknej Miłości  
już od lat  obchodzona jest 
bardzo uroczyście. 

Tegorocznym uroczystoś-
ciom przewodniczył ks. bp 
Andrzej F. Dziuba, który  w 
słowie skierowanym do ze-
branych przypomniał Boży 
zamysł względem człowieka, 
a także podziękował rolni-
kom za ich trud i pracę, któ-
ra wielokrotnie jest niedoce-
niana. Biskup podkreślił, iż 
to właśnie ludzie pracujący i 
mieszkający na wsi w sposób 
szczególny rozumieją warto-
ści religijne i patriotyczne, a 
także troszczą się o tradycje i 
podtrzymywanie zwyczajów.

W uroczystościach uczestni-
czyli nie tylko parafianie, ale tak-
że pielgrzymi z Łowicza, Głow-
na, Łyszkowic, Chruślina, Dmosi-

na, którzy pieszo przy-
byli do sanktuarium.  

Jak wyjaśnia ks. pro-
boszcz Sławomir So-
bierajski, od lat Mat-
ka Boska Domanie-
wicka otaczana jest tu 
wielką czcią. Najczęst-
szą intencją, jaką za-
nosili pielgrzymi, było 
dziękczynienie za życie i zdro-
wie. Wśród młodych przeważa-
ły prośby o dobrego współmał-
żonka, a także o poczęcie dziec-
ka. Jadwiga Grzejszczak z Ło-
wicza dziękowała za urodzenie 

córki. – Obiecałam to 
Maryi 21 lat temu i do 
dziś jestem temu wier-
na – powiedziała.

Na zakończenie Mszy 
świętej ks. biskup po-
święcił ziarno pod przy-
szłoroczny zasiew. Poza 
uroczystościami kościel-
nymi w święto Matki Bo-

żej Siewnej odbywają się w Do-
maniewicach także pokazy, kon-
certy i wystawy. Na koniec wystą-
pił zespół Wiara, Nadzieja, Miłość 
z Kozłowa Biskupiego. 

AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA

ZA TYDZIEŃ
  WRZESIEŃ TO MIESIĄC MSZCZO-

NOWA. O nowo otwartym ra-
tuszu, rozpoczętej budowie 
term i pierwszej w historii 
miasta wizycie prezydenta RP

Święto Matki Bożej Siewnej w Domaniewicach

Dziękując za plony

W czasie 
Eucharystii 
wierni
ze wszystkich 
wsi należących 
do parafii złożyli 
dary i wieńce 
dożynkowe

AG
N

IE
SZ

KA
 N

AP
IÓ

RK
O

W
SK

A

Najpierw Msza św., a później sporo do-
brego jedzenia, muzyka i wspomnienia 

po latach. Tak 8 września swoje 25-lecie ob-
chodziła Franciszkańska Młodzież Oazowa w 
Łęczycy. W scenerii łęczyckiego zamku spot-
kali się absolwenci i obecni członkowie FMO. 
Na uroczystość przybyli także byli modera-
torzy wspólnoty, między innymi o. Nereusz 
oraz o. Marek, który w 1982 r. założył FMO. 
Młodzież przygotowała także wystawę fo-
tografii z wyjazdów rekolekcyjnych w cią-
gu 25 lat. Obok zdjęć kolorowych były rów-
nież czarno-białe. Absolwenci z trudem roz-
poznawali się na fotografiach. Mimo desz-
czowej pogody nikomu do domu nie było 

spieszno. Patronat medial-
ny nad uroczystościami 
objął „Gość Niedzielny”.  
Jubilatom życzymy kolej-
nych, długich i owocnych 
lat we wspólnocie. 

Franciszkańska 
Młodzież 
Oazowa zakuła 
w dyby swojego 
moderatora
o. Izajasza
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BOHDAN FUDAŁA
redaktor wydania

Zżalem stwierdzić muszę, 
że coraz częściej lekarze 

kojarzą się przede wszystkim 
ze strajkami. O tym, że służ-
ba zdrowia to nie tylko me-
dycy protestujący na ulicach, 
przypominają nam takie 
osoby jak Ewa Mańkowska  
z Sochaczewa – lekarka, 
społeczniczka, była posłan-
ka, prezes Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich w diecezji 
łowickiej (str. IV i V). 
Wciąż niewielu z nas wie, 
że dzieło o. Stanisława 
Papczyńskiego – zgroma-
dzenie marianów, narodzi-
ło się na terenie obecnej 
diecezji łowickiej. O związ-
kach nowego błogosławio-
nego z naszą diecezją pi-
szemy na str. III. 
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Drogi ruszą?
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZ-
KIE. Ponad 1 mld euro z fundu-
szy pomocowych będzie moż-
na wykorzystać przez najbliż-
sze sześć lat w Łódzkiem. 
Opracowano już Regionalny 
Program Operacyjny Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 
2007–2013, a nawet utworzo-
no w Urzędzie Marszałkowskim 
nowe departamenty do obsługi 
tych pieniędzy. Program wy-
znacza sześć głównych kierun-
ków rozwoju województwa. Są 
to: infrastruktura transportu, 
ochrona środowiska, gospo-
darka, innowacyjność, przed-
siębiorczość, społeczeństwo 
informacyjne, infrastruktu-

ra społeczna, odnowa obsza-
rów miejskich. O dofinanso-
wanie ubiegać się mogą samo-
rządy, podmioty gospodarcze, 
organizacje społeczne, uczel-
nie. Urząd Marszałkowski ma 
obawy, czy Łódzkie jest w sta-
nie wykorzystać w pełni przy-
znaną pulę. Unia dofinanso-
wuje projekty maksymalnie w 
85 proc. Pozostałe 15 proc. 
to tzw. wkład własny. Często 
samorządom, zwłaszcza gmin-
nym, brakuje pieniędzy włas-
nych. Poza tym problemem są 
coraz częstsze kłopoty ze zna-
lezieniem fachowców, szcze-
gólnie w branży budowlanej i 
drogowej.

