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Kamil Sobol, łowicki żeglarz, który jesie-
nią ubiegłego roku w hołdzie Janowi 

Pawłowi II opłynął kajakiem Półwysep 
Apeniński, był gościem metropolity krakow-
skiego. Jeszcze przed rozpoczęciem wypra-
wy kardynał Dziwisz przysłał kajakarzowi list, 
w którym zapewniał o swojej modlitwie w in-
tencji powodzenia ekspedycji do Watykanu. 
– Podarował mi wtedy dwa zdjęcia Jana Pa-
wła II, które miałem zawsze ze sobą w kajaku 
– powiedział Kamil Sobol.
Teraz łowicki kajakarz zrewanżował się kar-
dynałowi połową wiosła używanego w cza-
sie rejsu oraz łowickimi pamiątkami. W cza-
sie około 40-minutowego spotkania metro-

polita wysłuchał relacji z wy-
prawy i przeglądał zdjęcia. 
Kamil otrzymał od kardyna-
ła książkę pt. „Świadectwo” z 
dedykacją oraz różaniec Jana 
Pawła II.  

KSIĄŻKA ZA WIOSŁO

Kamil Sobol 
przekazał 
kardynałowi 
m.in. łowickie 
upominki

Kuria biskupia. Wielu lu-
dziom jawi się jako tajem-

nicza instytucja. Nawet trudno 
się dziwić. Jest to urząd i jak do 
każdego urzędu przychodzi 
się do niej w celu załatwienia 
konkretnej sprawy. Większość 
z nas – świeckich – rzadko 
ma jakąś sprawę do załatwie-
nia w Kurii. Myślę, że z tym 
większą ciekawością prze-
czytają Państwo o tym, czym 
zajmują się kurialni urzędnicy. 
Zapraszamy na str. VI.
W br. w diecezji łowickiej
odbędzie się wyjątkowo du-
żo ważnych wydarzeń dla
Kościoła i regionu. Przewo-
dnik po tym bogatym ka-
lendarium zamieszczamy na 
str. IV–V.

ZA TYDZIEŃ
  GENOWEFA MASTALSKA I JAN KO-

PAŁKA – niezłomni harcerze 
z lat stalinowskich włączeni 
w poczet honorowych oby-
wateli Łowicza

  SKIERNIEWICE liczą 550 lat

BOHDAN FUDAŁA
redaktor wydania
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Modlitwy za chorych

Cuda zdarzają się tu i teraz
W dniu liturgicznego wspomnienia 
Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes, 11 lutego, także 
w naszej diecezji odprawiano Msze 
za chorych i z udziałem chorych. 

Szczególnego rodzaju Msza 
św. miała miejsce w sobotę po-
przedzającą Dzień Chorych w 
salezjańskiej parafii pw. św. Cy-
ryla i Metodego w Żyrardo-
wie. Istniejąca tam od 2000 r. 
wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym spotyka się w każ-
dą trzecią sobotę miesiąca na 
modlitwie liturgicznej połączo-
nej z modlitwą wstawienniczą 
za cierpiących nie tylko z po-
wodu swojej choroby. 

Modlitwa jest skuteczna. 
I w dzisiejszych czasach zda-
rzają się przypadki cudownych 
uzdrowień, o czym można było 
usłyszeć w świadectwach.

– Miałam straszliwe bóle mi-
grenowe. Nie pomagały nawet 
coraz silniejsze środki uśmie-
rzające – opowiadała Monika. 
– Poprosiłam o modlitwę. Po-
czułam falę gorąca, ale nie do 

końca uwierzyłam w 
to, co mnie spotkało. 
Wtedy usłyszałam od 
ołtarza głos mówiący, 
że przed chwilą Jezus 
uzdrowił z bólów gło-
wy młodą kobietę. Od 
tego czasu staram się 
odwdzięczyć Jezusowi. 

Ile z próśb zostało wysłu-
chanych w sobotę? 

Warto jednak wsłuchać się 
w słowa Benedykta XVI, który 
w orędziu na tegoroczny Świa-
towy Dzień Chorego kieruje 

naszą uwagę na cier-
piących: „Mimo po-
stępów w nauce nie 
można znaleźć lekar-
stwa na każdą choro-
bę i dlatego  w szpita-
lach, hospicjach i do-
mach opieki na całym 

świecie spotykamy się z cier-
pieniem wielu naszych braci i 
sióstr, którzy są nieuleczalnie 
i często śmiertelnie chorzy”. 
Tym ludziom zawsze, nie tylko 
w dniu ich święta, mamy oka-
zywać braterską miłość.   JAR

W żyrardowskiej 
świątyni kapłani 
nakładali ręce 
na wiele osób 
proszących 
o uzdrowienie
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Przed kongresem rekolekcje

EUCHARYSTIA W CEN-
TRUM. Przygotowania do  
zaplanowanego od 7 do 
14 czerwca I Kongresu 
Eucharystycznego Diecezji 
Łowickiej  rozpoczęły także ru-
chy istniejące w diecezji łowi-
ckiej. W czasie ferii młodzież 
z Ruchu Światło–Życie prze-
bywała na tygodniowych reko-
lekcjach w diecezjalnym ośrod-
ku w Spale. Rekolekcje prze-
biegały pod hasłem „Świętość” 

– uczestnicy poznawali świę-
tych, słuchali konferencji na te-
mat świętości. Prowadzący re-
kolekcje moderator diecezjal-
ny Ruchu Światło–Życie, ks. 
Grzegorz Gołąb, starał się uświa-
domić, iż Eucharystia stanowić 
powinna centrum życia prze-
pojonego świętością. W reko-
lekcjach brała udział młodzież 
z Domaniewic, Lubani i par. 
Świętego Stanisława Biskupa 
Męczennika w Skierniewicach. 

