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Organizatorem Rajdu był Łowicki 
Oddział PTTK i KTK „Szprycha”. 

Celem rajdu było uczczenie 65. roczni-
cy zrzutu cichociemnych w Czatolinie. 
Drugim równie istotnym zamierzeniem 
jest też popularyzacja turystyki pieszej. 
Przypomniano historię zrzutów na tere-
nie okupowanej Polski. Uczestnicy złożyli 
kwiaty pod pomnikiem cichociemnych w 
Czatolinie, zwiedzali też zabytkową ka-
plicę w Domaniewicach. Trasa pieszego 
rajdu wynosiła 10 kilometrów. Objęła 
następujące miejscowości: Łyszkowice, 
Czatolin i Domaniewice. Funkcję koman-
dora rajdu pełnił pan Adam Szymański, 

jego zastępcą był pan 
Eligiusz Pietrucha. 
Najstarszy uczestnik 
miał siedemdziesiąt pięć 
lat – najmłodszy trzyna-
ście.  

RAJD SZLAKIEM CICHOCIEMNYCH

Uczestnicy 
rajdu szli 
wytrwale, mimo 
niesprzyjającej 
pogody

Zaniedbane i wyrzuco-
ne, stare i nienowo-

czesne narzędzia znalazły 
swoje miejsce pod strze-
chą pasjonata i miłośnika z 
Górek koło Brochowa.  Pan 
Henryk z wielką czułoś-
cią opowiada o każdym ze 
swoich skarbów. Polecam 
artykuł „Pod słomianą 
strzechą” na str. IV i V. 
W polskiej tradycji w spo-
sób szczególny przeżywa 
się dzień swoich imienin. 
Mimo różnorakich tren-
dów wzorem brazylijskiej 
telenoweli nadal wybiera-
my nasze polskie trady-
cyjne imiona. W listopa-
dzie swoje imieniny ob-
chodzi diecezja łowicka. 
Zapraszam na str. III.  

ZA TYDZIEŃ
  SIOSTRA BOLESŁAWA LAMENT – 

jedyna błogosławiona z Ło-
wicza 

  O diecezjalnym TURNIEJU MINI-
STRANTÓW I LEKTORÓW 

MARCIN WÓJCIK
redaktor wydania
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Promocje lektorskie w diecezji 

Bycie lektorem zobowiązuje
Czy wiecie Państwo, jak zostać 
lektorem? Pewnie nie wszyscy 
wiedzą, że to wcale nie takie proste. 

Najpierw trzeba być mini-
strantem. Kolejnym warunkiem 
jest uczestnictwo w kursie lek-
torskim. Żeby go rozpocząć, mi-
nistrant musi być uczniem co 
najmniej drugiej klasy gimna-
zjum, niezbędny jest odpowied-
ni wiek. Kursy odbywały się w 
rejonach, każdy rejon obejmu-
je kilka dekanatów. W progra-
mie przewidziana była formacja 
biblijna i liturgiczna oraz wykła-
dy z teologii życia wewnętrzne-
go i fonetyki.

W tym roku około 120 mi-
nistrantów przyjęło promocję 
lektorską. Pierwsza odbyła się 
8 października, przewodniczył 
jej biskup Alojzy Orszulik. Dru-
ga promocja była 29 paździer-
nika, przewodniczył jej biskup  
ordynariusz Andrzej F. Dziuba.
Trzecia grupa lektorów otrzyma-
ła promocję lektorską 5 listopa-
da, przewodniczył jej biskup Jó-
zef Zawitkowski. 

Uczestnicy kursów 
cenią sobie czas spędzo-
ny w seminarium pod-
czas wakacji. Jak mówi 
ksiądz dr Dariusz Kuź-
miński, wicerektor  WSD 
w Łowiczu, pierwszym 
najpiękniejszym owocem jest ich 
dobre życie i przykład. Przeważ-
nie są to chłopcy – nie sprawiają 
problemów wychowawczych. 

W trakcie promocji kandyda-
ci otrzymali poświęconą albę. Na-
stępnie w albach weszli do kapli-
cy, podeszli do celebransa i po-
przez gest nałożenia rąk na księ-
gę Pisma Świętego przyjęli obo-
wiązek głoszenia Słowa Bożego. 

Na zakończenie złoży-
li przyrzeczenie lektor-
skie. 

– Wasz głos musi pły-
nąć z serca i być przepeł-
niony miłością i mądroś-
cią, wtedy będzie słysza-

ny. Musicie wierzyć w to, co czy-
tacie, dawać świadectwo – powie-
dział biskup Józef Zawitkowski. 