Proboszczowie potrafią

DIECEZJA ŁOWICKA. Z 
pewnością problemów z wy-
pełnieniem wniosków o unij-
ne dotacje nie będą mieli księ-
ża z diecezji łowickiej. Od 
pewnego czasu trwają szko-
lenia dla proboszczów nt. po-
zyskiwania z różnych źródeł 

pieniędzy na remonty kościo-
łów. Ogółem ze szkoleń sko-
rzystało już ponad 100 pro-
boszczów. Kursy prowadzo-
ne są przez firmy dorad-
cze, specjalistów z Urzędu 
Marszałkowskiego, urzędni-
ków Ministerstwa Kultury.

Podczas szkolenia w czwartek 6 września spotkaliśmy m.in. ks. Piotra 
Jankowskiego ze Zwakowa Kościelnego (z lewej) i ks. Wiesława Skoniecznego 
z parafii katedralnej
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Ofiarnie dla Wiktorii
ŁOWICZ. Aż 34 osoby odda-
ły krew podczas akcji prowa-
dzonej w środę 5 września. 
Co prawda do punktu poboru 
przyszło 40 ochotników, lecz 
ze względu na stan zdrowia 
nie wszyscy mogli oddać krew. 

W sumie uzyskano 15,5 l życio-
dajnego płynu. Krew była od-
dawana głównie dla Wiktorii, 
niespełna 5-letniej łowiczan-
ki chorej na białaczkę, obec-
nie przebywającej w jednym z 
łódzkich szpitali. 

W klimacie staromiejskiego targu
ŻYRARDÓW. 8 września, od-
był się w Żyrardowie piknik kul-
turalny w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa. Organizowa- 
ne są one we wszystkich euro-
pejskich krajach. Mają prezen-
tować europejskie dziedzictwo 
kultury materialnej i duchowej. 
Tegoroczne obchody odbywały 
się pod hasłem „Ludzie gościń-
ca. Pielgrzymi, wędrowcy, tu-

łacze”. Na żyrardowskim tar-
gu swoje wyroby prezentowali: 
rzeźbiarze, garncarze, hafciar-
ki, wycinarki, a także wielu in-
nych artystów rękodzielników. 
Obchodom towarzyszyły m.in. 
koncerty, wystawy, atrakcje dla 
dzieci, a także zwiedzanie za-
bytkowej XIX-wiecznej osady 
fabrycznej oraz fabryki wyro-
bów lnianych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się inscenizacja historyczna strajku 
szpularek w wykonaniu Stowarzyszenia „Fabryka Feniksa”
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Igrzyska dla wszystkich
RDUTÓW. Kilkadziesiąt osób 
uczestniczyło w dwudniowych 
zawodach w tutejszej parafii. 
Znany z zamiłowania do spor-
tu miejscowy proboszcz ks. 
Andrzej Sałkowski postano-
wił zorganizować igrzyska dla 
wszystkich: starszych i mło-
dzieży, zdrowych i niepełno-
sprawnych, dla samotnych i ro-
dzin. W programie rozegra-

nych 8 i 9 września zawodów 
znalazły się takie dyscypliny, 
jak: piłka siatkowa plażowa, te-
nis stołowy, dart, badminton, 
warcaby, sztafeta rodzinna, ro-
dzinne przeciąganie liny itp. 
Współorganizatorami zawodów 
były Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Chodowie i sto-
warzyszenia niepełnospraw-
nych z Kłodawy, a nawet Koła.

Rozgrywki w badmintona wywoływały sporo emocji
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Mieszkańcy Luboczy pospiesznie 
odnawiali kapliczkę w centrum 
wsi. Śpieszyli się, by zdążyć  
przed beatyfikacją  
o. Stanisława Papczyńskiego.

Co wspólnego ma kapliczka 
w Luboczy, miejscowości w pa-
rafii Rzeczyca, z nowym polskim 
błogosławionym? Kilkaset lat te-
mu w Luboczy stał dworek ro-
dziny Karskich (dziś nie zacho-
wały się nawet ruiny). W latach 
1671–1673 na dworze Jakuba 
Karskiego rezydował jako dwor-
ski kapelan i spowiednik ks. Pap-
czyński. Był on wówczas już sze-
roko znany z działalności pi-
sarskiej i płomiennych rekolek-
cji. Dlatego rzeczyccy parafianie 
tak entuzjastycznie zareagowa-
li na wieść o beatyfikacji. Poje-
chali na tę uroczystość do Liche-
nia, gdzie mieli zarezerwowane 
miejsca w sektorze dla VIP-ów.