Kursy, ale nie dla każdego
DOSKONALĄ ANGIEL-
SKI. Przyzwyczajeni jeste-
śmy, że darmowe kursy do-
szkalające przeznaczone są 
dla bezrobotnych. Tak najczęś-
ciej się dzieje, ale  stowarzy-
szenie Mariański Ruch Inicjatyw 
Ekonomiczno-Społecznych w 
Puszczy Mariańskiej postawiło 
na inną grupę. Aktualnie trwa-
ją dwa kursy – języka angielskie-
go dla średniozaawansowanych 
i komputerowy. Realizowane są 
one w ramach projektu „Wyższe 
kwalifikacje szansą na restruk-

turyzację zawodową obsza-
rów wiejskich” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu pań-
stwa w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. W 
pierwszym z nich uczestniczy 
36 osób podzielonych na trzy 
grupy, w drugim 20. Są to osoby 
z minimum średnim wykształce-
niem w bardzo różnym wieku 
– od studentów do ludzi mniej 
więcej pięćdziesięcioletnich. 

Pociągiem do Łodzi (do maja)
WZNOWIONE POŁĄCZE-
NIA. Po kilkumiesięcznej prze-
rwie wznowione zostały kursy po-
ciągów na trasie Łowicz Główny–
Łódź Kaliska. Pasażerowie nie 
mają zbyt wielkiego wyboru – 
kursują tylko trzy pary pociągów: 
odjazdy z Łowicza Głównego o 
5.05 (w dni robocze od ponie-
działku do piątku oprócz świąt), 
7.18 (w soboty, niedziele i świę-
ta), 15.32 (codziennie); z dwor-
ca Łódź Kaliska: 5.30 (od ponie-

działku do piątku oprócz świąt), 
9.51 (w soboty, niedziele i świę-
ta), 15.10 (codziennie). Mimo 
wszystko dla mieszkańców wio-
sek położonych wzdłuż trasy ko-
lejowej jest to najlepsza możli-
wość dojazdu do pracy czy szko-
ły w miastach. Jednak PKP za-
strzegło sobie prawo obserwacji 
połączeń, na ile linia jest rentow-
na. Na razie pociągi na pewno 
będą kursowały do końca czerw-
ca, co potem – czas pokaże.  

Duszpasterz, pielęgniarz o chorobie
KUTNO–DYBÓW. Z okazji 
Światowego Dnia Chorego w 
niedzielę 11 lutego gościem 
pallotyńskiej parafii był  pal-
lotyn z Gdańska ks. dr Piotr 
Krakowiak, krajowy duszpa-
sterz hospicjów. Gość nie 
jest tylko teoretykiem, W ho-
spicjach ks. Piotr przepraco-
wał bez mała 15 lat, często 
samodzielnie wykonując za-

biegi pielęgnacyjne – przy-
gotowując się do wyjazdu 
na misje, był uczniem szko-
ły dla pielęgniarzy. W Kutnie 
ks. Krakowiak na wszyst-
kich Mszach św. głosił homi-
lię oraz zaprezentował swoją 
książkę „Zdążyć z prawdą. O 
sztuce komunikacji w hospi-
cjum”, którą można było na 
miejscu nabyć.

„Solidarnościowa”  
droga krzyżowa do remontu
POSZUKIWANI SPONSO-
RZY. Parafia pw. św. Wojciecha 
w Głogowcu pod Kutnem ocze-
kuje na sponsorów gotowych 
dofinansować remont i rozbu-
dowę stacji Drogi Krzyżowej, 
znajdujących się nieopodal koś-
cioła. Wpłat można dokonywać 
na konto: Rzymskokatolicka pa-
rafia św. Wojciecha w Głogowcu 
k. Kutna; PKO BB SA Oddział w 
Zgierzu 87 1020 3440 0000 
7102 0054 9667.
Droga krzyżowa ma specyficz-
ny charakter. W okresie sta-
nu wojennego sanktuarium 
maryjne w Głogowcu stano-
wiło ostoję „Solidarności” re-
gionu kutnowskiego. To wte-
dy właśnie powstały rzeźby, w 
których cierpienia Jezusa sple-
cione są z bolesnymi dzieja-
mi narodu polskiego. Do budo-
wy drogi krzyżowej przyczyniły 
się wówczas wszystkie regiony 
„Solidarności” w Polsce – każ-

da z nich była pod opieką które-
goś regionu. Własnoręcznie wy-
konywali je uczestnicy spotkań 
związku. Ks. Jerzy Modelewski, 
proboszcz miejscowej parafii, 
szacuje koszt remontu jednej 
stacji na ok. 3000 zł. 