Na zakończenie lektorzy 
otrzymali dekret potwierdzający 
promocję i legitymację lektorską. 
Miłym akcentem były zdjęcia gru-
powe i rodzinne. Młodzi lektorzy 
mają teraz trudne zadanie. Muszą 
sprostać pokładanym w nich na-
dziejom.   CECYLIA SOSNOWSKA 
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Po uroczystej 
Mszy były zdjęcia 
pamiątkowe
z biskupem
J. Zawitkowskim



G O Ś Ć  Ł O W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
12

 li
st

op
ad

a 
20

06

II

Modlitwa za żywych i zmarłych

PROCESJE NA CMENTA-
RZACH. Na wszystkich cmen-
tarzach naszej diecezji odbyły 
się uroczystości związane z uro-
czystością Wszystkich Świętych. 
Pomimo wyjątkowego zimna i 
opadów atmosferycznych, wie-
lu wiernych uczestniczyło w tym 
dniu we Mszy św. nie w kościo-
łach, lecz na cmentarzach, gdzie 
także odbywały się procesje. Bi-
skup łowicki Andrzej F. Dziuba 
przewodził modlitwom na naj-

starszej kutnowskiej nekropo-
lii – cmentarzu parafialnym przy 
ul. Cmentarnej. Na cmentarzu 
odbyła się też kolejna kwesta 
na rzecz ratowania zabytkowych 
grobów. Pieniądze zbierały oso-
by znane w Kutnie, a także har-
cerze i wolontariusze. Organiza-
torem było Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Kutnowskiej. Bp Jó-
zef Zawitkowski odprawił Mszę 
św. na cmentarzu katedralnym 
w Łowiczu.

Modlitwom za zmarlych na kutnowskim cmentarzu przewodniczył 
bp Andrzej F. Dziuba
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REMONT DROGI. Blisko 14 
mln zł kosztowała przebudo-
wa drogi wojewódzkiej nr 703 – 
ul. Kaliskiej w Łęczycy oraz bu-
dowa wiaduktu nad torami PKP. 
Krzysztof Makowski, wicemar-
szałek województwa łódzkiego, 
obecny na uroczystości odda-
nia do użytku przebudowanej 
drogi, uznał remont za jedną z 
ważniejszych inwestycji drogo-
wych w województwie łódzkim. 
Projekt zrealizowano w ramach 
Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalne-
go i dofinansowano z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Realizacja inwesty-
cji trwała rok, a wszystkie robo-
ty zakończyły się przed termi-
nem. Wielkość dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej 
to 8,5 mln, dofinansowanie z 
Urzędu Marszałkowskiego w ra-
mach ZPORR wyniosło prawie 5 
mln. Zakres inwestycji obejmo-
wał także wykonanie obustron-
nych chodników i ścieżek rowe-
rowych, budowę 5 zatok posto-
jowych i 2 zatok autobusowych 
oraz budowę kanalizacji desz-
czowej.

Po wiadukcie bezpieczniej

Podczas uroczystości oddania do użytku przebudowanej drogi
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KLERYCY KWESTOWALI. 
We Wszystkich Świętych oraz w 
Dniu Zadusznym na cmentarzu 
katedralnym w Łowiczu spotkać 
można było alumnów łowickie-
go Wyższego Seminarium Du-
chownego z puszkami. Zgodnie 
z kilkuletnim zwyczajem klerycy 
kwestowali na rzecz swojej uczel-
ni. Także od kilku lat kwesta prze-

prowadzana jest na cmentarzu 
św. Józefa i innych nekropoliach 
w Skierniewicach. W zbiórce or-
ganizowanej przez Towarzystwo 
Przyjaciół Skierniewic uczestni-
czą lokalni samorządowcy, dzien-
nikarze, harcerze itp. Za zebra-
ne pieniądze odnawiane są gro-
by zasłużonych skierniewiczan na 
cmentarzu Świętego Rocha. 

Do puszki nie tylko na seminarium

Jak co roku zbiórkę prowadzono na cmentarzach skierniewickich
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NOWI W STREFIE. Ośmiu 
nowych inwestorów otrzymało 
z rąk wojewody łódzkiego He-
leny Pietraszkiewicz zezwolenia 
na prowadzenie działalności go-
spodarczej w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. To szansa 
na zatrudnienie około 600 osób. 
Budowa większości zakładów ru-
szy na początku 2007 roku. Na 

terenie naszej diecezji nowe fa-
bryki staną w Rawie Mazowie-
ckiej, Łęczycy i Kutnie. Łódzka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna to 
jeden z najszybciej rozwijających 
się obszarów gospodarczych w 
Polsce. W tym roku rząd już dwu-
krotnie poszerzał granice strefy – 
w czerwcu o 75 hektarów, w paź-
dzierniku o kolejne 83 ha.

Przybędzie miejsc pracy

ALE KINO. Koncert Łowickiej 
Orkiestry Kameralnej (na zdjęciu), 
z repertuarem w przeważającej 
części złożonym z muzyki filmo-
wej, uświetnił oficjalne oddanie 
do użytku kina po modernizacji. 
Kino mieści się w Łowickim Ośrod-
ku Kultury, a na marginesie do-
dajmy, iż równocześnie orkiestra 
świętowała 5. rocznicę powsta-
nia. Po modernizacji sala kina „Fe-
nix” przystosowana jest dla osób 
niepełnosprawnych, posiada na-
głośnienie dolby surround, ekran 
perełkowy, 138 miejsc. Moderni-
zacja kina pochodziła ze środków 
Urzędu Miejskiego (ok. 200 000 
zł), Państwowego Instytutu Sztu-
ki Filmowej (ponad 41 tys. zł) i Ło-
wickiego Ośrodka Kultury (ok. 20 

tys. zł). Pierwszym krokiem zwią-
zanym z pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych na działalność edu-
kacji filmowej będzie przystąpie-
nie do sieci kin studyjnych. W od-
różnieniu od harmonogramu, jaki 
kinomani pamiętają sprzed mo-
dernizacji, placówka będzie czyn-
na we wszystkie dni tygodnia – 
także w poniedziałki.

