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Wszystkimi kolorami tęczy mieniła 
się łowicka katedra w ostatnią nie-

dzielę. W tym dniu Sumę z łowickiej 
świątyni transmitowała Telewizja Polonia. 
Celebrował ją bp ordynariusz Andrzej F. 
Dziuba. Wcześniej księża pracujący w pa-
rafii katedralnej apelowali o jak najliczniej-
szy udział wiernych ubranych w tradycyjne 
pasiaste stroje, z których region łowicki 
jest znany na całym świecie. Apel został 
wysłuchany. Szczególnie w centralnej czę-
ści świątyni widoczne były barwne pasiaki. 
Dla dzieci w wełniakach zarezerwowano 

przednie rzędy krzeseł. 
Paletę barw w katedrze 
podczas Sumy ubogacały 
kolory uroczystych szat 
członków Konfraterni 
św. Wiktorii oraz sztan-
darów licznych instytucji 
i organizacji. BOF

WEŁNIAKI W KATEDRZE

Podczas Sumy 
transmitowanej 
przez telewizję 
w pierwszych 
rzędach siedziały 
dzieci w strojach 
regionalnych

Uroczysta Msza w Radziwiłłowie

Jubileusz zmartwychwstańców
Wspólnota zakonna i parafia 
św. Antoniego w Radziwiłłowie 
obchodziły w minioną niedzielę 
170. rocznicę powstania 
Zgromadzenia Zmartwychwstania 
Pańskiego. Mszy świętej 
odprawionej z tej okazji 
przewodniczył biskup Józef 
Zawitkowski. 

Zgromadzenie zostało zało-
żone 17 lutego 1836 roku we 
Francji przez Bogdana Jańskiego. 

– To był bardzo dziwny czło-
wiek, wszechstronnie wykształ-
cony rozbójnik i hulaka – mó-
wił podczas Mszy w Radziwiłło-
wie biskup Józef Zawitkowski. 
– Po okresie zwątpienia prze-
żył nawrócenie i wraz z Hiero-
nimem Kajsiewiczem oraz Pio-
trem Semenenko założył zgro-
madzenie. 

Po Mszy świętej zebrani w 
świątyni obejrzeli przedstawie-
nie dotyczące początków zgro-
madzenia, przygotowane przez 
nowicjuszy i młodzież szkolną. 

Bogdan Jański uro-
dził się niedaleko Grójca. 
Czas nauki i studiów był 
dla niego czasem bun-
tu przeciwko wyznawa-
nym dotąd wartościom 
religijnym i odejścia od wiary. Po 
studiach prawniczych i z dziedzi-
ny ekonomii politycznej w 1828 
roku wyjechał z kraju do Fran-
cji. Tam dotarła do niego wiado-
mość o wybuchu powstania listo-
padowego. Ból przyniosła wieść 
o klęsce i represjach. Paryż stał 
się miejscem nawrócenia Bogda-
na Jańskiego i działalności apo-
stolskiej wśród Wielkiej Emigra-
cji. Odrodziła się wówczas mi-

łość do Kościoła katoli-
ckiego. 

– Polsce i Polakom 
po upadku powstania li-
stopadowego mówił, że 
Polska zmartwychwsta-

nie. Wzywał: nie traćcie wiary, 
nie zapominajcie swojej kultury 
i obyczajów. Mówcie pacierz w 
ojczystym języku. Wtedy Polska 
będzie Polską – mówił biskup. 
Uczestnicy jubileuszowej Mszy 
w Radziwiłłowie modlili się o Bo-
że błogosławieństwo dla zgro-
madzenia, o nowe powołania ka-
płańskie i zakonne oraz o szybką 
beatyfikację założycieli zgroma-
dzenia zmartwychwstańców. MG
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Powoływane są po to, 
by pomagać probosz-

czom. Składające się z 
osób świeckich rady pa-
rafialne działają w wielu 
parafiach naszej diecezji. 
Piszemy o tym na stro-
nach IV–V. „Życie jest 
walką – podejmij ją. Życie 
jest szansą – schwyć ją” 
– te słowa Matki Teresy 
z Kalkuty stały się jedną 
z przewodnich myśli ru-
chu Amazonek. Artykuł 
na stronie VII pokazuje, 
jak kutnowskie Amazonki 
wierzą w każdą szansę i 
podejmują każdą walkę o 
swoje zdrowie i życie. 

ZA TYDZIEŃ
  Czym jest DUCHOWA

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ? 
Wiedzą już o tym dzie-
ci z pewnej szkoły. 

  Odwiedzimy PARAFIĘ W 
BEDNARACH.

KATARZYNA 
GRABOWSKA
redaktor wydania

Kwiatami 
przywitały 
biskupa dzieci
w Radziwiłłowie
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Caritas dla chorych i starszych

RAWA MAZOWIECKA. Koło 
Caritas działające przy parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Rawie Mazowieckiej zorgani-
zowało spotkanie dla osób cho-
rych i starszych. Zaproszone 
zostały także dzieci i mło-
dzież ze świetlicy Przymierze 
Rodzin. Młodzi ludzie przy-
gotowali program artystycz-
ny, składający się z poezji 
księdza Jana Twardowskiego. 

Członkowie Caritas przynie-
śli własnoręcznie upieczone 
ciasta. W organizacji imprezy 
pomógł też Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rawie. 
Parafialne koło Caritas powsta-
ło przed dwoma miesiącami. – 
To spotkanie jest naszą pierw-
szą większą inicjatywą, ale ma-
my już plany na następne – za-
powiada Anna Milczarek, prze-
wodnicząca.

