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Bp Andrzej  
F. Dziuba

Rozpoczynamy święty 
czas Wielkiego Postu. 

Kościół zachęca nas, 
abyśmy goręcej się 

modlili, częściej 
podejmowali post i nie 

odwracali się od osób 
potrzebujących. Wszystko 

po to, by lepiej poznać 
i zrozumieć Jezusa 

Chrystusa, który sam 
spędził 40 dni na pustyni, 

modląc się i poszcząc. (...) 
Wielki Post jest również 
niepowtarzalną okazją 

do refleksji nad naszym 
życiem duchowym, które 

jest bezcennym darem 
Boga, otwierającym 

przed nami perspektywę 
świętości i wieczności. 

(...) Od człowieka zależy, 
kogo uzna za pana swego 

życia. Czy to będzie on 
sam, czy to będzie inny 

człowiek, czy będzie 
to Bóg. Od człowieka 

zależy, czy pozwoli Bogu 
zamieszkać w swojej 

duszy i kształtować swoje 
człowieczeństwo niejako 
od wewnątrz: Jego łaską, 

przykazaniami i mocą 
Ducha Świętego. (...) Bóg 
zawsze towarzyszy nam 

i troszczy się o każde 
swoje dziecko, i to na 
każdym etapie życia. 

Tę troskę pełną miłości 
ukazuje w szczególny 

sposób Jezus Chrystus 
w paschalnym 

misterium męki, śmierci 
i zmartwychwstania. 

Zawsze, nie tylko 
w Wielkim Poście, 

winniśmy dbać o naszą 
więź z cierpiącym 

Jezusem i miłością 
odpowiadać na Jego 

miłość.
Z listu pasterskiego  

na Wielki Post 2009 roku

jA
ku

b 
sz

yM
cz

u
k

Konferencja, jakich mało
Skierniewice. „Wyzwolenie... ale 
czy wolność” – taki tytuł nosiła 
konferencja historyczno-nauko-
wa, przypominająca wydarzenia 
w Polsce po 1945 r., która odbyła 
się 17 lutego w Skierniewicach. 
Jej organizatorami byli poseł 

PiS Dariusz Seliga i parafia św. 
Stanisława biskupa i męczennika. 
Konferencji towarzyszyła wysta-
wa „W objęciach wielkiego brata”, 
przygotowana przez oddział IPN 
w Warszawie.
 as

Zawody ministrantów
Diecezja. 21 lutego br. dziewięć 
piłkarskich drużyn ministran-
tów rywalizowało o puchar 
proboszcza parafii św. Jakuba 
Apostoła w Krzemienicy. Zawody 
rozegrano w hali sportowej 
w Rzeczycy. Dwie zwycięskie dru-
żyny – z Rzeczycy i Wysokienic 
– przeszły do finału V Turnieju 
o Puchar Biskupa Łowickiego 
w Piłce Nożnej Halowej, w kate-
gorii gimnazja. Puchary w tur-
nieju ufundowali wójtowie gmin 
Czerniewice i Rzeczyca oraz ks. 
Jacek Kijewski, proboszcz parafii 
w Krzemienicy. as

Otrzymali dofinansowanie
Diecezja. Pięć wniosków z te- 
renu diecezji łowickiej, złożo-
nych do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Dziedzictwo 
Kulturowe” w roku 2009, zosta-
ło rozpatrzonych pozytywnie. 
Największą kwotę – w wysoko-
ści 1 mln zł – ministerstwo przy-
znało oo. pijarom z Łowicza na 
remont konserwatorski kościo-
ła pw. Matki Bożej Łaskawej 
i św. Wojciecha. 300 tys. zł na 
remont elementów drewnianych 

otrzymał kościół św. Wojciecha 
w Mąkolicach. Zaś parafii św. 
Katarzyny w Rzeczycy przy-
znano 250 tys. na renowację ele-
wacji. Pieniądze w kwocie 300 
tys. zł otrzymała także parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Kozłowie Biskupim na konser-
wację gotyckiej elewacji, a klasz-
tor sióstr bernardynek z Łowicza 
70 tys. zł na konserwację i reno-
wację organów w kościele pw. 
Najświętszej Maryi Panny.
 nap

Niedziela  
ze św. Pawłem
Skierniewice.  2 2 lutego 
w parafii św. Jakuba Apostoła 
w Skierniewicach miała miejsce 
kolejna „Niedziela Pawłowa”. Tym 
razem katechezy na wszystkich 
Mszach św. głosił  biblista ks. 
prof. Marian Rosik. W homilii 
kaznodzieja ukazał, w jaki sposób 
św. Paweł widział swoją drogę 
do Boga przed nawróceniem, 
a także co zmieniło się w jego 
spojrzeniu na wiarę po spotka-
niu z Chrystusem. Podczas Mszy 
św. dla najmłodszych ks. M. Rosik 
wylosował dzieci, które w tym 
tygodniu zwyciężyły w konkur-
sie wiedzy o św. Pawle. W nagro-
dę obdarował je książkami swo-
jego autorstwa.  an

Ważną rolę odegrała grupa rekonstrukcyjna, działająca przy ZSP 
w Godzianowie, która na kilka godzin wcieliła się w żołnierzy 
sowieckich

Ksiądz prof. Marian Rosik 
wylosował zwycięzców 
cotygodniowego konkursu 
o św. Pawle

Na boisku ministrantom 
nie brakowało determinacji 
i ducha walki

Ag
n

ie
sz

kA
 n

Ap
ió

rk
o

w
sk

A

Ag
n

ie
sz

kA
 n

Ap
ió

rk
o

w
sk

A

Ag
n

ie
sz

kA
 n

Ap
ió

rk
o

w
sk

A