Filmowe przeboje na otwarcie

BO
H

D
AN

 F
U

D
AŁ

A



Co w trawie piszczy

SKRZECZĄCA 
POSPOLITOŚĆ

W polityce nie 
brak podwór-
kowych chwali-
piętów, co to za 
nic mają porażki 
i nie dotrzyma-

ne obietnice. Mannę z nie-
ba obiecują kandydaci ubie-
gający się o wysokie stoł-
ki w samorządach lokalnych. 
Zapewne wizja wygranej po-
budza do beztroskiego fan-
tazjowania, bo przecież sło-
wa dają taką możliwość. 
Ale wcześniej czy później 
wszystko zostanie poddane 
solidnej weryfikacji – rów-
nież, a może przede wszyst-
kim słowa na wiatr rzucane. 
Niestety, nierzadko trzeba by 
powiedzieć – chciałoby się 
wielkich rzeczy, a tu pospo-
litość skrzeczy. Ale w cza-
sie wyborów nikt nie mówi i 
mówić nie może o skrzeczą-
cej pospolitości na własnym 
podwórku. A szkoda.
Lokalne gazety pisały kilka 
dni temu o pewnym samo-
rządowcu ze Skierniewic, 
który jako jedyny z zapy-
tanych przyznał się i wyli-
czył to, czego nie udało mu 
się dokonać w czasie trwa-
nia kadencji. Pozostali mieli 
poważny problem, by wska-
zać na swoje niedotrzymane 
obietnice. A trochę ich było. 
Jak widać kwestia przyzna-
nia się do popełnionych błę-
dów nie jest taka prosta – na-
wet, a może szczególnie dla 
władzy. Myślę, że ludzie spo-
ro mogą wybaczyć, ale nie 
wybaczą kłamstwa z preme-
dytacją.  

MARCIN WÓJCIK
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Święto patronki diecezji

Musicie odnieść wiktorię
Uroczystość 11 listopada 
ma w diecezji łowickiej podwójny 
wymiar – obchodzona jest 
nie tylko jako święto państwowe, 
lecz także jako wspomnienie 
św. Wiktorii – patronki diecezji.

Z tej okazji biskup Andrzej 
F. Dziuba skierował do diece-
zjan list, który poniżej przy-
taczamy w obszernych frag-
mentach.

Czcigodni Bracia 
i Siostry, 
Droga Młodzieży, 

 (…) W uroczystej procesji 
niesiemy relikwie Świętej Mę-
czennicy z kościoła pw. Świę-
tego Ducha do bazyliki kate-
dralnej w Łowiczu. W procesji 
idą biskupi, kapłani, siostry za-
konne, władze miasta Łowicza, 
powiatów i innych miast na-
szej diecezji. Jest to czas modli-
twy, refleksji, śpiewów, którym 
towarzyszą orkiestry, chóry, i 
biją dzwony łowickich kościo-
łów. Budującym przeżyciem dla 
uczestników uroczystości jest 
tzw. stacja na rynku. Władze po-
wiatu modlą się tu za Ojczyznę. 
Władze miasta – za Łowicz, a 
biskupi - za diecezję. Biskup ło-
wicki błogosławi miastu i diece-
zji relikwiami świętej Wiktorii. 
(…) W ten sposób uroczystości 
łowickie ku czci świętej Wikto-
rii są harmonijnym połączeniem 
przeżyć patriotycznych i religij-
nych. Tu lepiej możemy zrozu-
mieć zawołanie naszych ojców: 
Bóg, Honor, Ojczyzna. 

Tegoroczne spotka-
nie ze świętą Wiktorią 
powinno być dla nas 
szczególne. W czerwcu 
przyszłego roku będzie-
my przeżywać wielkie 
wydarzenie dla naszej 
diecezji – I Kongres Eu-
charystyczny Diece-
zji Łowickiej. (…) Kon-
gres będziemy przeżywać pod 
hasłem „Wytrwajcie w miłości 
mojej”. Obyśmy w czasie trwa-
nia uroczystości ku czci świętej 
Wiktorii to wołanie Jezusa Chry-
stusa usłyszeli, tak jak usłyszała 
je nasza Patronka. Ona potwier-
dziła, że przyjęła miłość Chry-
stusa oddanym życiem. (…)

Przypomnijmy jeszcze, że 
św. Wiktoria urodziła się we 
Włoszech około 234 r. Nie chcąc 
porzucić przyjętej wiary chrześ-
cijańskiej dla przyszłego męża – 
poganina, wydana przez niego, 
została ścięta mieczem. Dziś co-
raz częściej spotykamy się z ta-
ką sytuacją, że tak łatwo wcho-

dzi się w różne związ-
ki. Ludzie nie liczą się 
z konsekwencjami ta-
kich związków dla swo-
jej wiary. Patrząc na św. 
Wiktorię, proszę Was: 

Dziewczyny, sta-
wiajcie wymagania 
chłopcom. 

Chłopcy, uszanuj-
cie i obrońcie dziewczęcość 
waszych koleżanek. 