Modlitwa brewiarzowa rozpoczynała i kończyła dzień

Osobliwością Głogowca jest 
nietuzinkowa droga krzyżowa

Zbyt mała liczba pasażerów była powodem zawieszenia połączeń do Łodzi
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Co w trawie piszczy

BICIE I PICIE 
Coraz częściej 

media informują 
nas o przemocy 
rodziców wobec 
dzieci. Te medial-
ne przykłady są 

zazwyczaj drastyczne. Bite 
są nawet noworodki, które 
w żaden sposób nie mogą 
się obronić czy zasłonić. Nie-
dawno pisałem w tym miej-
scu o maltretowanym trzy-
letnim Jakubie z Łowicza, 
którego matce prokuratura 
postawiła zarzut znęcania 
się nad synem ze szczegól-
nym okrucieństwem. Obec-
nie w Skierniewicach o znę-
canie się nad dziećmi oskar-
żone są trzy osoby. W Rawie 
Mazowieckiej toczy się kil-
kanaście podobnych spraw, 
gdzie dzieci stają się ofiara-
mi własnych rodziców. 

Niemal w każdej ro-
dzinie, gdzie najmłodsi są 
maltretowani, prioryteto-
we miejsce zajmuje alko-
hol. Przez kilkanaście mie-
sięcy na osiedlu Widok w 
Skierniewicach w jednym z 
mieszkań była melina. Ro-
dzice nie trzeźwieli, a ich 
dwoje dzieci utrzymywała 
ulica i sąsiedzi. Takich przy-
padków w ciągu kilku ostat-
nich lat w samych Skiernie-
wicach było więcej. Uwraż-
liwienie społeczeństwa na 
przemoc rodziców wobec 
dzieci sprawia, że coraz 
częściej udaje się zapobiec 
tragedii dzięki interwencji 
sąsiadów. Wciąż jednak w 
wielu przypadkach ściany 
nie mają uszu i pomoc do-
ciera zbyt późno. 

MARCIN WÓJCIK
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Ogólnopolski Konkurs Papieski rozpoczęty

Pisząc, daj wyraz pamięci
Wszyscy, którzy kochali, 
podziwiali i nadal mają w sercu 
i pamięci wielkiego Papieża 
Polaka, znów mogą chwycić 
za pióra. 

Do 30 czerwca 2007 r. można 
nadsyłać prace na II edycję Ogól-
nopolskiego Konkursu Papieskie-
go. Finał i rozdanie nagród prze-
widziano na 13 i 14 październi-
ka 2007 r. w Szymanowie i Niepo-
kalanowie.  

Celem konkursu jest pogłę-
bienie zainteresowania osobą i 
nauczaniem Jana Pawła II, zachę-
cenie do zgłębiania i poznawania 
nauczania Stolicy Apostolskiej, a 
także promocja chrześcijańskie-
go systemu wartości. Honorowy 
patronat nad konkursem objęli 
kard. Stanisław Dziwisz oraz Mi-
nister Edukacji Narodowej. Or-
ganizatorem konkursu jest Zgro-
madzenie Sióstr Niepokalanego 
Poczęcia NMP oraz Stowarzysze-
nie Przyjaciół Dobrych Mediów. 
Wśród fundatorów nagród zna-
lazły się m.in.: Wydawnictwo M, 
Znak, WAM, Rafael, Salwator, Pró-
szyński i S-ka, Rebis, Biały Kruk.

Jedna z głównych organizato-
rek i pomysłodawczyń konkursu 
s. Angela – niepokalanka z Szyma-
nowa – wyjaśnia jego początek: 
– Idea konkursu pojawiła się na 
przełomie 2005 i 2006 r. w związ-
ku z przygotowaniem do obcho-
dów I rocznicy śmierci sługi Bo-
żego. Nadesłano 113 prac, któ-
re spełniły nasze oczekiwania, bo 
były to świadectwa duchowych 
przeżyć związanych ze spotkania-
mi z Papieżem Polakiem.

Pierwszy finał był częścią ob-
chodów dnia papieskiego i od-

był się 14 października 
2006 r. w sanktuarium 
Najświętszej Maryi Pan-
ny Jazłowieckiej w Szy-
manowie i 15 paździer-
nika w Niepokalanowie. 
Na uroczyste zakończe-
nie konkursu zostali zaproszeni 
autorzy 38 prac. 

Konkurs ma charakter jed-
noetapowy i skierowany jest 
do dwóch grup wiekowych. Do 
młodzieży – uczniów wszyst-
kich typów szkół ponadgimna-
zjalnych – oraz do dorosłych. 

Tematy prac dla obu 
grup są identyczne. Jak 
wspomina s. Angela – 
W I edycji Konkursu 
prace obu grup różniły 
się między sobą prze-
de wszystkim podej-

ściem do tematu. Młodzież pi-
sała bardziej emocjonalnie, zaś 
prace dorosłych wnikały głębiej 
w problemy i doświadczenia 
życia autora. Czytając je, mia-
łam czasem wrażenie, że jest to 
wielka spowiedź życia.

AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA
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KONKURS 2007
Zadaniem tegorocznych uczestników jest napisanie pracy, której objętość nie 
powinna przekraczać 20 stron maszynopisu, na jeden z poniższych tematów:  
 Jak chrześcijanin ma budować cywilizację miłości w świecie ogarniętym cywi-
lizacją śmierci. Temat omów na podstawie tekstów Jana Pawła II i Benedykta XVI.
 „Prawdziwe życie wyraża się darem z siebie” (Jan Paweł II). Wskaż i 
zanalizuj tekst sługi Bożego Jana Pawła II, który najbardziej przekonująco uza-
sadnia według ciebie to stwierdzenie. 
Prace można wysyłać  na adres: Klasztor Sióstr Niepokalanek, ul. Szkolna 2, 
96-516 Szymanów, z dopiskiem: KONKURS PAPIESKI, bądź drogą elektronicz-
ną: sangela1@tlen.pl
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: www.niepokalanki.pl



Laureaci 
zeszłorocznego 
konkursu na 
uroczystej gali 
w Niepokalanowie
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Początek lat 90. był dla 
Kościoła polskiego i ca-
łego kraju pierwszym 
przebudzeniem po la-

tach komunistycznych rządów. 
Kościół powszechny rozpoczął 
przygotowania do Wielkiego 
Jubileuszu, a polski rząd zajął 
się budową nowego państwa 
– wolnego i demokratyczne-
go. Z roku na rok coraz gwał-
towniej następowały przemia-
ny w świecie. Pojawiły się no-
we możliwości i wyzwania, ale 
przyszły również nowe proble-
my, z którymi musiał sobie po-
radzić Kościół i Polska. 

Piętnaste urodziny 

W dobie przemian i pytań 
o przyszłość papież Jan Paweł 
II bullą  „Totus Tuus Poloniae 

populus” powołuje do 
istnienia diecezję ło-
wicką. W tym roku die-
cezja łowicka świętuje 
15-lecie istnienia.

Pierwszym bisku-
pem łowickim został 
bp Alojzy Orszulik, 
który kierował diece-
zją do 2004 roku. Sukcesem 
bp. Orszulika było zorganizo-
wanie podstawowych instytu-
cji, które umożliwiały prawid-
łowe funkcjonowanie nowej 
diecezji. 

Za patronów diecezji obra-
no św. Wiktorię i o. Honorata 
Koźmińskiego. Diecezja obej-
muje obszar około 5000 km 
kw. Są to tereny trzech wo-
jewództw: mazowieckiego, 
łódzkiego i wielkopolskiego. 
Obszar ten zamieszkuje oko-

ło 606 000 osób. W 
skład diecezji wcho-
dzi 21 dekanatów i 
163 parafie, w tym 9 
prowadzonych przez 
księży zakonnych. 
Obecnie w Kościele 
łowickim pracuje 358 
księży diecezjalnych. 

Na terenie diecezji znajdu-
je się 12 domów zakonnych 
zgromadzeń męskich i 44 do-
my zgromadzeń żeńskich. 

W marcu 2004 roku ks. An-
drzej F. Dziuba został biskupem 
łowickim.

Gwarancja wieczności 

7 czerwca rozpocznie się 
I Kongres Eucharystyczny Die-
cezji Łowickiej, który potrwa 
do 14 czerwca. Hasłem kongre-

tekst i zdjęcia 
MARCIN WÓJCIK

I Kongres Eucharystyczny Diecezji Łowickiej 

Bogate kalendarium 

Centralnym 
miejscem 
uroczystości 
kongresowych 
będzie łowicka 
katedra

Rok 2007 
w diecezji łowickiej 

będzie obfitował 
w wydarzenia 

i rocznice, które 
na trwałe wpiszą 
się w jej historię. 

Dlatego tym bardziej 
wszyscy wierzący powinni 
jak najaktywniej włączyć 

się w życie Kościoła 
lokalnego. 
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su są słowa z Ewangelii św. Ja-
na „Wytrwajcie w miłości mo-
jej”. Zakończenie kongresu 
zbiegnie się z ósmą rocznicą 
przyjazdu Jana Pawła II do Ło-
wicza. Na łowickich Błoniach 
zostanie odprawiona Msza św. 
wieńcząca kongres. W tym sa-
mym miejscu osiem lat temu 
Mszę św. sprawował Papież Po-
lak, a uczestniczyło w niej oko-
ło trzech tysięcy wiernych. 

Kongres Eucharystycz-
ny jest dla diecezji wydarze-
niem historycznym, ale prze-
de wszystkim ma wzmoc-
nić życie duchowe wiernych 
i rozbudzić w nich pragnie-
nie Eucharystii. Dzisiaj rodzi 
się wiele pytań o Eucharystię 
i jej znaczenie w życiu katoli-
ków, którzy nierzadko uzna-
ją ją za coś dodatkowego i 

zbytecznego. Tymczasem to 
właśnie Eucharystia jest tym 
Chlebem, który gwarantuje 
nam życie wieczne. Dla kato-
lika jest to przecież jeden z 
filarów wiary – przynajmniej 
być powinien. Biskup łowicki 
Andrzej F. Dziuba w liście do 
wiernych napisał: „Bezpośred-
nie przygotowanie do kongre-
su rozpoczniemy od niedzie-
li 4 lutego i będzie ono trwa-
ło do czerwca br. Dokony-
wać się ono będzie między 
innymi przez słuchanie ho-
milii tematycznych, głoszo-
nych co miesiąc we wszyst-
kich świątyniach naszej diece-
zji, oraz przez udział w nabo-
żeństwach adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. Tematyka 
homilii i nabożeństw krok po 
kroku będzie przybliżała nas 
do Tajemnicy Eucharystii i za-
gadnień z nią związanych”.