Spotkanie dla osób starszych i chorych zorganizowało koło Caritas w Rawie 
Mazowieckiej
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Po Strakaczu – Rybicki
WYSTAWA W MBP. 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Skierniewicach kontynuu-
je cykl wystaw poświęconych 
inteligencji skierniewickiej. 
Po ekspozycji o Władysławie 
Strakaczu przygotowano wy-
stawę, której bohaterem jest 
Stanisław Rybicki, lekarz, bu-
downiczy skierniewickiego 
szpitala, niestrudzony spo-
łecznik, a także, decyzją władz 
miejskich z 1911 roku, pierw-

szy honorowy obywatel mia-
sta. Na wystawie prezentowa-
ne są dokumenty i fotogra-
fie udostępnione między inny-
mi przez Archiwum Państwowe 
m.st. Warszawy. Uzupełniają 
je eksponaty pochodzące z 
prywatnych zbiorów potom-
ków Stanisława Rybickiego, 
skierniewickich kolekcjone-
rów oraz Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w 
Skierniewicach.

Izabela Strączyńska, dyrektor biblioteki, wita przybyłych na otwarcie 
wystawy gości
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Domowy Kościół 
zaprosił na bal
SKIERNIEWICE. Kręgi Rodzin 
Domowego Kościoła działają-
ce przy parafiach Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i św. Stanisława 
w Skierniewicach zorganizowa-
ły już po raz trzeci bezalkoho-
lowy bal karnawałowy dla ro-
dzin i wszystkich chętnych. Bal 
prowadzony był przez wodzi-
reja. Pojawiły się na nim zarów-
no osoby dorosłe, jak i dzieci 
oraz młodzież. Oprócz dobrej 
muzyki uczestnikom zabawy za-
proponowano konkursy, niespo-
dzianki, szwedzki stół i gorą-
ce posiłki. – Nasz bal ma bar-
dzo ciepłą i przyjazną atmosfe-
rę. Każdy gość jest mile widzia-
ny. Chcemy pokazać, że można 
bardzo dobrze się bawić razem 
z całą rodziną, także tą rodziną 
parafialną – mówi ksiądz Rafał 
Babicki z parafii NSPJ na osiedlu 
Widok w Skierniewicach.

Walczą 
o przyjazną kolej
SOCHACZEW. – Problemy 
spółki Koleje Mazowieckie 
nie mogą przysłaniać potrzeb 
pasażerów – zauważa w piś-
mie skierowanym do preze-
sa spółki Haliny Sekity bur-
mistrz Sochaczewa Bogumił 
Czubacki. Mieszkańcy Socha- 
czewa skarżą się m.in. na 
spóźnienia pociągów i zbyt 
małą ich liczbę. – Zdaję sobie 
sprawę, że dla wielu miesz-
kańców Sochaczewa dojazd 
do Warszawy to gwaran-
cja pracy – mówi Bogumił 
Czubacki. – Spóźnienia po-
ciągów powinny być wyjąt-
kiem, a nie normą. W piśmie 
do Kolei Mazowieckich bur-
mistrz poprosił o zwiększe-
nie liczby wagonów dowożą-
cych pasażerów w godzinach 
szczytu oraz o przestrzeganie 
rozkładu.

Łowicka młodzież dla Katowic
BLISKO DWA TYSIĄCE zło-
tych zebrała łowicka młodzież 
na pomoc poszkodowanym 
w katastrofie budowlanej w 

Katowicach. Na ulicach miasta 
i w szkołach kwestowali ucz-
niowie Gimnazjum nr 1, I LO i 
szkół pijarskich.

Nowe miejsca pracy
OPTIMUS W SKIERNIE- 
WICACH. Sto tysięcy kompute-
rów i notebooków rocznie pro-
dukować ma skierniewicka Zatra 
dla Optimusa. Fabryka Optimusa 
przenosi się do Skierniewic z 
Nowego Sącza. Tym samym w 
mieście powstanie około 100 
nowych miejsc pracy. – Z ponad 
100-osobowej załogi ani jeden 
pracownik nie będzie z Nowego 
Sącza. Zamierzamy skorzystać z 
lokalnego rynku pracy i pomo-
cy Powiatowego Urzędu Pracy 
– zapewnia Michał Dębski, czło-
nek zarządu Zatra SA. Montaż 
sprzętu elektronicznego w 
Skierniewicach ma się rozpocząć 
już w marcu.

Michał Dębski (z prawej) 
i Grzegorz Okruch z Zatry podczas 
sesji rady miasta poświęconej 
Optimusowi
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Co w trawie piszczy 