Dziś musicie sami od sie-
bie wymagać. Musicie nad sobą 
odnosić wiktorię i samych sie-
bie zwyciężać, a to dziś znaczy 
być chrześcijaninem, a chrze-
ścijanin zawsze kocha Boga, 
Ojczyznę i ma honor docho-
wania wierności podjętym ide-
ałom i wartościom. (…)
Z pasterskim błogosławieństwem 

ANDRZEJ F. DZIUBA 

Biskup łowicki 
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Relikwiarz 
w procesji 
niosą m.in. 
przedstawiciele 
władz miejskich 
w otoczeniu 
członków 
Konfraternii 
św. Wiktorii



Niezwykła to okoli-
ca. Po jednej stro-
nie rozciąga się leś-
ny kompleks Puszczy 

Kampinoskiej, po drugiej pły-
nie Bzura. Tam właśnie, pośród 
krajobrazu pól, zbożem malo-
wanych, pomiędzy lasem a rze-
ką, wznosi się w Brochowie 
wielkiej urody obronny kościół 
o trzech wieżach, zbudowany z 
czerwonej cegły i ukształtowa-
ny w szesnastym wieku przez 
Jana Baptystę z Wenecji. W tu-
tejszej parafii w roku 1810 przy-
jął chrzest Fryderyk Chopin. Od 
dziesięciu lat stał już wtedy mu-
rowany dwór klasycystyczny w 
pobliskich Tułowicach. Gdy ko-
muniści wygnali z dworu jego 
właścicieli, dwór popadł w rui-
nę. Dzisiaj, pieczołowicie odbu-

dowany, jest przykładem okaza-
łej siedziby ziemiańskiej sprzed 
dwustu lat. 

Za Tułowicami z głównej 
drogi oddziela się droga bocz-

na, wiodąca 
ku niewielkiej 
wiosce Górki, 
położonej po-
śród zagajni-
ków, pól i łąk 
na zachodnich 
krańcach Kam-
pinoskiego Par- 
ku Narodowe- 
go. W Górkach, 
należących do  
parafii brocho- 
wskiej, miesz- 
ka człowiek 
niezwykły, pan 
Henryk Goszcz. 
Gospodarz mó- 
wi, że jego dom 

powstał w roku 1772. 
Na pewno jest jednym 
z najstarszych drew-
nianych budynków w 
Polsce. Zbudowany z 
imponująco potężnych 
sosen, jest poszyty sło-
mianą strzechą, wyko-
naną własnoręcznie 
przez gospodarza we-
dle tradycyjnych wzorów. To 
wielka sztuka i dawno zapo-
mniana. Pan Henryk sam mu-
siał się jej nauczyć. Otaczają-
ce dom siedlisko tonie w kwia-
tach.  

Zdobywane 
po zagrodach
Zakochany w ludowości i 

w swoich rodzinnych stronach, 
zgromadził  dziesiątki najprze-
różniejszych sprzętów, zabyt-

ków kultury material-
nej. Zdobioną kwiet-
nymi ornamentami 
błękitną skrzynię, w 
jakiej kiedyś chowano 
paradną odzież. Ama-
rantowy kredens. Fa-
jansowe i porcelano-
we talerze. Gliniane 
garnki. Święte obra-

zy na ścianach. Dawno już za-
pomniane po wsiach sprzęty, 
dowody praktycznego zmysłu 
polskiego ludu. Zdobywał je 
po różnych zagrodach. Czasem 
kupował, niekiedy zabierał za 
zgodą właścicieli, bo były wy-
rzucone na strych jako dawno 
już bezużyteczne i nienowo-
czesne. Na zgromadzone przez 
siebie przedmioty patrzy z czu-
łością i z czułością opowiada 
do czego kiedyś służyły. I to jak 
opowiada! 

Amarantowy kredens. 
Fajansowe i porcelanowe 
talerze. Gliniane garnki. 

Święte obrazy na 
ścianach. Dawno już 

zapomniane 
po wsiach sprzęty. 

Pan Henryk z czułością 
opowiada o każdym 
ze swoich skarbów.

tekst i zdjęcia 
DANUTA I LECHOSŁAW 

HERZ

Ozdobne drzwi  
gospodarz sam 
wykonał wedle 
zdjęć i rycin 
z książek 
prof. Tłoczka, 
znawcy ludowej 
architektury. 
Na framudze 
wiszą  podkowy 
„na szczęście”, 
obok są 
drewniane koła 
od wozu 
i dzieża, z boku 
współczesny 
telefon 
komórkowy

Uroda 
codziennych 
przedmiotów. 
Gliniane garnki 
na płocie. 
Przemijają takie 
obrazy. Odchodzą 
w przeszłość. 
Bezpowrotnie
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Pod słomianą strzechą
U pana Goszcza w Górkach koło Brochowa



– Proszę spojrzeć – mówi – 
to jest prasa do sera, wszyst-
ko w niej drewniane, a to dzie-
ża do chleba, też drewniana, 
to przetak, to oścień do ła-
pania ryb, to stępa do tłucze-
nia gryki i kaszy. Natomiast to 
jest radło, najstarsze narzędzie 
rolnicze, jakiego używał czło-
wiek, jeszcze w epoce brązu, a 
było przecież w okolicy używa-
ne jeszcze lat temu kilkadzie-
siąt! Do odwracania skib słu-
żyła socha. I 
sochę mam u 
siebie, proszę 
spojrzeć. A to 
jest cenna pa-
miątka, ten 
obraz św. Ja-
na Chrzcicie-
la na płótnie. 
To świadek hi-
storii. Wycię-

ty z ram, zo-
stał zabrany 
na wygna-
nie przez ze 
słańca. Po-
tem szczęś-
liwie powró-
cił. Teraz jest 
u mnie. Zdo-
byłem go 
od znajomej 
z Kresów 
Rzeczpospo-

litej. To jest kapliczka do wo-
dy święconej, to zaś odłamki z 
bomb, jakie spadały na okolicę 
w ostatniej wojnie. 