Zakonnik z przeszłością
Początek lat 70. XVII w. nie 

był dla Stanisława Papczyńskie-
go zbyt szczęśliwy. Zakonnik, 
należący wcześniej do pijarów, 
oskarżony o wichrzycielstwo i 
zagrożony ekskomuniką wystą-
pił ze zgromadzenia i zamiesz-
kał w dobrach zaprzyjaźnionego 
szlachcica. Opatrzność szykowa-
ła dla niego nową drogę…

– Opracował projekt usta-
wy dla przyszłego zakonu pt. 
„Norma vitae” (Reguła życia). 
Tu napisał traktat moralny i 
ascetyczny pt. „Templum Dei 
mysticum” (Mistyczna świąty-
nia Boża). Wybiegając znacz-
nie w przyszłość, zawarł w 

nim przekonanie o po-
wszechnym powołaniu 
do świętości wszyst-
kich ochrzczonych. 
Potem potwierdził to 
Sobór Watykański II  
– przypomina rzeczy-
cki proboszcz ks. Hen-
ryk Linarcik. – Tu, we 
wrześniu 1671 r., przy-
wdział biały habit na 
cześć Niepokalanego 
Poczęcia Matki Naj-
świętszej, tworząc 
pierwszy rodzimy za-
kon męski w Polsce.

Niebawem Papczyński wziął 
z kaplicy Karskich wsławiony 
cudami obraz przedstawiają-
cy Maryję  z Dzieciątkiem (po-
darowany mu przez gospoda-
rzy) i wyruszył do pustelni w 
Puszczy Korabiewskiej (obec-
nie Puszczy Mariańskiej), gdzie 
powstał pierwszy klasztor ma-
rianów.

Pamięć powraca
Od śmierci Papczyńskiego 

minęły trzy wieki. Czy przez 
tak długi okres w ludzkiej pa-
mięci przechowało się coś o 
niezwykłym zakonniku?

– Dziadek wspomi-
nał, że gdy chodził w 
pielgrzymkach do Czę-
stochowy, to przewod-
nicy opowiadali o o. 
Papczyńskim – mówi 
Zofia Jura.

– Szczerze mówiąc, 
do niedawna niewie-
lu pamiętało o poby-
cie o. Papczyńskiego 
na naszej ziemi i w 
ogóle o tym, kim był 
– przyznaje Bernarda 
Plichta, sołtys Lubo-

czy. – Dopiero od około trzech 
lat ksiądz proboszcz przybliża 
nam jego postać.

– Dlatego postanowiliśmy 
odnowić kapliczkę – dodaje rad-
ny Janusz Baran. – I parafia, 
i gmina załatwiły autobusy na 
pielgrzymkę na uroczystości be-
atyfikacyjne w Licheniu.

W odnowionej kapliczce 
umieszczono obrazy  Matki Bo-
żej Licheńskiej i bł. o. Papczyń-
skiego. Parafia św. Katarzyny w 
Rzeczycy przygotowuje w ko-
ściele parafialnym nowy witraż 
przedstawiający błogosławio-
nego, a Urząd Gminy Rzeczyca 
ufunduje okolicznościową ta-
blicę pamiątkową. BOF

Śladami o. Stanisława Papczyńskiego

Powrót błogosławionego

Mieszkańcy 
Luboczy przy 
mostku, 
na którym 
prawdopodobnie 
rozmyślał 
błogosławiony. 
Od lewej:  
Bernarda 
Plichta, 
Marianna 
Szymajda,  
Zofia Jura,  
Janusz Baran
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MARYJNA ŚWIĘTOŚĆ
BP ANDRZEJ F. DZIUBA
– Bogata wia-
rą diecezja łowi-
cka wydała wie-
lorakie znaki 
świętości (np. o. 
Honorat, m. B. 
Lament, m. F. Siedliska). 
W tych dniach Kościół łowicki 
otrzymuje kolejny dar świę-
tości w osobie sługi Bożego 
o. Stanisława Papczyńskiego. 
To właśnie na tej ziemi doj-
rzewała jego świętość. 
Ten znak Bożej łaski sta-
nowi dla Kościoła łowickie-
go zarówno chlubę, jak i 
zobowiązanie. Nasze ser-
ca przepełnia radością, ale 
także wymaga bardziej od-
ważnego spojrzenia na na-
sze powołanie do świętości. 
Świadectwo świętości jest 
wyjątkowym wsparciem na 
drogach naszego ziemskie-
go pielgrzymowania. Bóg w 
życiu i dziełach o. Stanisława 
Papczyńskiego ukazuje nam 
wzór postępowania, przez 
jego wstawiennictwo udzie-
la nam pomocy, a we wspól-
nocie z nim daje nam obie-
cane dziedzictwo.
Kolejny, charyzmatyczny dar 
świętości ośmiela nas do 
bardziej odważnego podą-
żania drogami wiary, zarów-
no osobowej, jak i wspólno-
towej. Niech sługa Boży o. 
Stanisław Papczyński będzie 
orędownikiem dla nas, piel-
grzymów tej ziemi
Bł. Stanisławie, módl się za 
nami.

 R E K L A M A 
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Dzień jak każdy in-
ny. Doktor Ewa 
Mańkowska już skoń-
czyła poranny obchód. 