W OBRONIE 
PROBOSZCZA 

Na uwagę za-
sługuje zaan-
gażowanie pa-
rafian w Białej 
Rawskiej, któ-
rzy stanęli w 

obronie dobrego imienia 
swojego proboszcza po 
tym, jak telewizja TVN po-
kazała oczerniający go ma-
teriał filmowy. Ów materiał 
niewiele miał wspólnego z 
prawdą, a już na pewno z 
dziennikarską rzetelnością, 
która domaga się obiekty-
wizmu i ukazywania praw-
dy zgodnej z faktami. 
Kilka dni temu rada pa-
rafialna z Białej Rawskiej 
zorganizowała konferen-
cję prasową dla lokalnych 
mediów. Komitet obrony 
proboszcza wystosował 
również do stacji TVN pis-
mo z podpisem 1500 pa-
rafian. Jak można się by-
ło spodziewać, bez odze-
wu. Podobne pismo trafi-
ło także do Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. 
Członkowie rady parafial-
nej usiłowali pokazać rze-
czywiste źródła zaistnia-
łego konfliktu. Jednym z 
podstawowych powodów 
były prywatne interesy kil-
ku parafian.
O tym, że sprawa jest zwy-
kłym oszczerstwem i nie 
ma nic wspólnego z dzia-
łaniem dla dobra parafii, 
było już wiadomo na sa-
mym początku. Wyraźnie 
świadczą o tym coraz częś-
ciej powtarzające się fakty. 
Ksiądz Józef Jeromin od-
biera anonimowe telefony 
z pogróżkami. Podobnie 
Marzena Klakla, zaangażo-
wana w obronę probosz-
cza, martwi się o swoje 
bezpieczeństwo. 
To bolesny sprawdzian dla 
całej parafii. Jak na razie za-
liczony na 5 z plusem. Tylko 
pozazdrościć takich para-
fian, którzy murem stanęli 
za swoim proboszczem.

MARCIN WÓJCIK

Jak każdego roku, tak i w tym 
posypanie głów popiołem 
rozpoczyna w Kościele wyjątkowy 
czas pokuty i duchowej refleksji.

Wielu ludzi na nowo odkry-
wa sens i cel cierpienia, które-
go zazwyczaj nikomu nie bra-
kuje. Ale są osoby szczególnie 
doświadczane. Na skutek bra-
ku środków do życia odsuwa 
się je na tak zwany społeczny 
margines. Wśród nich są także 
dzieci, które tak jak wszyscy 
chciałyby mieć dobry życiowy 
start. To dla tych ludzi Caritas 
Diecezji Łowickiej organizu-
je jałmużnę wielkopostną. Do 
specjalnych skarbonek dzieci 
będą mogły odkładać swoje 
oszczędności. We wszystkich 
szkołach podstawowych i gim-
nazjach naszej diecezji znaj-
dą się wielkopostne skarbon-
ki, które po niedzieli palmo-
wej trafią do parafialnych od-
działów Caritas. Zgromadzo-
ne tam środki zostaną przeka-
zane najuboższym. Przekaza-
nie ofiar oddziałom parafial-
nym ułatwi dotarcie do więk-
szej liczby osób potrzebują-
cych. – Chcemy, aby dzieci na-
uczyły się w ten sposób zwy-
kłej, ludzkiej ofiarności – mówi 
dyrektor łowickiej Caritas ks. 
Dariusz Krokocki. – Jednocześ-
nie aby zobaczyły, że na świe-
cie obok sukcesu i bogactwa 
spotkać można wiele biedy.  

– Na ogół w Środę Popiel-
cową kościoły zapełnione są 
tak jak w niedzielę – zauważa 
ks. Wiesław Wronka z wydzia-
łu duszpasterskiego. – Wiel-
ki Post skłania ludzi do więk-
szej dojrza-
łości i reflek-
sji nad tym, 
co duchowe. 
To świadczy 
o zrozumie-
niu i przywią-
zaniu do wiel-
kopostnego 
czasu. 

W wielu 
miejscowoś-
ciach diecezji 

odbywać się będą nabożeń-
stwa Drogi Krzyżowej ulicami 
miast. Jedną z większych jest 
Droga Krzyżowa ulicami Łowi-
cza. Również w tym roku od-
będzie się ona w piątek po-
przedzający Wielki Tydzień. 
Wyruszy z katedry w stro-
nę kościoła Dobrego Paste-
rza. Droga Krzyżowa w Łowi-
czu cieszy się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców sąsia-
dujących wiosek i miast. Każ-

dego roku przybywa na nią 
coraz więcej wiernych. 

Na okres Wielkiego Postu 
w niektórych kościołach wy-
stawione są „Księgi trzeźwoś-
ciowe”. Tak jest każdego roku 
na przykład w kościele parafial-
nym w Iłowie. Mogą się do nich 
wpisywać osoby nadużywające 
alkoholu, jak również te, które 
w pewnych intencjach podej-
mują całkowitą abstynencję. 

MARCIN WÓJCIK

W Środę Popielcową kościoły zapełniają się jak w niedzielę

Diecezja wchodzi w Wielki Post
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U góry: 
Wielkopostna 

spowiedź 
to okazja 

do poprawy 
całego życia

Obok: Popielec 
przypomina 

– prochem jesteś 
i w proch się 

obrócisz
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W założeniu 
powołane są 

po to, by pomagać 
proboszczom. 

Może się zdarzyć, 
że funkcjonują 

tylko „na papierze”, 
ale w wielu parafiach rady 

duszpasterskie, 
bo o nich mowa, 

rzeczywiście 
prężnie działają. 

tekst i zdjęcia 
BOHDAN FUDAŁA

Wmyśl ustaleń I 
Synodu Diecezji 
Łowickiej, rady 
powinny istnieć 

w każdej parafii. Dokumenty 
synodalne rozróżniają podział 
na rady duszpasterskie i rady 
ekonomiczne. Te pierwsze ma-
ją prawo opiniować poszcze-
gólne aspekty życia parafial-
nego i wysuwać propozycje, 
jak je udoskonalać. W gestii 
drugich pozostaje pomoc pro-
boszczowi w zarządzaniu do-
brami materialnymi należący-
mi do parafii. 