Czerpać u źródła

Pan Henryk jest potomkiem 
osiadłej w tej okolicy drob-
nej szlachty i jego drewniany 
dom nie jest zwykłą chałupą. 
Jest drobnoszlacheckim dwor-
kiem. Po prawdzie – w większo-
ści przypadków – dworki drob-
nej szlachty niewiele się różni-
ły od chałup. Niemal wszystkie 
jednak miały dobudowany ga-
neczek, tak jak i domostwo pa-
na Henryka. 

W kapliczce przed domem 
jest umieszczona figurka św. 

Maksymiliana Kolbego w obo-
zowym pasiaku, męczennika 
naszych czasów. Kapliczkę pan 
Goszcz postawił dla uczczenia 
pamięci 105 polskich żołnierzy  
poległych we wrześniu 1939 ro-
ku w czasie walk na terenie wsi. 
I pamięci rozstrzelanych przez 
najeźdźców ośmiu mieszkań-
ców wsi. Był wśród nich ojciec 
gospodarza.   

Odwiedziny u pana Henry-
ka w Górkach koło Brochowa 

są lekcją wielkiego przywiąza-
nia do tradycji. Niedekretowaną 
przez żadne ministerstwa lekcją 
patriotyzmu. Są jak odwiedziny 
u źródła, z którego trzeba czer-
pać garściami. Do naszych cza-
sów niewiele takich źródeł prze-
trwało. Za to wszystko, co uczy-
nił, gospodarz nie otrzymał jesz-
cze żadnego wyróżnienia. Wy-
daje się, że nadeszła pora, aby 
to nadrobić. Pan Henryk nie jest 
już młodzieńcem... 

Od góry po lewej: Dom 
jak malowanie: 
drobno- 
szlachecki dworek 
w Górkach. 
To jeden 
z najstarszych 
drewnianych 
budynków 
w Polsce, 
ponad 
dwustuletni!

Portret gospodarza na tle jego sadyby

Ozdoba kolekcji pana Henryka: kilkudziesięcioletni wasąg, dawniej 
powszechnie używany na wsi. Takimi jeżdżono do kościoła i na jarmarki

Jak w dawnych 
wiejskich 

domach paradną 
izbę zdobią 

liczne święte 
obrazy, a wśród 

nich króluje 
ikona Czarnej 

Madonny 
z Częstochowy...
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Pod słomianą strzechą
U pana Goszcza w Górkach koło Brochowa
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Konsekracja najstarszego kościoła w Żyrardowie

Zobowiązujące namaszczenie
Ma już ponad 100 lat, ale dopiero 
teraz zostanie namaszczony 
świętymi olejami. Ta uroczystość 
to doskonała okazja
do wewnętrznej odnowy
całej parafii. 

Początki kościoła św. Karo-
la Boromeusza w Żyrardowie 
sięgają XIX wieku, kiedy to je-
den ze współwłaścicieli żyrar-
dowskich zakładów lniarskich 
postanowił ufundować kościół. 
Świątynia powstała w 1890 ro-
ku. Był to pierwszy kościół w 
mieście. Został zbudowany w 
stylu niemieckiego gotyku. W 
dwa lata później powstał nowy, 
o wiele większy – kościół Mat-
ki Bożej Pocieszenia, który stał 
się kościołem parafialnym. Nato-
miast świątynia K. Boromeusza 
była tylko kościołem filialnym. 
W niedziele odbywały się tam 
Msze św. dla uczniów. Dopiero 
w 1977 roku prymas Wyszyński 
erygował odrębną parafię Karola 
Boromeusza. 

O potrzebie konsekracji koś-
cioła ksiądz proboszcz Jerzy 
Czarnota wspominał jeszcze bp. 
Alojzemu Orszulikowi, ale świą-
tynia nie była dostatecznie przy-
gotowana, bo konsekracja nie-
sie ze sobą pewne wymogi. – 
Musieliśmy zbudować stały oł-
tarz i zakończyć wszelkie 
konieczne remonty, bez 
tego byłoby trudno 
uzyskać zgodę bi-
skupa – mówi ks. 
Czarnota. W końcu 
się udało i 12 listo-
pada biskup ordy-
nariusz Andrzej F. Dziu-
ba dokona konsekracji. 

Ale przygotowania li-
czone są przede wszyst-
kim w wymiarze ducho-
wym. Około 50 osób z 
parafii uczestniczyło w 
tym roku w pielgrzym-
ce autokarowej do Me-
diolanu. To właśnie 
tam, w mediolańskiej 
katedrze, spoczywają 
doczesne szczątki Karo-
la Boromeusza. – Przy-

wieźliśmy ze sobą re-
likwiarz naszego świę-
tego patrona – mówi 
ksiądz proboszcz. – 
Otrzymaliśmy specjal-
ny dekret od biskupa 
mediolańskiego kardy-
nała Dionysiusa Tetta-
manziego. Dokument 
ten to oficjalne błogo-
sławieństwo i zarazem 
zgoda na kult i prze-
chowywanie re-
likwii. 

