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Od słowa do słowa

felieton
KS. JERZY SWĘDROWSKI

doktor teologii, homileta

Wolno zakazywać!

I nspiracją powyższego 
tytułu jest rozdział 

książki Albino Lucianiego 
„Listy do sławnych postaci”. 
Późniejszy papież Jan 
Paweł I napisał tam między  
innymi list do św. Łukasza 
Ewangelisty: „Nie wolno 
zakazywać”. „Papież  
uśmiechu” pisze do autora 
III Ewangelii i Dziejów 
Apostolskich, którego opis 
życia Jezusa jest pełen 
pogody, spokoju 
i łagodności. W tekście 
znalazły się biblĳ ne 
wezwania św. Pawła 
skierowane do rodziców: 
„Nie rozdrażniajcie 
waszych dzieci, aby nie 
traciły ducha”, ale także: 
„Dzieci, bądźcie 
posłuszne w Panu waszym 
rodzicom, bo to jest 
sprawiedliwe”. Papież 
odkrywa szczególne 
wezwanie – aby nie 
zakazywać być dobrym 
i szlachetnym. Rozpoczął 
się nowy rok szkolny 
i katechetyczny. Oby 
znaleźli się mądrzy 
i oddani wychowawcy,
oby nie traktowano dziecka 
jako bożka, któremu na 
wszystko się pozwala, 
oby wreszcie pokazano, 
że trzeba zakazywać 
marnowania dzieciństwa 
i młodości dla chwilowego 
dobrego samopoczucia.

■ R E K L A M A ■

W Rzeczycy i Lutkówce świętowano

Dopełnili tradycji
Tradycyjne 
parafi alne odpusty 
nadal mają 
wielkie znaczenie
dla lokalnych 
społeczności.

Z naczenie tym większe, gdy 
odpustom towarzyszą nietu-

zinkowe wydarzenia. W parafi i 
rzeczyckiej takim wydarzeniem 
byli już nietypowi goście. Poranną 
Mszę św. celebrował i wygłosił 
homilię ks. dr hab. Waldemar 
Graczyk, profesor Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, zaś Sumę odpustową 
sprawował bp Józef Zawitkowski. 
Obecna była także minister 
Elżbieta Radziszewska, władze 
gminy w osobach wójta Marka 
Pałasza i przewodniczącego Rady 
Gminy Andrzeja Gwizdonia, 
Jolanta Marszalska – profesor 
uczelni katolickich oraz przed-
stawiciele rodziny Szweycerów. 

Ich przodkowie byli dziedzicami 
Rzeczycy. Wypełniając wolę dziad-
ka, Janusz Szweycer, architekt 
z Warszawy, ufundował witraż 
św. Jana Chrzciciela. Witraż, wy-
konany według projektu z 1950 r.,
poświęcił bp Zawitkowski. Tym 
sposobem, dzięki staraniom ks. 
proboszcza Henryka Linarcika, 

wszystkie okna 
r z e c z y c k i e g o 
kościoła zostały 
już wymienione 
i mają witraże.

Także Lut-
kówka stoi na 
straży trady-
cji, a nawet ją 
rozwĳ a, dzięki 
czemu odpust 
św. Rocha stał 
się św iętem 
dla całej gminy Mszczonów. Po 
uroczystej Sumie na przykościel-
nych błoniach odbył się festyn. 
Oprócz występów scenicznych 
atrakcją okazały się zawody siło-
we Atleta. Śmiałkowie zmierzyli 
się w takich konkurencjach, jak: 
spacer farmera z walizkami po 
85 kg każda, pchnięcie 9-kilo-
gramową kulą czy podnoszenie 
70-kilogramowej belki. 

Jar

W procesji z darami w Rzeczycy szli mieszkańcy Gliny. 
PONIŻEJ: Nowy witraż przedstawia św. Jana Chrzciciela
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Cześć artystyczną w Lutkówce rozpoczął koncert
orkiestry dętej OSP z Lipia

M
A

R
C

IN
 L

ET
K

IE
W

IC
Z

K
S.

 H
EN

RY
K

 L
IN

A
R

C
IK

00_LO_GN36.indd   5 2008-09-01   17:49:31