Ile w diecezji jest rad, a tym 
bardziej w ilu parafiach działa-
ją one naprawdę, a nie tylko 
„na papierze” – nie wie nikt. 

– Trzeba by przeglądać 
protokoły z wizytacji doko-
nywanych przez biskupów w 
parafiach – twierdzi ks. pra-
łat Wiesław Wronka, dyrektor 

wydziału duszpaster-
stwa w kurii diece-
zjalnej. – Wiemy, że 
z powodu zaszłości 
historycznych w wie-
lu parafiach rady pa-
rafialne działają, na-
wet w sposób wzoro-
wy, bez podziału na 
duszpasterskie i eko-
nomiczne. 

Rada buduje

Na ogół jednak ra-
dy z lepszym czy gor-
szym rezultatem stara-
ją się wypełniać nało-
żone na nie obowiąz-
ki. Szczególnie dobrze 
sprawdzają się w nie-
wielkich wiejskich parafiach, 
gdzie ludzie dobrze się zna-
ją i nie zanikły jeszcze zwycza-

je wspólnej, społecz-
nej pracy.

– W naszej parafii 
nawet nie ma kościel-
nego – mówi ks. dr Wi-
told Okrasa, proboszcz 
w Boczkach Chełmoń-
skich. – Nie wyobra-
żam sobie, żeby pro-
boszcz, który dopiero 
co przyszedł do parafii 
i nie zna miejscowych 
zwyczajów, mógł co-
kolwiek osiągnąć bez 
pomocy rady duszpa-
sterskiej.

Świeccy byli aktyw-
ni od momentu powo-
łania parafii w Bocz-
kach, to jest od 1976 
roku. Dzięki wkłado-

wi pracy oraz ofiarności pa-
rafian w Boczkach urządzono 
cmentarz, wybudowano pleba-

Dla wielu proboszczów okazują się niezastąpioną pomocą

Po radę do świeckich
Sonda

CO ROBI RADA?
JACEK CIĘŻKI
PARAFIA CHRYSTUSA DOBREGO 
PASTERZA W ŁOWICZU

Jednym z za-
dań członków 
rady duszpa-
sterskiej w na-
szej parafii jest 
zbieranie fun-

duszy na różne cele. Jest 
to szczególnie ważne w 
naszej młodej wspólnocie, 
gdzie kościół jest cały czas 
wyposażany, np. w żyran-
dole, posadzki, dzwony. 
Należy do nas także roz-
noszenie opłatków. W obu 
przypadkach mieszkańcy 
przydzielonych mi ulic, to 
jest Wygody i Księżackiej, 
są szczególnie ofiarni i po-
zytywnie nastawieni do 
tych przedsięwzięć.

RYSZARD HASIKOWSKI
PARAFIA ŚW. WOJCIECHA 
W BIAŁEJ RAWSKIEJ

Mieszkam tu od 
30 lat. Czuję się 
odpowiedzialny 
za to miejsce i 
przez swoją pra-
cę w radzie pa-

rafialnej pragnę dbać o jego 
rozwój. W naszej radzie po-
ruszamy różne problemy – i 
te duchowe, i te materialne. 
Cieszy mnie, że ksiądz pro-
boszcz jest otwarty na na-
sze propozycje.

PIOTR KARWECKI
PARAFIA ŚW. WOJCIECHA 
W BIAŁEJ RAWSKIEJ

Jestem naj-
młodszym pod 
względem stażu 
członkiem rady 
parafialnej. Nie 
uważam się za 

wojującego katolika, ale nie 
mogłem wytrzymać ataku 
mediów na naszego księ-
dza dziekana. Założyliśmy 
komitet obrony dobrego 
imienia proboszcza. Po kil-
ku tygodniach działań w ko-
mitecie otrzymałem propo-
zycję przystąpienia do rady 
parafialnej, na którą odpo-
wiedziałem pozytywnie.

Proboszcz parafii 
w Boczkach 
w otoczeniu 
członków rady 
duszpasterskiej. 
Od lewej: 
Eugeniusz 
Wojda, Mirosław 
Podsędek, 
Henryk Zabost, 
Kazimierz 
Muras, ks. 
Witold Okrasa, 
Stanisław 
Uczciwek, 
Stanisław 
Piorun, Piotr 
Wysocki, 
Krzysztof 
Brzozowski, Jan 
Zabost
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nię i nowy kościół (stary koś-
ciółek nie miał rangi parafial-
nego). Członkowie rady dusz-
pasterskiej na bieżąco dbają o 
utrzymanie porządku w świąty-
ni i wokół niej. 

– Ludzie wiedzą, że cokol-
wiek się tu robi, robi się dla 
nich – mówi Eugeniusz Woj-
da. – Tu pracowali nasi dziad-
kowie i rodzice, my dokładamy 
swój udział, po nas przejmą to 
dzieci. Gdy ktoś idzie coś robić 
przy kościele, zabiera ze sobą 
dzieci, żeby uczyły się poma-
gać od małego.

Efekty wychowania przez 
pracę widać gołym okiem – 
mimo powszechnych narzekań 
na młodzież, w radzie w Bocz-
kach spotyka się sporo mło-
dych twarzy. 

– Tutaj wyraźnie czuć cie-
pło – zwierza się Piotr Wyso-

cki. – Aż się chce pra-
cować z tymi ludźmi. 