Chleba nie zabraknie 

Jak podkreślił bp Andrzej F. 
Dziuba, Kongres Eucharystycz-
ny nie zamknie się tylko w jed-
nym tygodniu. Przygotowania 
kongresowe trwają już od lute-
go. W lutym w parafiach nie za-
braknie homilii na temat sen-
su i znaczenia kongresów. Ma-
rzec będzie bardziej refleksyj-
ny, bo pojawi się sporo pytań o 
dzień święty, czyli nasze prze-
żywanie i świętowanie niedzie-
li. W kwietniu podjęty zostanie 
temat liturgii słowa, a w ma-
ju liturgii eucharystycznej. Na-
tomiast w czerwcu podkreśla-
ny będzie związek sakramentu 
Eucharystii z sakramentem ka-
płaństwa. 

Ale przygotowania do kon-
gresu nie bę-
dą miały wy-
łącznie cha-
rakteru litur-
gicznego. Zo-
stanie zorga-
n izowanych 
szereg akcji 

i imprez o tematyce eucha-
rystycznej. Do jednej z nich 
zaliczyć można rozdawanie 
chleba w kilkunastu miastach 
i wioskach diecezji,  z listem 
zachęcającym do refleksji nad 
Eucharystią. Kolejną inicjaty-
wą będą wystawy obrazków 
pierwszokomunijnych w koś-
ciołach i ośrodkach kultury. 
Każdy, kto będzie chciał, mo-
że z okazji kongresu oddać 
krew w specjalnych ambulan-
sach pod hasłem – „Odda-
jąc krew, przywracajmy na-
dzieję…”. Ambulansy  będą 
kursowały na terenie diece-
zji już od kwietnia br. kolej-
no w poszczególnych dekana-
tach. Również „Gość Niedziel-
ny”  wspólnie z Radiem Victo-
ria wprowadzi diecezjan w te-
matykę eucharystyczną. 

– W krótkim okresie po-
przedzającym kongres zostaną 
w Łowiczu lub Skierniewicach 
zorganizowane Warsztaty Mu-
zyki Religijnej, ze zwróceniem 
uwagi na akcent eucharystycz-
ny, które zakończą się koncer-
tem galowym z udziałem księ-
dza biskupa – informuje w li-
ście do proboszczów ks. Paweł 
Staniszewski przewodniczący 
Komisji ds. Mediów Komitetu 
Przygotowującego I Kongres 
Eucharystyczny Diecezji Ło-
wickiej. – Będzie to kontynu-
acją kształtującej się w naszej 
diecezji tradycji takich war-
sztatów organizowanych od 
trzech lat. Pragniemy dodać, 
iż jest w planie – z  pomo-
cą redakcji „Gościa Niedziel-
nego” i  Radia Victoria –  wy-
danie płyty CD z koncertu ga-
lowego. 

–  W związku z kongresem 
planowane jest także wydru-
kowanie wspólnie z redakcją 
„Gościa Niedzielnego” obraz-
ka pamiątkowego w forma-
cie A4 – dodaje ks. Paweł 
Staniszewski. – Będzie on 
wydawany przez 4 tygodnie 
poprzedzające kongres. Na 
obrazku znajdzie się bazyli-
ka katedralna bądź kaplice 
wieczystej adoracji znajdują-
ce się na terenie naszej die-
cezji. Na drugiej jego stro-
nie będzie miejsce na datę i 
podpis wszystkich członków 
rodziny.

O wszystkich wydarze-
niach redakcja „Gościa” bę-
dzie informowała Czytelni-
ków na bieżąco. Postaramy się 
wspólnie z Państwem przeży-
wać ten wyjątkowy czas, któ-
rego znaczenie przyniesie w 
tym i przyszłym życiu kon-
kretne owoce.  

I Kongres Eucharystyczny Diecezji Łowickiej 

Bogate kalendarium 

Łowickie 
procesje Bożego 

Ciała co roku 
przyciągają 

tłumy wiernych 
i turystów

MOJA 
PIERWSZA KOMUNIA

Prosimy o nadsyłanie Państwa 
wspomnień z Pierwszej Komunii 
Świętej. Najciekawsze wspomnie-
nia i refleksje zostaną opubli-
kowane na stronach łowickiego  
„Gościa Niedzielnego”. Adres:

 „Gość Niedzielny” 
ul. Seminaryjna 6A, 

99–400 Łowicz. 
Z dopiskiem: „Moja 
Pierwsza Komunia”.
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www.kuria@diecezja.lowicz.pl

Kuria od kuchni 
Od początku była samodzielną 
komórką wielkiego organizmu, 
którym jest diecezja. Dzisiaj to 
w jej strukturach podejmuje się 
najważniejsze decyzje i działania. 
Kuria  koordynuje duszpasterstwo 
diecezjalne. 

Łowicka kuria została utwo-
rzona 25 marca 1992 roku, 
czyli w tym samym dniu, w 
którym Jan Paweł II erygo-
wał diecezję łowicką. – Po-
wołanie do istnienia kurii to 
pierwszy akt prawny wydany 
przez ówczesnego biskupa ło-
wickiego Alojzego Orszulika 
– mówi ks. Stanisław Plichta, 
kanclerz. Kuria sprawuje swo-
je funkcje zgodnie z przepisa-
mi prawa kościelnego oraz za-
rządzeniami wydanymi przez 
biskupa. Jej strukturę organi-
zacyjną ustala biskup zgod-
nie z przepisami prawa po-
wszechnego.  