W ramach 
przygotowań 
do konsekra-
cji parafia-
nie mają oka-
zję uczestniczyć 
w trzydniowych rekolek-
cjach. 

Ks. Czarnota rozdał 
również ulotki z modli-
twą do świętego Karola 
i informacjami o prze-
biegu uroczystości. Dla 
gości specjalnych przy-
gotowano medale pa-
miątkowe. 

Po solidnych przy-
gotowaniach pozostały 
także konkretne posta-
nowienia. Na stałe zo-

stanie wprowadzona nowenna 
do św. Karola Boromeusza. 12 li-

stopada 2006 – ta da-
ta wpisze się w kro-

niki, dokumenty i 
wszelkie publika-
cje, które będą 
dotyczyć najstar-
szego żyrardow-

skiego kościoła.  JS
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Kościół 
św. Karola 
Boromeusza
w Żyrardowie

Poniżej: Medal 
pamiątkowy 
na uroczystość 
konsekracji
z wizerunkiem 
św. Karola 
Boromeusza

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA 
(łac. consecratio ecclesiae, od consecrare – poświęcić, consecratio – po-
święcenie, przekazanie na własność Bogu): Uroczyste poświęcenie, zastrze-
żone dla biskupa, nowo powstałej świątyni. Ceremonia ta dokonywana jest 
według obrzędu, którego główne elementy powstały w liturgii gallikańskiej 

i rzymskiej między IV a IX w. Ceremonia składa się z trzech części. Poprzez pokro-
pienie ścian budynku wodą święconą biskup obejmuje go w posiadanie, by następ-
nie odbyć procesję do wnętrza świątyni. Po śpiewie hymnu Veni Creator wypisuje 
pastorałem na popiele alfabet grecki i łaciński. W kolejnej części za pomocą wody 
gregoriańskiej uświęca wnętrze kościoła, po czym zostaje odmówiona prefacja, w 

której biskup błaga o wspomożenie Ducha Świętego. Dopiero w ostatniej części 
dokonuje się właściwa konsekracja murów poprzez namaszczenie olejem 
tzw. zacheuszków, symbolizujących dwunastu apostołów. Po namaszcze-
niu ołtarza spala się na nim kadzidło w czterech rogach i pośrodku.
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Relikwiarz 
Karola 
Boromeusza 
przywieziony 
przez parafian
z Mediolanu

stopada 2006 – ta da-
ta wpisze się w kro-

skiego kościoła.  

chowywanie re-

zję uczestniczyć 

stanie wprowadzona nowenna 
do św. Karola Boromeusza. 12 li-

chowywanie re-

Rozpoczęły się 
rozgrywki ligi 
ministrantów 
i lektorów. 
Zwycięska 
drużyna 
przejdzie
do rozgrywek 
ogólnokrajowych.

Proboszcz parafii Święte-
go Ducha już zakupił stro-
je. Celem turnieju jest wyty-
powanie najlepszej drużyny z 
diecezji na mistrzostwa Pol-
ski. Diecezja podzielona jest 
na cztery strefy, w każdej stre-
fie odbywają się mecze o pu-
char proboszcza parafii gosz-
czącej. Następnie najlepsze 
drużyny z każdej strefy za-
grają finał o puchar bisku-
pa. Zwycięska drużyna przej-
dzie do rozgrywek ogólno-
polskich. Rozgrywki odbywa-
ją się w trzech grupach wie-
kowych: szkoła podstawowa, 
gimnazjum i kategoria open. 
W tej ostatniej kategorii mogą 
grać lektorzy, klerycy i księ-
ża. Zawody przeznaczone są 
jednak tylko dla aktualnie słu-
żących ministrantów i lekto-
rów. Organizacja tego przed-
sięwzięcia nawiązuje do idei 
wychowania przez sport pro-
pagowanej przez Jana Pawła 
II. Sport angażuje młodych lu-
dzi, uczy dobrych postaw.

Czwartego listopada w Ło-
wiczu przy parafii MB Nie-
ustającej Pomocy na Korabce 
został rozegrany mecz w ka-
tegorii wiekowej gimnazjum. 
Pierwsze miejsce zajęła dru-
żyna z Domaniewic, drugie 
Korabka, a trzecie Dmosin. 
Najlepszym strzelcem był Ra-
dosław Kuciński, a najlepszym 
bramkarzem okazał się Piotr 
Znajewski. Tym sposobem tur-
niej o puchar proboszcza Ko-
rabki został rozegrany. Więcej 
na temat diecezjalnego tur-
nieju w przyszłym numerze.  
 CS

Sport uczy dobrych postaw

Sportowy 
duch 
ministrantów
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Na szpitalne problemy – darowizny

Używany lepszy  
niż żaden

Tylko w co 4 szpitalu w województwie łódzkim 
stan aparatury medycznej  ocenić można 
jako dobry lub bardzo dobry. Ta niepokojąca 
sytuacja jest konsekwencją zbyt małych kwot, 
wydawanych w ostatnich latach na zakup 
nowej aparatury.