Rada broni

Przed innego ro-
dzaju wyzwaniem sta-
nęła społeczność Bia-
łej Rawskiej. Człon-
kowie rady duszpa-
sterskiej w tej miej-
scowości zawsze byli 
bardzo aktywni, włą-
czali się w organizo-
wanie uroczystości 
kościelnych, stroje-
nie kościoła itp. Kilka tygo-
dni temu pewna komercyjna 

stacja telewizyjna wy-
emitowała program, 
w którym bez ogró-
dek i w tendencyjny 
sposób zaatakowano 
proboszcza.

– Napisaliśmy list 
protestacyjny, zebrali-
śmy pod nim podpi-
sy i wysłaliśmy do sta-
cji telewizyjnej – mó-
wi Marzena Klakla, 
jedna z parafianek za-
angażowanych w ra-
dzie. – Jesteśmy z na-
szym proboszczem i 

nie pozwolimy, żeby telewizja 
go obrażała. 

Dla wielu proboszczów okazują się niezastąpioną pomocą

Po radę do świeckich

 

J ako pracownik wydziału duszpasterstwa, a przede wszyst-
kim jako proboszcz, który organizował parafię od zera, 

widzę, że rady duszpasterskie mogą służyć księżom nieoce-
nioną pomocą. To członkowie rady znają najlepiej parafian, 
mogą pośredniczyć między proboszczem a wiernymi. Wiele 
zależy od proboszcza, na ile otwarty jest on na współdzia-
łanie ze świeckimi i kogo sobie dobierze do rady. Jeśli są to 
energiczni, oddani Kościołowi ludzie, mogą wiele zdziałać, 
wnoszą w parafię wiele ożywczego ruchu.

KS. PRAŁAT WIESŁAW WRONKA

dyrektor wydziału duszpasterstwa kurii łowickiej

MOIM 
ZDANIEM

WYCIĄG
Z KODEKSU PRAWA 

KANONICZNEGO
 Kanon 536 paragraf 1.
Jeśli zdaniem biskupa diecezjal-
nego, po zasięgnięciu opinii ra-
dy kapłańskiej, byłoby to poży-
teczne, należy w każdej parafii 
ustanowić radę duszpasterską. 
Ma jej przewodniczyć proboszcz, 
a członkami powinni być wier-
ni wraz z tymi, którzy z urzę-
du uczestniczą w trosce dusz-
pasterskiej o parafię i pomaga-
ją w ożywianiu działalności pa-
sterskiej.

WYCIĄG
Z UCHWAŁ 

SYNODALNYCH
I SYNODU

DIECEZJI ŁOWICKIEJ
 Statut 102.
W każdej parafii powinna być 
rada duszpasterska (por. kan. 
536 par.1,2). Zasady funkcjo-
nowania tej rady określa sta-
tut. Z racji pełnionego urzędu 
do rady wchodzą: rektorzy koś-
ciołów, wikariusze parafialni, 
katecheci oraz przedstawiciele 
instytutów życia konsekrowa-
nego i stowarzyszeń życia apo-
stolskiego. Członków rady, któ-
rzy nie wchodzą w jej skład z 
urzędu, powołuje proboszcz na 
podstawie własnego rozezna-
nia potrzeb parafii po konsul-
tacji ze swoimi współpracow-
nikami. 



Mimo ataków 
mediów w Białej 
Rawskiej nie 
brakuje chętnych
do pracy w 
radzie.
Na zdjęciu:
ks. Józef 
Jeromin wręcza 
nominacje 
nowym 
członkom rady 
Beacie Janiak 
i Krzysztofowi 
Kowalskiemu
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Utrzymujące się przez kilkanaście 
dni wyjątkowo niskie temperatury 
w dotkliwy sposób odczuli 
najubożsi. Ośrodki pomocy 
społecznej odnotowały w ostatnich 
tygodniach rekordową liczbę 
zgłaszających się po wsparcie.

Ubodzy zwracali się w 
pierwszym rzędzie z proś-
bami o pieniądze na węgiel, 
a następnie o odzież i bu-
ty. Ośrodki pomocy społecz-
nej dzieliły tym, co miały. Te-
goroczna zima to czas szcze-
gólnej próby dla wiejskich, 
rolniczych gmin. W miastach 
łatwiej o sponsorów, nie brak 
ludzi oddających stare, ale 
w miarę w dobrym stanie, 
ubrania. Na wsi w porządnym 
ubraniu chodzi się do urzę-
du czy w gości, a gdy się ze-
starzeje – do inwentarza. Nie 
marnuje się nic, lecz za to tym 
mniej pozostaje do podziału 
między potrzebujących. W ja-
ki sposób pracownicy gmin-
nych ośrodków pomocy spo-
łecznej zaradzali potrzebom 
petentów?

– Największy problem jest 
z ubraniami – twierdzi Grażyna 
Bryszewska, kierownik GOPS w 
Dmosinie. – Zapotrzebowanie 
jest spore, kilkakrotnie więk-
sze niż w poprzednich latach. 
Trochę odzieży przynoszą lu-
dzie, ale to wszystko za mało. 
Nawiązaliśmy kontakt z PCK 
i stamtąd dostajemy używane 
ubrania.

– Nie mamy co liczyć na da-
ry od ludzi czy od sponsorów – 
rozwiewa złudzenia Małgorza-
ta Młynarczyk z GOPS w Jakto-
rowie. – Odzew ze strony tych 
ostatnich był znikomy, czemu 
nawet się nie dziwię – na pew-
no do firm wpływa wiele próśb 
o sponsoring.