Zgrany sztab 

Łowicka kuria ma sześć 
głównych wydziałów, do któ-
rych należą: Wydział  Perso-
nalno-Administracyjny, Wydział 
Duszpasterstwa, Wydział Na-
uki Katolickiej, Wydział Spraw 
Sakramentalnych i Zakonnych, 

Wydział Ekonomiczny oraz Wy-
dział Konserwatorsko-Budowla-
ny. – Każdy z nich załatwia rów-
nież sprawy według przysługu-
jącej mu kompetencji, wpływa-
jące od księży i osób świeckich 
z diecezji łowickiej, z innych 
diecezji. Realizuje również dys-
pozycje Stolicy Apostolskiej – 
mówi ks. Plichta. 

Kuria to sztab lu-
dzi – księży, osób za-
konnych i świeckich, 
którzy razem dbają 
o prawidłowy rozwój 
diecezji w różnych jej 
aspektach. Zostali oni 
mianowani przez biskupa. Są 
to: wikariusz generalny, wika-
riusz biskupi, kanclerz i ko-
ordynator prac kurii, ekonom 
diecezjalny, dyrektorzy wy-
działów, referenci, notariusze, 
sekretarki, radcy. 

Księża, zakonnice i... 
pan/pani 
Pani Halina Mrówka w ło-

wickiej kurii pracuje od kilku 
miesięcy. Zajmuje się admini-
stracją obiektami kościelny-
mi na terenie diecezji. Wcześ-
niej była zatrudniona w Tele-
komunikacji Polskiej. Obecna 
praca jest dla niej czymś nad-
zwyczajnym, bo nigdy wcześ-
niej nie myślała, że będzie 
pracowała w administracji 
kościelnej, a tym bardziej w 
kurii biskupiej. – Na począt-
ku nie wiedziałam, jak się za-

chować, czułam wy-
jątkowość tego miej-
sca – mówi pani Ha-
lina. O wiele dłuższy 
staż pracy ma ks. Bo-
gumił Karp, który w 
2004 roku został eko-

nomem. – Moja praca nie koń-
czy się po wyjściu z kurii. Na 
bieżąco muszę śledzić wszel-
kie nowinki prasowe z zakre-
su ekonomii i prawa – mówi. 
– Służę pomocą każdej para-
fii w kwestiach prawnych. Do 
mnie należy również przepro-
wadzanie w parafiach wizyta-
cji ekonomicznych. Nie ukry-
wa, że brakuje mu „normalne-
go” duszpasterstwa. – Wierzę 
jednak, że nie spędzę tutaj 
całego życia. Po mnie przyjdą 
inni, młodsi, a ja będę mógł 
się zająć duszpasterstwem 
parafialnym – planuje. 

Prawidłowe funkcjonowanie 
kurii wpływa na jakość duszpa-
sterską i administracyjną całej 
diecezji. Łowicka kuria może 
być dobrym przykładem dla in-
nych kościołów lokalnych. Dla-
czego? Bo tutaj nic nie robi się 
na „pół gwizdka”.  JS

MOIM 
ZDANIEM

KS. STANISŁAW PLICHTA 
kanclerz kurii łowickiej

Kuria działa w imieniu biskupa i wspiera go w kierowaniu 
diecezją. Utworzona struktura kurii łowickiej odpowia-

da zadaniom prowadzonym w całej diecezji, czyli na płasz-
czyźnie duszpasterskiej, administracyjno-gospodarczej oraz 
sądowniczej. 

W naszej diecezji urząd kanclerza został połączony z 
urzędem koordynatora prac kurii. Do jego obowiązków nale-
ży m.in. koordynacja w załatwianiu przez kurię spraw admi-
nistracyjnych, czuwanie nad organizacją pracy w kurii, przy-
gotowywanie dekretów i innych urzędowych dokumentów. 
Odpowiada on także za ich archiwizację oraz informuje bi-
skupa o bieżących sprawach.

Ksiądz ekonom 
Bogumił Karp 
wcześniej był 
dyrektorem 
Radia Victoria
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Turystyka – niełatwa sprawa

Atrakcje nie wystarczą
Obecnie jesteśmy krajem, który 
nie potrafi w pełni wykorzystać 
swoich walorów.

– Chcemy promować pro-
dukt, chcemy promować atrak-
cje, a w rzeczywistości w naszym 
województwie pewnych produk-
tów turystycznych nie ma. Jednak 
wszystko jest przed nami. Środo-
wiska turystyczne zaczynają się 
budzić – mówi Zbigniew Frączyk, 
dyrektor biura Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej Wojewódz-
twa Łódzkiego. 

Jego zdaniem, słabo rozwi-
nięta infrastruktura turystyczna 
i transportowa, niewłaściwe ro-
zumienie pojęcia produktu tury-
stycznego w ujęciu sieciowym, 
brak atrakcyjnych regionalnych 
produktów turystycznych, zna-
jomości języków obcych oraz 
niskie kwalifikacje osób zatrud-
nionych w turystyce powodują, 
że przy ogromnej liczbie tury-
stów odwiedzających nasz kraj 
do budżetu państwa wpływa-

ją niewielkie kwoty pie-
niędzy. 