Rzecz jasna nie sposób tu mówić o 
czyjejś złośliwości lub braku dobrej woli. 
Po prostu permanentnie niedofinansowa-
nych placówek służby zdrowia nie stać na 
kupowanie nowej aparatury, tym bardziej 
gdy jej koszt idzie w dziesiątki, jeśli nie 
setki tysięcy złotych za jedno urządze-
nie. Sytuację pogarszają nieodpowied-
nie nakłady na serwis już posiadanego 
sprzętu. Według raportu przygotowane-
go przez Departament Polityki Zdrowot-
nej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 
skąd pochodzą przytaczane dane – zale-
dwie w 6 szpitalach w województwie wy-
datki na serwis zaspokajają po-
trzeby. W 40 placówkach nakłady 
są zbyt niskie.

Czy ten stan rzeczy mogą 
zmienić darowizny? Dobrym przy-
kładem zabiegania o łaskawość 
sponsorów jest szpital w Kutnie. 
W połowie października placów-

ka wzbogaciła się o 28 komputerów. Po-
darował je koncern Orlen.

– Są to komputery używane, ale w do-
brym stanie. Na pewno lepsze od naszych 
wysłużonych urządzeń – mówi Zbigniew 
Tarka, dyrektor kutnowskiego szpitala. – 
Komputery z Orlenu zastąpią najsłabsze 
komputery we wszystkich działach: księ-
gowości, pionie technicznym i części bia-
łej. Cieszymy się z daru, chociaż jest to 
zaledwie jedna trzecia tego, co potrze-
bujemy.

Wcześniej kutnowski szpital wzboga-
cił się o ufundowany przez sponsorów 
defibrylator – tym razem nowy. Dyrek-
cja zapowiada, że będzie czyniła starania 
u paliwowego potentata o przekazanie 
kolejnych wycofywanych z użytku urzą-
dzeń biurowych, jak kserokopiarki, dru-
karki itp.

Koncern naftowy co kilka lat stać na 
wymianę sprzętu biurowego. Chwała mu 
za to, że go nie wyrzuca, tylko przekazuje 

biedniejszym instytucjom. Ale to 
nie jest normalne, że szpitale – w 
których walczy się o ludzkie zdro-
wie i życie – walczą też o używane 
komputery. A będzie się działo tak 
dopóty, dopóki nie nastąpią syste-
mowe zmiany w zakresie finanso-
wania służby zdrowia. BOF

Pozyskany 
niedawno 
defibrylator 
obsługuje 
pielęgniarka 
Wioletta 
Porosińska

Szczepionki dla seniorów

Zdrowiej  
– bezpłatnie

Do końca listopada starsi mieszkańcy 
Skierniewic będą mogli skorzystać z 
darmowych szczepionek przeciw grypie.

– To już druga taka akcja, zainspirowana 
przez prezydenta Ryszarda Bogusza – przypo-
mina Małgorzata Konarska, rzecznik Urzędu 
Miejskiego w Skierniewicach. – W ubiegłym 
roku, w związku z paniką wywołaną doniesie-
niami o ptasiej grypie, ze szczepienia skorzy-
stało ponad 3 tys. osób. W tym roku przygoto-
wani jesteśmy na obsłużenie co najmniej 1000 
mieszkańców.

Szczepieniami będą objęte dwie grupy 
skierniewiczan – podopieczni Placówki Opie-
kuńczo-Wychowawczej „Dom” oraz ci miesz-
kańcy miasta, którzy ukończyli 60. rok ży-
cia. Zgłaszać się oni mogą do 1 grudnia bie-
żącego roku, od poniedziałku do czwartku 
w godz. 14–18 w NZOZ „Ka-Med”, mieszczą-
cym się przy ul. Nowobielańskiej 61. W piątki 
szczepienia będą wykonywane w domach pa-
cjentów obłożnie chorych, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu. Rejestrujący się powinni 
posiadać dowód osobisty, warunkiem skorzy-
stania z bezpłatnych szczepień jest posiadanie 
zameldowania na terenie Skierniewic.

Jeżeli limit szczepionek nie zostanie wyko-
rzystany przez seniorów, objęte nimi zostaną 
inne grupy wiekowe. W budżecie miasta zare-
zerwowano na akcję 30 tys. zł.  JARBO
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W poprzednim roku z powodu ogromnego 
zainteresowania szczepienia prowadzono  
w hali sportowej
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Są miejsca w naszej 
diecezji, które zdają się 
powoli wymierać.  
Brak jakiegokolwiek 
przemysłu, brak dających 
zatrudnienie zakładów, 
a przede wszystkim 
perspektyw na jakąkolwiek 
poprawę sytuacji 
sprawia, że młodzi ludzie 
opuszczają swoją małą 
ojczyznę, emigrując  
do większych miast.

Wydaje się, że tak jest 
w przypadku parafii Wa-
liszew, leżącej z dala od 
miejskiego zgiełku (25 km 
na zachód od Łowicza), 
pośród wspaniałej przy-
rody. Jak opowiada pro-
boszcz ks. Arkadiusz Gro-
dzicki, w okresie powo-
jennym parafia ta zmniej-
szyła się dwukrotnie. We-
dług danych statystycz-
nych w 1939 roku para-
fia liczyła 4400 wiernych, 
natomiast w roku 1990 
już tylko 2750. Dzisiaj tę 
wspólnotę parafialną sta-
nowi około 2250 osób. Ła-
two więc zauważyć, iż w 
ciągu ostatnich piętnastu 
lat ubyło w parafii Wali-
szew 500 wiernych.