Na szczęście w Jaktorowie 
pomoc społeczna, jakby prze-
widując jaka będzie zima, ku-
piła pod koniec ubiegłego ro-
ku trochę odzieży. Tak więc na 
początku bieżącego roku było 
czym dzielić. 

– Postaraliśmy się 
o dary z zarządu wo-
jewódzkiego PCK w 
Warszawie – wyjaśnia 
Regina Sołtysiak, kie-
rownik GOPS w Ryb-
nie. – Dzięki temu ma-
my sukcesywne dosta-
wy ubrań, butów i żyw-
ności.

– Mamy trochę 
odzieży i trochę żyw-
ności od sponsorów – mówi Ja-
dwiga Soja z GOPS w Grabo-
wie. – Dobrze układa się nam 
współpraca z naszym probosz-
czem. W kościele już kilkakrot-
nie organizowano zbiórki da-
rów dla ubogich. 

To jedyna miejsco-
wość, w której naj-
biedniejsi mogą liczyć 
na gorące posiłki. Już 
od kilku lat zimą w 
miejscowej szkole go-
towane są obiady, po 
które dorośli przycho-
dzą z termosami, dzie-
ci jedzą na miejscu. 
Gdzie indziej szko-
ły nie mają stołówek, 

w wielu siedzibach gmin na-
wet nie ma jakichkolwiek ba-
rów, gdzie można by opłacić 
obiady. 

Nasze rozmówczynie pod-
kreślają, iż bardzo trudno dzie-
lić skąpe środki między wszyst-

kich zainteresowanych. Petent 
nie może liczyć na więcej niż 
pieniądze na pół tony węgla. 
Ale opał czy ubrania gminy 
kupują z własnych pieniędzy. 
Wójtowie już teraz się zastana-
wiają, których dróg nie załatać 
albo na czym innym zaoszczę-
dzić, żeby „dopiąć” na ogół 
małe budżety wiejskich gmin. 

BOHDAN FUDAŁA

Mroźną zimą pomoc bardziej potrzebna 

Na garnuszku gminy

Pracownice 
socjalne z GOPS 
w Rybnie Hanna 
Wójcicka
(z lewej) i Grażyna 
Miszczak 
przeglądają 
kolejną partię 
odzieży dla 
podopiecznych
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Wgrudniu i styczniu 
zaobserwowaliśmy 

wzrost liczby rodzin ko-
rzystających z pomocy 
społecznej. Powodem tej 
sytuacji jest brak na tere-
nie gminy w okresie zimo-
wym możliwości podjęcia 
prac dorywczych. Pomoc 
przeznaczona jest głównie 
na zakup opału i żywności. 
Pomoc otrzymują wszyst-
kie rodziny, które zgłaszały 
wnioski do GOPS. Łącznie 
w omawianym okresie 
udzieliliśmy pomocy 28 
rodzinom na kwotę około 
7 tys. zł. Ta kwota została 
wydatkowana wyłącznie z 
budżetu gminy.

MOIM 
ZDANIEM

GRZEGORZ STEFAŃSKI

Wójt gminy Kocierzew Południowy

UBÓSTWO NA WSI I W MIEŚCIE
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, występujące w Polsce różnice w po-
ziomie rozwoju społeczno-gospodarczego między miastem a wsią oraz mię-
dzy poszczególnymi regionami znajdują swe odzwierciedlenie w danych do-
tyczących zasięgu ubóstwa. Relatywnie najczęściej w ubóstwie żyją rodzi-
ny na wsi oraz w małych miasteczkach, a najrzadziej ubóstwem dotknięci 
są mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. W 2004 r. w skrajnym ubó-
stwie w miastach żyło ok. 8 proc. osób, w tym w dużych ośrodkach miej-
skich, liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców – ok. 4 proc., natomiast 
w miastach do 20 tys. mieszkańców – ok. 12 proc. Na wsi poniżej granicy 
ubóstwa przyjętej na poziomie minimum egzystencji żyło 18,5 proc. osób. 
Najwyższym odsetkiem ubogich osób na wsi odznaczały się gospodarstwa 
niemające własnego gospodarstwa rolnego i utrzymujące się głównie ze 
źródeł niezarobkowych innych niż emerytura i renta (45 proc.).
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Kutnowski klub pomaga przetrwać trudne chwile

Dzielne Amazonki
Wszystkie są już po wyroku. 
Każda z nich usłyszała słowa 
najtrudniejsze: to nowotwór 
złośliwy. Ale nie poddały się, 
choć ciągle żyją w niepewności. 

24 listopada 2003 r. to jed-
na z najważniejszych dat w 
życiorysie Doroty Pasińskiej- 
-Swendrowskiej. Po szybkiej 
diagnozie onkolodzy zastoso-
wali ostateczne rozwiązanie – 
amputacja piersi. Również Ka-
lina Ganclerz ma swoją wyjąt-
kową datę – 26 maja 2001. Te-
go dnia, w Dzień Matki, leka-
rze amputowali jej pierś. W 
przypadku pani Kaliny tych wy-
jątkowych dat zaczęło przyby-
wać, bo pojawiły się przerzuty. 
Ale nie poddaje się i wspólnie z 
najbliższymi walczy z chorobą. 