Jak to zmienić? Od-
powiedzi na to pytanie 
szukają uczestnicy od-
bywających się w Łę-
czycy warsztatów w ra-
mach projektu „Turystyka wspól-
na sprawa”. W spotkaniach bio-
rą udział przedstawiciele samo-

rządów powiatu łęczy-
ckiego, instytucji kul-
tury i sportu, a także 
prywatni przedsiębior-
cy pracujący w branży 
turystycznej. 

Projekt współfinan-
sowany jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz budżetu państwa.  JAR

Mistrzowie w AgroLidze

Mięso na medal
Zakład Produkcji i Przechowal-
nictwa Mięsa „MitMar” z Głowna 
uzyskał prestiżowy tytuł Mistrza 
Krajowego AgroLigi 2006.

Konkurs od 14 lat organizo-
wany jest przez miesięcznik Agro-
Bazar, Redakcję Audycji Rolnych 
Programu 1 TVP SA oraz Woje-
wódzkie Ośrodki Doradztwa Rol-
niczego. Patronat nad nim obję-
li Andrzej Lepper – minister rol-
nictwa i rozwoju wsi, Bronisław 
Wildstein – prezes TVP SA, Grze-

gorz Spychalski – prezes Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, Stanisław Kamień-
ski – prezes Agencji Rynku Rol-
nego oraz Stowarzyszenia Agro-
BiznesKlub. W konkursie wyłania 
się zwycięzców w dwóch katego-
riach: rolnicy i firmy. W tej pierw-
szej triumfowali państwo Anna 
i Stanisław Lesień z Czajkowa z 
województwa wielkopolskiego, 
w drugiej głowieński „MitMar”.   

Firma „MitMar” działa na kra-
jowym i zagranicznym rynku od 

1995 r. We wrześniu 2005 r. nastą-
piło otwarcie zakładu w Głownie. 
Firma jest w stanie wyproduko-
wać ok. 5000 ton mięsa miesięcz-
nie w elementach (półtusze woło-
we i ćwierci wołowe), dysponuje 
nowoczesną chłodnią, zaopatruje 
zakłady przetwórstwa mięsnego i 
owocowo-warzywnego w surow-
ce, współpracuje z firmami kra-
jów UE, Europy Wschodniej, Bał-
kanów oraz Skandynawii. Zakład 
oferuje usługi w zakresie mro-

żenia, przecho-
walnictwa i dys-
trybucji artyku-
łów rolno-spo-
żywczych. Ak-
tualnie zatrud-
nienie w zakła-
dzie wynosi 230 
osób, a docelo-
wo ma wzros-
nąć do 350.  JAR

12 na 8

Och i ach 
na festiwalu
Dwanaście filmów wyświet-
lonych zostanie w ciągu ośmej 
edycji dorocznej imprezy „Och! 
Film Festiwal”, odbywającej się w 
łowickim kinie „Fenix”. 

Łowicki festiwal w ciągu kilku 
lat istnienia wyrobił sobie sporą 
renomę, co sprawia, że w lutym 
Łowicki Ośrodek Kultury staje się 
mekką dla interesujących się kul-
turą  ludzi z pobliskich i dalszych 
okolic – nawet z Warszawy. 

Jak zwykle, osią festiwalu są 
filmy premierowe bądź takie, 
które rzadko można zobaczyć 
w komercyjnych kinach. I – jak 
zwykle – festiwal nie zamyka się 
projekcjami. W jego ramach od-
bywają się warsztaty, spotkania 
z twórcami i krytykami filmowy-
mi, koncerty.

Z ciekawszych imprez wymie-
nić można występ znakomitego 
aktora Jana Peszka. W niedzielę 
11 lutego zaprezentował on mo-
nodram „Scenariusz dla nieist-
niejącego, lecz możliwego akto-
ra instrumentalnego”. 

Na środę 21 lutego (także 
godz. 19.00) przewidziano pre-
lekcję Tadeusza Sobolewskiego – 
krytyka filmowego, współtwórcy 
cyklu „Kocham Kino”. 

Organizatorzy festiwalu za-
chęcają publiczność do udziału w 
konkursach z nagrodami.

Szczegółowe informacje uzy-
skać można telefonicznie w ŁOK:  
0-46-837-40-01 lub na stronie in-
ternetowej: www.lok.art.pl. BOF
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Łęczycki 
zamek może 
być ogromną 
atrakcją  
dla turystów

Burmistrz 
Głowna Wojciech 
Brzeski (pierwszy  
z lewej) wraz  
z nagodzonymi 
Stanisławą 
i Marianem 
Janowskimi  
z firmy  
„MitMar”
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Zmiana w życiu człowieka 
pociąga za sobą pewne 
trudności. Ale zazwyczaj 
jest to tylko okres 
przejściowy. Dla parafii 
zmiana proboszcza 
również nie jest 
wydarzeniem obojętnym. 

Parafia pw. Narodzenia 
NMP w Sochaczewie wiele 
dziś zawdzięcza ks. Anto-
niemu Jaszczołtowi, któ-
ry blisko 40 lat probosz-
czował tej wspólnocie. 
Między innymi wybudo-
wał kościół. Obecny pro-
boszcz już prawie dwa la-
ta kontynuuje najważniej-
sze dzieło, którym jest po-
sługa duszpasterska i spra-
wowanie sakramentów. 

Budowa relacji 

Ksiądz Kazimierz Wojt-
czak zauważa zasadnicze 
różnice między parafią 
wiejska a miejską. Wcześ-
niej był proboszczem w 
Topoli Królewskiej. – 
Różnice dotyczą przede 
wszystkim sposobu dusz-
pasterzowania i odpowie-
dzi na oczekiwania wier-
nych – mówi. 