Pojawili się nowi pacjenci – dzie-
ci, które urodziły się nocą lub 
wczesnym rankiem. Ten oddział 
to ich pierwszy świat. Doktor 
Ewa śpieszy się, bo w południe 
musi być w Stowarzyszeniu 
„Aga”. Tam również czekają na 
nią dzieci. One już chodzą do 
szkoły, ale również przychodzą 
do Stowarzyszenia. Wiedzą, że 
to dla ich dobra. 

Lekarz i polityk 
– Wybrałam studia me-

dyczne, bo to rodzinna tra-

Najtrudniej znoszę 
bezradność i poczucie 

nieużyteczności.  
Nigdy nie siedzę  

z założonymi rękami. 
Z zasady nie oglądam 

telewizji. Kiedy nie mam  
co robić, zaczynam dziergać 

na drutach. Nie lubię 
jak bezowocnie 

ucieka czas, bo po 
prostu szkoda go 

– mówi pediatra  
Ewa Mańkowska. 

Zwyczajni – niezwyczajni pod lupą „Gościa”

Dzieci i reszta świata

CZŁOWIEK O SZEROKICH HORYZONTACH 
BEATA CHAJKALUK – PEDIATRA 

– Z Ewą Mańkowską znamy się już ponad 15 lat. 
Przez ten czas nasze drogi ciągle się krzyżowały, 
głównie za sprawą zmiany miejsc pracy, oddzia-
łów, przychodni. Uważam, że jest osobą wyjąt-
kową i w pełni na to określenie zasługuje. Przez 
swoją pracę i wiarę ona zupełnie inaczej spoglą-

da na świat i widzi to, czego my dostrzec nie potrafimy. W 
zaskakująco umiejętny sposób dzieli swój czas między spo-
łeczeństwo a Kościół i szpital. Ze wszystkiego potrafi „wy-
skubać” coś dobrego, a to takie proste nie jest – zwłasz-
cza w szpitalnej rzeczywistości. Nie wiem, jak ona znajduje 
dodatkowy czas dla dzieci niepełnosprawnych i upośledzo-
nych. Zajęła się ludźmi, którzy według mnie należą do jed-
nej z najbardziej pokrzywdzonych i zaniedbanych grup w na-
szym państwie. Ewa Mańkowska to człowiek o szerokich ho-
ryzontach, społecznik jakich mało.

tekst i zdjęcia 
MARCIN WÓJCIK 

LEK. MED.  
EWA MAŃKOWSKA 

Pracuje w Szpitalu Powiatowym w 
Sochaczewie jako specjalista pe-
diatrii II stopnia. Była posłem  
z ramienia AWS w trzeciej kadencji 
Sejmu. Od czerwca 2007 r. pełni funk-
cję prezesa Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich w diecezji łowickiej. Jest 
również kierownikiem medycznym w 
Poradni Rehabilitacji Neurologicznej 
dla Dzieci i Młodzieży „Aga”  
w Sochaczewie.
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dycja. Takie mam geny i już – 
mówi Ewa Mańkowska. – Ale 
nie traktuję medycyny jak ro-
dzinnego spadku. Gdybym nie 
miała powołania, to na pewno 
za takie pieniądze nie praco-
wałabym tutaj. 

Ewa Mańkowska jest ce-
nionym pediatrą. W jej życiu 
pojawił się również epizod 
polityczny. Była posłem 3 Ka-
dencji Sejmu Rzeczpospoli-
tej Polskiej z ramienia AWS. 
Za sukces swój i swoich ko-
legów uważa wprowadzenie 
polityki rodzinnej, co nieste-
ty zostało zaprzepaszczone 
przez następne rządy. Dzi-
siaj rzadko ogląda telewizję i 
nie śledzi polskiej sceny po-
litycznej. – Szkoda nerwów i 
zdrowia – mówi. Ale na pyta-
nie, czy kiedyś mogłaby jesz-
cze powrócić do polityki, od-
powiada: „na razie z polity-
ką rozbrat”. Ze słów „na ra-
zie” można by wnioskować, 
że wszystko się jeszcze mo-
że zdarzyć. 

Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich  
Pani Ewa od czerwca tego 

roku pełni funkcję prezesa Sto-
warzyszenia Rodzin Katolickich 
w diecezji łowickiej. Wcześniej 
była we władzach krajowych. 
– Jestem położną wielu kół 
stowarzyszenia na terenie Pol-
ski i chciałabym, aby ich licz-
ba ciągle wzrastała, zwłaszcza 
na terenie łowickim – mówi z 
uśmiechem. 

Stowarzyszenie Rodzin Ka-
tolickich ma na celu umacnia-
nie rodziny w wierze. Poza 
tym jego członkowie włączają 
się aktywnie w życie politycz-
no-społeczne. – W czasie mo-
jego politycznego zaangażo-
wania w rządzie było 21 par-
lamentarzystów, którzy nale-
żeli do Stowarzyszenia. Dzi-
siaj wielu naszych piastuje wy-

soko postawione stanowiska 
we władzach lokalnych w ca-
łej Polsce – wylicza E. Mań-
kowska. Co roku SRK organi-
zuje Ogólnopolską Pielgrzym-
kę Małżeństw i Rodzin na Jas-
ną Górę. W tym roku przypada 
ona na 23 września. – Stowa-
rzyszenie przyczyniło się do 
tzw. mody na festyny parafial-
ne. One miały integrować ro-
dziny w parafii. To się udało i 
widzę, że podobne festyny or-
ganizują nie tylko parafie, ale 
również władze miast i gmin 
– mówi z zadowoleniem pa-
ni Ewa. 