W grupie raźniej 

Najtrudniej przetrwać 
pierwsze miesiące po mastek-
tomii. Wiele kobiet traci poczu-
cie bezpieczeństwa i popada w 
ciężki stan depresji. Wówczas 
najlepszym lekarstwem jest ro-
dzina oraz przyjaciele. – Nie 
wiem, co bym zrobiła bez mę-
ża i syna – mówi Dorota Pasiń-
ska-Swendrowska. – Kiedy ca-
łe moje życie stanęło pod zna-
kiem zapytania, oni wierzyli, że 
wszystko będzie dobrze i rów-
nież mnie nie pozwalali myśleć 
inaczej. 

Ze względu na coraz więk-
szą grupę kobiet po amputa-

cji piersi w 2002 roku powstał 
Kutnowski Klub Amazonek. Jed-
nym z jego podstawowych ce-
lów stała się pomoc w prze-
trwaniu trudnych chwil w cho-
robie i wskazanie drogi powro-
tu do normalnego życia. Comie-
sięczne spotkania Amazonek 
stały się okazją do zwierzeń, 
wymiany doświadczeń w dal-
szej rehabilitacji czy po prostu 
możliwością spotkania 
kobiet przeżywających 
ten sam życiowy prob-
lem. Jednak nie wszyst-
kie chcą mówić o swo-
ich problemach. 

Po przebudzeniu

Najtrudniejsza jest rehabi-
litacja, która powinna trwać 
przez całe życie. Odpowiednie 
ćwiczenia, zwykła ostrożność, 
regularne wizyty u lekarza wpi-
sują się w codzienność Amazo-
nek. Niestety, tą codziennością 
staje się również niepewność 
o życie. – Mam mocną psychi-
kę, ale mimo to każdy ból jest 
dla mnie sygnałem, że może 
powróciła choroba – mówi pa-
ni Dorota. – Ale znam dziew-
czyny, które mają o wiele więk-
sze problemy, najczęściej na-
tury psychicznej. Jedna z nich, 
już po kilku latach od ampu-
tacji, nie może na siebie spoj-
rzeć i zawsze bierze prysznic 
przy zgaszonym świetle. Dla 
mnie najtrudniejszym doświad-
czeniem było wypadanie wło-
sów po chemioterapii. W każ-
dym kącie domu były moje wło-
sy. Nie mogłam tego znieść. 

Na skutek prowadzonej kam-
panii coraz więcej Polek dokonu-
je badań profilaktycznych, dzię-
ki którym istnieje szansa wczes-
nego wykrycia nowotworu pier-
si, co ułatwia dalsze leczenie. 

Jedną z przewodnich myśli 
Amazonek są słowa Matki Tere-
sy z Kalkuty: „Życie jest walką 
– podejmij ją. Życie jest szan-

są – schwyć ją”. Ama-
zonki w sposób szcze-
gólny wierzą w każdą 
szansę i podejmują każ-
dą walkę. 

MARCIN WÓJCIK

GDZIE SZUKAĆ 
POMOCY

Siedziba Stowarzyszenia znajdu-
je się w Szpitalu Rejonowym w 
Kutnie przy ul. Kościuszki 52. 
W każdy czwartek od 16.30 do 
18.00 członkinie Stowarzyszenia 
udzielają bezpłatnych porad. 
Można także dzwonić na numer 
502103551.



Jak walczyć?

NIESIEMY SERCE

Do powsta-
nia Stowa- 

rzyszenia przy-
czyniła się na-
sza nieżyjąca 
już koleżanka 
Zdzisława Niewiadomska. 
Nauczyła nas, jak walczyć 
z chorobą nowotworową. 
Do naszego klubu nale-
ży około 30 pań. Problem 
raka piersi jest trudny i 
wymaga szczególnej wraż-
liwości, ale nie może być 
wstydliwy. Zrzeszamy się, 
żeby pomóc sobie i innym, 
razem łatwiej organizować 
działania na rzecz kobiet 
dotkniętych tą chorobą. 
Nie poddajemy się w swo-
ich działaniach. Jesteśmy 
uśmiechnięte, zadbane, 
eleganckie. Nasza praca 
przyczynia się do zmini-
malizowania skutków cho-
roby i jej leczenia, które 
często jest bardzo obcią-
żające. Trudną i odpowie-
dzialną pracą zdobyłyśmy 
zaufanie, które pozwala 
zdobyć poparcie i zrozu-
mienie dla naszej pracy 
wśród społeczeństwa. 
Naszym znakiem jest Łuk 
Amazonek, którego strza-
ła jest zakończona sercem, 
ponieważ w swojej dzia-
łalności niesiemy serce i 
pomoc.

KALINA GANCLERZ
przewodnicząca 
Stowarzyszenia 

Kutnowskiego 
Klubu Amazonek

Dla Doroty Pasińskiej- 
-Swendrowskiej sposobem 
na przetrwanie trudnych chwil 
jest kochająca rodzina

Kutnowskie 
Amazonki cieszą 
się każdą chwilą 
życia
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Okazałe zabudowania 
klasztorne sprawiają 
wrażenie opustoszałych. 
Ale to tylko pozory. 
Każdego dnia w kościele 
i w przyklasztornej kaplicy 
spotykają się ludzie, 
aby wspólnie modlić się 
i wzajemnie sobie pomagać. 