Życie religijne toczy się 
tutaj od 1389 roku, kiedy 
to archidiakon gnieźnień-
ski Bronisz erygował para-
fię i polecił wprowadzić na 
urząd proboszcza, nieja-
kiego Mikołaja z Dąbrów-
ki. Obecny kościół, drew-
niany, konstrukcji zrębo-
wej, na planie krzyża, zo-
stał wzniesiony w 1763 
roku.

Parafia jest bardzo 
rozdrobniona i rozrzuco-

na. Wierni żyją głównie 
z rolnictwa. Są miejsco-
wości, w których pozo-
stało zaledwie kilka do-
mów. Niektóre wsie leżą 
oddalone nawet 12 km 
od kościoła. Takie rozrzu-
cenie terytorialne parafii 
bardzo utrudnia uczest-
nictwo w systematycz-
nym życiu religijnym. „W 
praktyce oznacza to, że 
z ponad 2200 parafian na 
niedzielne Msze święte 
dociera zaledwie do 20 
proc.” – mówi ksiądz pro-
boszcz.  Zdziwienie może 
budzić fakt, że „wśród pa-
rafian nie ma tradycji, by 
w październiku codzien-
nie gromadzić się na na-
bożeństwie różańcowym 
w kościele” (…) a „na te-
renie parafii działa for-
malnie tylko jedna róża 
różańcowa” – dodaje ks. 
Grodzicki. Nie wiadomo, 
czym tłumaczyć takie – 
może pozorne – uśpienie 
duchowe. Czyżby słabą 
troską poprzednich dusz-
pasterzy o życie religijne 
swoich parafian ? 

Z kolei na uwagę za-
sługuje działające od kil-
kuset lat, a na pewno 
od 1703 roku, Bractwo 
św. Anny, którego zada-
niem – zgodnie z zapi-
sem w konstytucjach za-
twierdzonych w ww. ro-
ku przez prymasa T. Po-
tockiego – jest troska o 
światło w kościele. Cho-
dzi więc o posługę przy 
różnych uroczystościach 
z lampionami, świecami, 
a co się z tym wiąże, 
także i o fundację świec 
do kościoła. Bractwo to 
grupuje kilkudziesięciu 
członków. Poza tym w 
parafii istnieją chór para-
fialny i schola oraz litur-

giczna służba ołtarza – 
ministranci. Niestety, nie 
ma ani jednego lektora.

W samym Waliszewie 
znajduje się Zespół Szkół 
Stowarzyszenia Rozwo-
ju Wsi Waliszew i Oko-
lic im. Jana Pawła II, pro-
wadzony przez ww. sto-
warzyszenie. Od niedaw-
na z inicjatywy katechetki 
Anny Romańczuk istnieje 
tam Szkolne Koło Caritas 
(ok. 40 dzieci), które za-
czyna coraz prężniej dzia-
łać. Jak mówi pani Anna, 
„poprzez tę formę dzia-
łalności chcę w jakiś spo-
sób przybliżyć dzieci do 
Kościoła i pokazać jedną 
z jego ważnych misji: czy-
nienie miłosierdzia wzglę-
dem bliźnich”. 

Warto też wspomnieć, 
iż to w tutejszym kościele 
został ochrzczony i służył 
do Mszy świętej jako mini-
strant obecny przewodni-
czący SLD Wojciech Olej-
niczak, którego rodzinny 
dom bezpośrednio sąsia-
duje z parkanem okalają-
cym cmentarz przykościel-
ny. Tutaj też ochrzcił swoją 
córkę Marię. 
KS. PAWEŁ STANISZEWSKI

ZDANIEM PROBOSZCZA
To specyficzny teren, typowo rolniczy. Parafianie 
myślący o przyszłości są bardzo zajęci pracą na ro-
li. Na terenie parafii dużo jest też osób niepotrafią-
cych się odnaleźć w nowej rzeczywistości, którzy 
są na marginesie życia, nic ich nie interesuje, tak-
że i wiara. Boli mnie fakt, iż w kościele nie widzę 
dzieci na niedzielnej Mszy św. Przychodzą tylko 
wtedy, kiedy mają wyznaczone spotkania. Ale to 
jest wina rodziców, którzy tłumacząc się pracą na 
roli, zaniedbują ich rozwój duchowy. Nie można 
jednak powiedzieć, by ludzie tworzący wspólnotę 
parafialną w Waliszewie nie byli chętni do podej-
mowania działań. Tylko trochę mało jest sponta-
nicznej inicjatywy samych parafian. Jednak jeśli się 
poprosi, to zawsze znajdzie się grupka ludzi chęt-
nie angażujących się w pracę.

Zapraszamy na Msze św. 
  Niedziela: 8.15, 9.30, 11.30.
  Codziennie: 17.00 (w czasie letnim) lub 8.00 (w cza-

sie zimowym)

KS. ARKADIUSZ 
GRODZICKI 

urodził się w 1965 r. 
Pochodzi z Żychlina. 
Święcenia kapłańskie 
otrzymał 20 maja 1989 
r. w Warszawie. Pracował 
jako wikariusz w Grójcu, 
Warszawie, Kozłowie 
Biskupim, Żyrardowie, 
Słubicach, Sannikach, So-
chaczewie Trojanowie i 
Głownie. Waliszew to je-
go pierwsze probostwo, 
gdzie pracuje od czerw-
ca 2004 r.

Kościół pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 

w Waliszewie
Poniżej wnętrze kościoła

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Waliszewie

Wspólnota typowo rolnicza 
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