Stowarzyszenie 
„Po pierwsze rodzina” 
Drugim stowarzyszeniem, 

w którym działa Ewa Mań-
kowska jest Stowarzyszenie 
„Po pierwsze rodzina”. Je-
go misją jest działalność na 
rzecz dzieci z uszkodzeniem 
mózgu i ich rodzin. 
W strukturach Stowa-
rzyszenia funkcjonu-
ją Poradnie Rehabili-
tacji Neurologicznej 
dla Dzieci i Młodzie-
ży „Aga”. Jedna z nich 
powstała ponad 3 la-
ta temu w Sochacze-
wie, a jej kierowni-
kiem medycznym zo-
stała E. Mańkowska. 
Z Poradni w Socha-
czewie korzysta obec-

nie 30 niemowląt i 16 dzie-
ci. Poradnia jest ośrodkiem 
rehabilitacji neurologicznej 
dla dzieci i młodzieży, prowa-
dzonym w systemie pobytu 
dziennego. Realizuje program 
ciągłej, wielospecjalistycznej 
rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych głównie z uszko-
dzeniem ośrodkowego ukła-
du nerwowego. – Nie wiem, 
dlaczego tak się dzieje, ale 
dzieci z upośledzeniem rodzą 
się najczęściej w rodzinach 
ubogich, niepełnych – mó-
wi pediatra Beata Chajkaluk 
z Sochaczewa. – Takie rodzi-
ny z powodów finansowych 
nie mogą sobie pozwolić na 
kosztowną rehabilitację. Poza 
tym miejsc rehabilitacji jest 
bardzo mało. Dla nich właśnie 
powstała Poradnia „Aga”.  

Doktor Mańkowska, idąc 
szpitalnym korytarzem, nie 
przechodzi obojętnie obok 
przestraszonego dziecka na 

rękach mamy. Zaga-
da, uśmiechnie się, 
zamknie małą dłoń w 
swojej. Nie uważa, że 
to, w co się angażuje, 
jest czymś wyjątko-
wym. Z przekonania i 
wewnętrznej potrze-
by po dyżurze śpieszy 
się do niepełnospraw-
nych dzieci. Za chwilę 
wróci do szpitala, bo 
tam też czekają na nią 
dzieci. 

Niemal każdego dnia za 
sprawą środków spo-

łecznego przekazu docho-
dzą do nas złe informacje. 
Zazwyczaj ich sprawcą jest 
człowiek. W ostatnich ty-
godniach telewizyjne ser-
wisy informacyjne nie dają 
nam szansy, by komukol-
wiek zaufać. Nie istnieje 
debata publiczna, która 
mogłaby stwarzać dogod-
ne warunki dla konstruk-
tywnego dialogu. Politycy 
publicznie i celowo dają 
wyraz swojej satysfakcji, 
jeśli uda im się kogoś 
zniszczyć, udowodnić wi-
nę. Czy w imię czegokol-
wiek i kogokolwiek czło-
wieka można zniszczyć? 
Jak widać i słychać – moż-
na. Odnoszę wrażenie, że 
uczciwość, prawdomów-
ność, życzliwość, dobroć 
to tylko książkowe przy-
mioty bajecznej krainy, 
którą naiwni zwą Utopią. 
Ale skoro „myślę, więc je-
stem”, nie pozwolę, aby 
ktoś zza szklanego ekranu 
wypłukał ze mnie wiarę w 
człowieka. 
Między nami żyją zwyczaj-
ni – niezwyczajni. Ludzie, 
którzy z zapałem i poświę-
ceniem wykonują swoją 
codzienną pracę, misję, 
którzy budują pozytywny 
obraz świata. Zapraszamy 
naszych Czytelników do 
„polowania” na społecz-
ników. Piszcie do nas i 
przedstawiajcie nam syl-
wetki ludzi, których warto 
zauważyć. 

MOIM 
ZDANIEM

MARCIN WÓJCIK

Zwyczajni – niezwyczajni pod lupą „Gościa”

Dzieci i reszta świata

Praca wśród 
dzieci to również 
praca z ich 
rodzinami. 
Na zdjęciu 
od lewej: Ewa 
Mańkowska i jej 
mała pacjentka 
Paula Czop. 
Obok babcia 
Władysława 
i mama Pauli 
Izabella
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Doczesne szczątki patrona 
młodzieży, a w szczególności 
ministrantów, spoczywają  
w wielkim relikwiarzu,  
który po raz ostatni przybywa  
do Polski, nawiedzając  
również naszą diecezję.

Od 8 września do 25 
października 2007 r. trwać 
będzie w Polsce peregrynac-
ja relikwii św. Dominika Savio. 
Będzie to ostatnia zagraniczna 
podróż relikwii, gdyż po wizy-
cie w Polsce, relikwiarz zos-
tanie zamontowany na stałe 
w ołtarzu głównym turyńskiej 
bazyliki pw. Wspomożycielki 
Wiernych – informują księża 
salezjanie. 