Ojcowie pasjoniści 
cieszą się dużym szacun-
kiem wśród społeczności 
Rawy Mazowieckiej. Ale 
również ta sama społecz-
ność jest dla troskliwych 
ojców oczkiem w głowie. 
Mały kościółek, bo tak 
potocznie nazywany jest 
kościół parafialny pasjo-
nistów, w każdą niedzielę 
wypełnia tłum wiernych. 
To jednak nie oznacza, że 
nie ma ludzi, którzy żyją 
na marginesie wspólnoty 
parafialnej, a wiara i przy-
wiązanie do Kościoła są 
dla nich tylko sprawą oka-
zjonalną. Ci ludzie jednak 
nie pozostają bez opieki.

Modlitewne 
zaplecze
Parafia św. Pawła od 

Krzyża w Rawie Mazo-
wieckiej została erygowa-
na w 1980 r. przez kard. 
Stefana Wyszyńskiego. 
Obecnie liczy ponad 9000 
wiernych i przynależą do 
niej sąsiadujące wioski. 
Przez  ten czas powstało 
wiele grup, z których każ-
da skupia część parafian. 
Ewenementem jest dzia-
łająca przy parafii Rodzina 
Matki Pięknej Miłości. To 
rozwijający się ruch mod-
litewno-apostolski, który 
ma swój początek w we-

zwaniu Jana Pawła II, by 
nie marnować cierpienia. 
Rawska wspólnota RMPM 
liczy ponad 100 członków 
i ciągle się powiększa. – 
Jest to wielkie dzieło, któ-
re wnosi optymizm i na-
dzieję w życie wielu ludzi 
– mówi o. Jan Koziatek. 

Nie mniej oryginal-
na wspólnota działająca 
przy parafii to Mała Aka-
demia Mądrości Krzyża 
– trzyletnie studium hu-
manistyczno-religijne dla 
dzieci starszych (12–14 
lat). W zajęciach bierze 
udział ponad 50 osób. 
Działająca Grupa Małych 
Form Teatralnych i Sce-
na Wartości również wpi-
sują  się w bogato rozbu-
dowany i oryginalny pro-
gram duszpasterski pa-
sjonistów. Lista kolejnych 
grup jest długa. Do naj-
większych należą: kółka 
różańcowe, zespół mło-
dzieżowy „Passio”, mi-
nistranci, schola i grupa 
modlitewno-formacyjna 
dla dzieci „Promyczki”. 

Modlitewnym zaple-
czem dla całej parafii jest 
Grupa Miłosierdzia Bo-
żego, która spotyka się 
codziennie o godzinie 
15.00. 

Wychodzą 
na prostą
Pasjoniści w swo-

im charyzmacie wpisa-
ne mają szczególne na-
bożeństwo do męki Chry-
stusa. Umiłować i zrozu-
mieć krzyż to zadanie za-
konnika. Dlatego też oj-
cowie widzą i rozumie-
ją krzyże swoich para-
fian. Bezrobocie, niepeł-
ne rodziny, trudna mło-
dzież, nieuleczalnie cho-
rzy. Ale, jak mówią, każ-
de nadejście krzyża po-
ciąga za sobą nadejście 
nadziei. – Mimo różnych 
problemów ludzie zawsze 
starają się wyjść na pro-
stą. Podziwiam ich hart 
ducha – podkreśla ojciec 
proboszcz. 

MARCIN WÓJCIK

ZDANIEM PROBOSZCZA
Myślę, że nasza wspólnota parafialna tętni ży-
ciem. A wszystko to za sprawą wyjątkowych lu-
dzi, których mam okazję spotykać. Nade wszyst-
ko są to ludzie rozmodleni, co wyraża się w licz-
nym uczestnictwie w różnych formach modlitwy. 
Także na niedzielnych Mszach świętych nie bra-
kuje wiernych. Ale oprócz modlitwy ludzie nie 
szczędzą czasu i środków na doraźne potrze-
by naszego kościoła. W ciągu ostatnich trzech 
lat, dzięki ofiarności parafian, mogliśmy doko-
nać gruntownego remontu. Największym prob-
lemem duszpasterskim są małżeństwa rozbite, 
których niestety nie brakuje. Obserwuję, że co-
raz częściej zdarza się pewien model małżeństwa 
na chwilę. Wśród innych problemów nękających 
moich parafian dominuje bezrobocie. Młodzi lu-
dzie wyjeżdżają do większych miast, zwłaszcza 
do Warszawy i Łodzi. Codziennie modlimy się za 
wszystkich parafian, aby nie zabrakło im chleba 
i żywej wiary. 

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziela: 7.00; 8.30 z udziałem młodzieży;  

10.00; 11.30 z udziałem dzieci; 13.00 i 18.30
  W dni powszednie: 6.30; 7.00; 8.30 i 18.30

OJCIEC 
JAN KOZIATEK CP

Na kapłana został wyświęcony 
w 1986 roku w Przasnyszu. 
Przed przybyciem do Rawy 
przez 10 lat pracował jako 
duszpasterz w klasztorach 
polskich pasjonistów na Sło- 
wacji i w Czechach. Od 2002 r. 
pełni funkcję proboszcza pa-
rafii św. Pawła od Krzyża w 
Rawie Mazowieckiej. W posłu- 
dze duszpasterskiej pomaga 
mu pięciu innych ojców ze 
zgromadzenia pasjonistów.

Wielokrotnie 
odnawiany 

kościół 
ma swoje początki 
w drugiej połowie 
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PANORAMA PARAFII  
Parafia św. Pawła od Krzyża w Rawie Mazowieckiej 

Korepetycje z mądrości krzyża