Pierwszym celem, jaki 
stawia sobie każdy nowo 
mianowany proboszcz, 
jest poznanie parafian. A 
to często nie jest takie 
proste. Parafianie bywa-
ją nieufni wobec nowe-
go duszpasterza. Ale czas 
również w tym przypad-
ku będzie działał tylko na 
korzyść. 

Sprawa dobrego przy-
jęcia nowego proboszcza 
leży po części w rękach te-
go, który ustępuje z para-

fii. Odchodzący proboszcz 
wie, że kapłaństwo jest 
posługą, a wola biskupa 
wolą Boga. To wynika z sa-
kramentu święceń. – Kie-
dy odchodziłem z Topo-
li Królewskiej, parafianie 
chcieli prosić biskupa o 
cofnięcie decyzji, jednak 
prosiłem ich, by tego nie 
robili, bo przecież ślubo-
wałem posłuszeństwo – 
mówi ks. Wojtczak. Rów-
nież wielkie znaczenie ma 
zachowanie się parafian i 
ich zrozumienie dla przy-
chodzącego proboszcza. 
Akceptacja, szacunek, go-
towość pomocy ze strony 
wiernych dla duszpasterza 
są na wagę złota. 

Duszpasterstwo 

W parafii działa wie-
le wspólnot, również ta-
kich, które przetrwały tyl-
ko tutaj. Grupa porządko-
wa „Totus Tuus” powsta-
ła w związku z pielgrzym-
ką Jana Pawła II do Łowi-
cza. Funkcjonuje do dziś 
i jej członkowie odpowia-
dają za organizację więk-
szych uroczystości, takich 
jak Droga Krzyżowa ulica-
mi miasta, Boże Ciało i in-
ne procesje. Przy koście-
le działa również parafial-
na drużyna piłki ręcznej. 
Zawodnicy spotykają się 
w tygodniu w sali gimna-
stycznej pobliskiego gim-
nazjum. Niedawno zosta-
ły odbudowane dwie no-
we grupy różańcowe – 
męska i żeńska. Ksiądz 
proboszcz planuje utwo-
rzyć jeszcze młodzieżową 
i dziecięcą. W planach jest 
także Akcja Katolicka. Nie-
dzielną liturgię uświetnia 
chórek dziecięcy i chór 
parafialny. 

Jeszcze za czasów pro-
boszczowania ks. Anto-
niego Jaszczołta na tere-
nie parafii została zbudo-
wana „Golgota Wschodu”. 
Jest to pomnik upamięt-
niający tych, którzy zginęli 
na Wschodzie. W pomni-
ku znajduje się ziemia z 
cmentarzy i miejsc, gdzie 
Polacy toczyli bitwy o nie-
podległość i wolność. Cen-
tralne uroczystości odby-
wają się przy pomniku co 
roku we wrześniu w rocz-
nicę najazdu sowieckiego 
na Polskę. Pomnik ten stał 
się ważnym elementem 
dla mieszkańców nie tyl-
ko parafii, ale całego mia-
sta. Przypomina i uczy, to 
dobra lekcja patriotyzmu 
zwłaszcza dla młodych. 

Ksiądz Kazimierz Wojt-
czak ma sporo ciekawych 
planów duszpasterskich. 
Jednak najpierw chce jesz-
cze bardziej poznać swo-
ich parafian i budować z 
nimi jak najlepsze relacje. 

JS

ZDANIEM PROBOSZCZA
Jest w tej parafii duży potencjał ludzi do-
brych. Taka świadomość jest czymś bardzo 
ważnym dla każdego proboszcza. Wiem, że 
parafianie mają wobec mnie pewne oczeki-
wania i tym oczekiwaniom chcę sprostać. 
To jeszcze początki proboszczowania w 
Sochaczewie, a jak to w życiu bywa, począt-
ki do łatwych nie należą. Ale mam już pew-
ne doświadczenie, bo to moje drugie probo-
stwo. Wierzę, że razem z obecnymi parafia-
nami będziemy budować wspólnotę. Ludzie 
także w kościele parafialnym potrzebują do-
brej i rodzinnej atmosfery. 
Spotkałem tutaj szereg życzliwych ludzi. 
Ułatwili mi poznanie i zrozumienie parafii. 
Wiele skorzystałem zwłaszcza podczas tego-
rocznych wizyt duszpasterskich.

KS. KAZIMIERZ 
WOJTCZAK

Urodził się w 1960 r. w 
Wilkowie (powiat gró-
jecki). Ukończył Wyższe 
Seminarium Duchowne 
w Warszawie i otrzymał 
w 1989 r. święcenia ka-
płańskie. Przez 10 lat  
był proboszczem w Topoli 
Królewskiej. Proboszczem 
w Sochaczewie jest od  
2005 r. 

W 1992 r.  
do starego kościoła  
został dobudowany  

nowy 

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Narodzenia NMP w Sochaczewie 

Początki z nadzieją

Zapraszamy na Msze św. 
 Niedziela: 8.00; 10.00; 12.00; 18.00
Feliksów – 10.00, cmentarz komunalny – 11.30 
Dni powszednie: 7.30; 8.00; 17.30; 18.00
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