Już 17 września relikwie 
świętego chłopca przybędą z 
Płocka do parafii w Woźniakowie 
i pozostaną tam do popołudnia 
następnego dnia. W programie 
uroczystości przewidziano 
Mszę św. pod przewodnict-
wem bp. Andrzeja F. Dziuby 
(18 września godz. 11.30), pro-
gram artystyczny przybliżający 

postać św. Domini-
ka Savio oraz mod-
litewne czuwania dla 
różnych grup i stanów.  
Relikwie zostaną prze-
kazane do parafii śś. Cyry-
la i Metodego w Żyrardowie, 
również prowadzonej przez 
księży salezjanów. Tam 
pozostaną do 19 września, a 
następnie zostaną przekazane 
do parafii w Czerwińsku. W 
Żyrardowie, w pierwszym dniu 
peregrynacji, Mszy św. o godz. 
18.00  przewodniczyć będzie 
biskup łowicki Andrzej F. Dzi-
uba. Zaś w drugim dniu księża 

salezjanie zapraszają 
na Eucharystię o godz. 
13.00. Przewodniczył 
jej będzie  bp Józef Za-
witkowski. Podobnie 

jak w Kutnie żyrardowska para-
fia przygotowała Eucharystie, 
czuwania modlitewne dla po-
szczególnych grup i stanów 
i prezentację multimedialną 
dla młodzieży, która zostanie 
wyświetlona 18 września pod-
czas nocnego czuwania.  

Więcej informacji oraz szczegółowy  
plan peregrynacji na stronach: 
www.dominik.salezjanie.pl 

Już po raz czwarty odbędą się 
zawody Grand Prix Diecezji 
Łowickiej o puchar biskupa 
Andrzeja F. Dziuby w piłce noż-
nej halowej. 

Zaproszenie do udziału w 
zawodach skierowane jest do 
Liturgicznej Służby Ołtarza. – 
Staje się tradycją naszej die- 
cezji, że z początkiem roku 
szkolnego przyjmuję zgłosze-
nia do kolejnej edycji Grand 
Prix – mówi ks. Łukasz An-
tczak, referent ds. duszpa-
sterstwa kultury zdrowotnej i 
sportu. – Podobnie jak w po-
przednim roku proszę księży 
opiekunów, aby wypełnili kar-
tę zgłoszeniową i przesłali ją 
do 21 września.

W minionym roku szkol-
nym w III Grand Prix uczest-
niczyło 70 drużyn z 40 para-
fii. Zwycięskie druży-
ny wzięły udział w Mi-
strzostwach Polski Li-
turgicznej Służby Oł-
tarza, które odbywa-

ły się 1 i 2 maja w Pile. Mię-
dzy innymi parafia Miłosierdzia 
Bożego ze Skierniewic zosta-

ła wicemistrzem Pol-
ski w kategorii najstar-
szej drużyny. Katego-
ria wiekowa „podsta-
wówka”– na 32 druży-

ny startujące w mistrzostwach 
parafia z Leśmierza zdobyła 
miejsce 7, a parafia z Luboch-
ni miejsce 5. W kategorii „gim-
nazjum” – na 37 drużyn startu-
jących w mistrzostwach para-
fia z Domaniewic zajęła miej-
sce 6. W tej samej kategorii 
wiekowej parafia z Wysokienic 
miejsce 15.

MARCIN WÓJCIK 

Termin zgłaszania drużyn upływa  
21 września 2007 r. Zgłoszenia listowne 
lub mailem należy kierować na adres: 
ks. Łukasz Antczak, ul. 15 sierpnia 52B, 
96-500 Sochaczew; 
lukaszant@poczta.fm, 
tel. kontaktowy: 046 86 30 966. 
(Wcześniej należy uzyskać kartę 
zgłoszeń). 

GIGANT DUCHA
KS. KAZIMIERZ RZYMOWSKI 
SDB
– W małym 
Dominiku urze-
ka nas upór i 
wierność idea-
łom. To posta-
wy bardzo po-
trzebne, zwłaszcza mło-
dym, którzy wciąż wy- 
stawiani są na próby przez 
współczesny świat pełen 
egoizmu, braku wartości 
i pozytywnych wzorców 
do naśladowania. Księża 
salezjanie proponują mło-
dym ponowne odkrywanie 
smaku codziennego życia, 
optymizm, radość, przy-
jaźń z Chrystusem, odna-
lezienie własnego miejsca 
w Kościele, a także zapra-
szają do niesienia pomocy 
innym, na miarę własnych 
możliwości. 
Wszystkich serdecznie za-
praszam do wzięcia udzia-
łu w tych wyjątkowych 
uroczystościach. 

Grand Prix Diecezji Łowickiej

Sport to zdrowie

Uczestnicy 
zeszłorocznych 
rozgrywek
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Peregrynacja relikwii św. Dominika Savio

Ostatnia podróż

Urna zawierająca 
relikwie  
św. Dominika 
Savio
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CO W TRAWIE PISZCZY?
BEATA GRUSZKA

dziennikarka Radia Victoria

Wbrew temu, co sugeruje tytuł, nie chodzi tu roz-
dawnictwo, a  o transakcje kupno–sprzedaż.  

Starosta powiatu łowickiego Janusz Michalak myślał, 
myślał… i wymyślił, jak zasilić budżet powiatu. 

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej z 
terenu gmin powiatu łowickiego, zostaną 

wystawione na sprzedaż. Potencjalnymi kupcami 
miałyby być właśnie gminy, na których terenie 
wspomniane placówki są usytuowane. 

Pomysł spodobał się członkom Zarządu Powiatu 
i części koalicyjnych radnych. Radni PSL, os-

tro krytykują taki sposób pozyskiwania pienię-
dzy. Budynki własnymi siłami i środkami budowali 
mieszkańcy tych właśnie gmin. Oczywistym jest 
więc, że nie wypada sprzedawać czegoś, na co 
wcześniej nie wyłożyło się złotówki. 

Zarząd Powiatu Łowickiego zrobił w tej spra-
wie już pierwszy krok. Na sesji Rady Powiatu 

poddał pod głosowanie uchwały mówiące o 
sprzedaży wszystkich gminnych NZOZ-ów. Każda 
z nich została przegłosowana po myśli starosty.
Tak więc panowie i panie, kto da więcej?

Komu NZOZ, komu?

Inscenizacja krwawej bitwy 

Ku pamięci 

Największa bitwa w czasie kampanii 
wrześniowej rozgrywała się nad Bzurą 
od 9 do 18 września 1939 r. 16 września 
2007 r. walki mają zostać odtworzone.

Niemcy w 1939 roku nie spodzie-
wali się, że tuż przed Warszawą napot-
kają na zbrojny opór Wojska Polskiego. 
Przez blisko dwa tygodnie Polacy zacie-
kle walczyli na odcinku między Łęczy-
cą a Warszawą ze znacznie silniejszym 
i lepiej uzbrojonym wrogiem. Dzięki tej 
odwadze udało się opóźnić kapitulację 
stolicy i zmusić dowództwo niemieckie 
do zmiany planu działań. 

W walkach nad Bzurą po stronie 
polskiej uczestniczyło około 225 tys. 
żołnierzy z dwóch armii: „Poznań” i 

„Pomorze”. Między 9 i 18 września 
zginęło prawie 20 tys. żołnierzy. Jesz-
cze więcej odniosło rany lub trafiło do 
niewoli.  W samym tylko Młodzieszy-
nie poległo 3773 żołnierzy, w Socha-
czewie 3693, w Iłowie 1200, a w Łę-
czycy 629. 

W hołdzie pamięci dla poległych 
nad Bzurą powstało w Sochaczewie 
muzeum, które zbiera pamiątki zwią-
zane z bitwą. Stałym wydarzeniem ku 
uczczeniu poległych jest również re-
konstrukcja walk. Odbywa się ona co 
roku w trzecią niedzielę września w 
Brochowie koło Sochaczewa. Uczest-
niczy w niej około 600 rekonstruk-
torów oglądanych przez blisko 25-ty-
sięczny tłum. 

JS

Z
D

JĘ
C

IA
 K

AT
AR

Z
YN

A 
G

RA
BO

W
SK

A

Członkowie grup rekonstrukcyjnych wyglądają wyjątkowo wiarygodnie

Rekonstrukcja bitwy przyciąga tłumy widzów

Na czatach facet to facet, kobieta to facet, a 
12-letnia dziewczynka to agent CBŚ. Lub: 

Facet pisze z blondynką na czacie. – Piszemy do 
siebie już od 2 tygodni, moglibyśmy spotkać się 
w Realu? – pyta mężczyzna. – Ale u mnie nie ma 
Reala, moglibyśmy się spotkać w Biedronce? 

Takie i podobne kawały stają się coraz bardziej 
znane, jak kiedyś te o blondynkach. Niemal w 

co trzecim domu jest komputer z dostępem do sie-
ci. Kutnowskie Centrum Informacji zaprosiło inter-
nautów do dyskusji na temat pożytku z Internetu. 
Opinii wiele nie było, a te, które napłynęły, dotyczy-
ły wyboru między książką a Internetem. Dla jednych 
książka to przeżytek. Dla innych Internet to zło 
konieczne. Na pewno Internet stał się drugim, zaraz 
po telewizji, złodziejem czasu. Problem jak zawsze 
leży po stronie człowieka, jego samodyscypliny i 
słusznych wyborów. Tylko jak o słusznych wyborach 
i samodyscyplinie rozmawiać z dziećmi siedzącymi 
w sieci od rana do wieczora. W tym momencie do 
pokoju muszą wejść rodzice.

www.basia2@.pl


CO W TRAWIE PISZCZY?
MARCIN WÓJCIK

16 w
rześnia 2007
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Wiarę moich parafian rozpatrywać można na 
kilku płaszczyznach. Na Mszę św. o 9.30, gdy 
śpiewają zespoły, przychodzi najwięcej lu-
dzi, chociaż trwa ona najdłużej. Wytwarza 
się wtedy poczucie sacrum. Ludzie potrzebu-
ją piękna, a piękno prowadzi do Boga. 
Parafianie biorą odpowiedzialność za para-
fię jako wspólnotę i za kościół jako miejsce 
spotkania. Przejawem ich troski jest współ-
praca z radą parafialną, w której jest po jed-
nym lub dwóch demokratycznie wybranych 
przedstawicieli każdej wioski. W tej chwili 
nie ma niczego, co trzeba by pilnie wyremon-
tować, parafia nie ma zadłużenia. 

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele: 8.10, 9.30, 12.00
  Dni powszednie: 17.00

KS. KANONIK 
STANISŁAW 

PUCHACZEWSKI 
dr teologii, wicedziekan de-
kanatu żychlińskiego.
Wywodzi się z diec. łom-
żyńskiej. Niższe i Wyższe 
Seminarium Duchowne 
ukończył w Płocku. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał
w 1976 r. z rąk bpa Bogda-
na Sikorskiego. Wikarym 
był w Nasielsku, Rypi-
nie, Strzegowie, Chorzelach. 
Proboszczem w Suserzu 
(wówczas jeszcze w diec. 
płockiej) mianowany w 
1987 r. 

Obecny, jednonawowy 
kościół został zbudowany 

w 1810 roku

W ołtarzu głównym 
mieści się wizerunek 
Maryi z Dzieciątkiem 

i aniołami

Świętemu Augustynowi 
przypisywane jest 
powiedzenie, że „kto 
śpiewa, dwa razy się 
modli”. A ile razy modli 
się parafia mogąca 
się poszczycić kilkoma 
dobrymi zespołami?

Niestety, w naszej die-
cezji w niewielu parafiach 
działają chóry. Nawet gdy 
są schole, częstokroć ich 
repertuar ogranicza się do 
najprostszych piosenek 
przeznaczonych raczej do 
śpiewania przy ognisku, a 
nie w czasie liturgii. Tu ze-
społy śpiewacze i instru-
mentalne nie 
tylko dbają o 
godną i zgodną 
z przepisami 
liturgicznymi 
oprawę Mszy, 
lecz także z po-
wodzeniem re-
prezentują pa-
rafię, czego do-
wodem są dyplomy zdo-
byte na konkursach. 

Płomienie
Jej nie przemogły
Wizytę w parafii Su-

serz należy jednak zacząć 
od pokłonu przed cudow-
nym obrazem Matki Bo-
żej. Tutejszą parafię ery-
gowano dawno – w XIII w. 
W czasach reformacji wła-
ściciel okolicznych dóbr 
przeszedł na protestan-
tyzm, zaś wszystkie sprzę-
ty kościelne i dokumen-
ty parafialne nakazał spa-
lić. Jak podają kronikarze, 
płomienie trawiły wszyst-
ko prócz wizerunku NMP 
z Dzieciątkiem. Jeden z 

protestantów szydząc, usi-
łował wepchnąć obraz do 
ogniska. Chciał kopnąć ra-
mę obrazu nogą; chybił i 
sam wpadł do ognia. Sil-
nie poparzony mężczy-
zna chorował 8 lat, aż do 
dnia, gdy, już po nawró-
ceniu, został zawieziony 
na Jasną Górę. Tam modlił 
się do Czarnej Madonny. 
W 1595 r. kościół ponow-
nie przeszedł w ręce kato-
lików, zaś wizerunek Mat-
ki Bożej z Dzieciątkiem za-
słynął cudami. 

Sto lat to za mało
Łaski doświadczyli 

m.in. w 1852 r. mieszkań-
cy Żychlina, gdy ich mia-

sto nawiedziła 
epidemia cho-
lery, a śmierć 
zbierała obfi-
te żniwo. Prze-
rażeni śmiercią 
najbliższych ży-
chlinianie piel-
g r zymowa l i 
do Suserza, 

gdzie przed cudownym 
obrazem błagali o ocale-
nie. Równocześnie złożyli 
ślub, że gdy ich modły zo-
staną wysłuchane przez 
100 lat będą przychodzić 
tu 15 sierpnia z podzięko-
waniami. Jak podają kro-
niki po złożeniu ślubów 
straszliwa choroba nagle 
ustała. Wdzięczni żychli-
nianie wiernie wypełnia-
li przysięgę nawet w cza-
sie I wojny i okupacji hi-
tlerowskiej. Przyrzecze-
nie zostało wypełnione w  
1952 r., ale pielgrzym-
ki nadal przychodzą do 
Suserza, gdyż następne 
pokolenie obiecało kon-
tynuować zwyczaj przez 
następne 100 lat. 

Gomółka im
nie straszny
Spośród grup istnieją-

cych w parafii wymienić 
można ministrantów, lek-
torów i koła różańcowe. 
Ale ewenementem są ze-
społy muzyczne. Aż trud-
no uwierzyć, iż w prze-
ciętnej wiejskiej para-
fii,  dzieci  śpiewają tyleż 
piękne, co trudne utwo-
ry wielkich kompozyto-
rów jak Mikołaj Gomół-
ka i Wacław z Szamotuł. I 
do tego zaakompaniować 
na fletach! Wielką zasłu-
gą nieżyjącego już orga-
nisty Radosława Mańkow-
skiego było prowadzenie 
czterech zespołów: chóru 
parafialnego, chóru mło-
dych małżeństw, młodzie-
żowej „Betanii” i dziecię-
cego „Wdzięku Anioła”. 
Oby jego następcy konty-
nuowali dzieło. 

BOHDAN FUDAŁA

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Suserzu

Modlitwa zwielokrotniona śpiewem
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