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PANORAMA PARAFII

Pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Rzeczycy

Gdy późnym wieczorem
podjeżdżam pod kościół
w Rzeczycy, w oknach palą
się wszystkie światła.
Trwa montaż witraży
po renowacji.
Po ledwo co zakończonym remoncie dachu, a
przed odnowieniem elewacji i wież kościelnych
trzeba przecież zadbać o
okna. Pieniądze na remonty pochodzą m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. By
otrzymać dofinansowanie,
ks. Henryk Linarcik musiał
opracować dziesiątki dokumentów i zadbać o wpisanie świątyni do rejestru
zabytków, a następnie złożyć wniosek do ministerstwa. Parafia w Rzeczycy była jedną z 60, która
otrzymała pieniądze spośród 600 wszystkich zgłoszeń o dotacje. – Warunkiem otrzymania pieniędzy był wkład własny parafii. I tutaj należy się wielkie uznanie dla ludzi – zaznacza proboszcz.
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Każda „18”
jest w kościele

VIII

Kiedy przegląda się intencje mszalne parafii w
Rzeczycy, uderza przewaga intencji dziękczynnych. Często zamawiane
są Msze św. urodzinowe
czy w rocznicę ślubu, niekoniecznie okrągłą. – Każda osiemnastka jest w kościele – śmieje się ksiądz
Henryk Linarcik. – I co ciekawe, sami młodzi przychodzą zamawiać Msze.
Ludzie proszą i dziękują
za szczęśliwe operacje al-

bo składają różne intencje
dziękczynne. Na 2007 rok
są już zamówione wszystkie Msze św. – To zasługa rodziny i wychowania.
Niezwykle mocne są tutaj więzy rodzinne i solidarność ludzi. Widać też
w szkole ogromne oddanie nauczycieli. Oni kochają te dzieci – opowiada
ks. Rajmund Rzepkowski.
– Mamy też w Rzeczycy
bardzo zdolną młodzież,
a każda uroczystość przygotowana przez nią jest
na najwyższym poziomie
– dodaje.

Najlepsza strona
na świecie
O wszystkim, co dotyczy parafii, dowiedzieć
się można z jej strony internetowej. Znajdziemy
tam historię nie tylko kościoła, ale całej miejscowości. Dowiemy się, kim była patronka św. Katarzyna, a także jacy kapłani
wywodzą się z Rzeczycy.
Jest też lista wszystkich
administratorów i plebanów rzeczyckiej wspólnoty, począwszy od 1364
roku, i mnóstwo zdjęć ze
wszystkich uroczystości i
spotkań. Z internetowych
ogłoszeń dowiemy się nie
tylko o godzinach Mszy
świętych, ale też o pochodzeniu świąt, rocznic i wydarzeń, nie tylko kościelnych. Znajdziemy tam też
najnowsze wydania prasy
katolickiej i linki do wielu
ciekawych stron, a w opisie prowadzonych inwestycji poradnik dla sponsorów na temat odliczeń darowizn na remont kościoła. Prowadzona z wielką
dbałością o szczegóły, róż-
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200 lat po Kitowiczu
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norodna i aktualna strona
internetowa odwiedzona
została od jej powstania
w sierpniu ubiegłego roku
blisko 13 tysięcy razy.

Na tropie
Kitowicza
W latach 1778–1804
proboszczem parafii w
Rzeczycy był pisarz i historyk ksiądz Jędrzej Kitowicz. Dzieło swego życia – „Opis obyczajów za
panowania Augusta III” –
ksiądz Kitowicz pisał właśnie w Rzeczycy. W księgach metrykalnych parafii zachowały się wpisy dokonane jego ręką, jest także akt zgonu niezwykłego
plebana. Ksiądz Henryk Linarcik w 2004 roku zorganizował obchody 200.
rocznicy śmierci wielkiego
poprzednika. Z tej okazji
odbyła się w Rzeczycy sesja naukowa i spektakl teatralny, wystawiony przez
krakowską Scenę STU w
reżyserii Mikołaja Grabowskiego, dyrektora Teatru Starego w Krakowie.
Od tego czasu proboszcz
stara się systematycznie
przywracać pamięć o „rzeczyckim Szekspirze”.
KATARZYNA GRABOWSKA

Adres redakcji: ul. Seminaryjna 6a, 99-400 Łowicz,
tel. 046 837 20 21
Redagują: Marcin Wójcik – dyrektor oddziału, Bohdan Fudała,
Katarzyna Grabowska, ks. Paweł Staniszewski – asystent kościelny

Kościół w Rzeczycy
remontowany jest
z dotacji
Ministra Kultury
i ofiar mieszkańców
parafii

Studiował w WSD w Łodzi. W
1973 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Jana
Wawrzyńca Kulika. Pracował
m.in. w Bełchatowie, Zgierzu,
Ujeździe, Pabianicach, Łodzi,
Strzegocinie. W latach 1992–
1995 był ekonomem w kurii
łowickiej, potem kapelanem
szpitala w Żyrardowie. Zanim
w 2004 roku objął parafię w
Rzeczycy, był proboszczem w
Bąkowie i Pleckiej Dąbrowie.
Posługę kapłańską w rzeczyckiej parafii sprawuje razem z księdzem Rajmundem
Rzepkowskim.

ZDANIEM PROBOSZCZA

Charakterystyczna dla tej parafii jest m.in. duża liczba powołań zarówno kapłańskich, jak i zakonnych,
w tym powołań żeńskich. W pierwsze piątki miesiąca nie dajemy rady ze spowiedzią. Odkąd tu jestem, nie było takiej sytuacji, bym na próżno siadał w konfesjonale. Bardzo dużo ludzi przystępuje do sakramentów świętych. Mamy ponad 100 ministrantów od klas komunijnych po osoby dorosłe.
W listopadzie siedmiu ministrantów zostało wprowadzonych w posługę lektora. Są osoby, które nie
mieszkają już w Rzeczycy, ale gdy tylko przyjeżdżają tu do rodziny, przychodzą do zakrystii, pytając,
czy mogą służyć do Mszy. Mamy chór, piękną scholę, orkiestrę parafialną. Cieszy zaangażowanie ludzi
i wspaniała młodzież.

Zapraszamy na Msze św.
 Niedziela (w czasie zimowym): 9.00; 11.30; 16.00;
(w czasie letnim): 7.00; 9.00; 11.30
 Dni powszednie: 7.00; 7.30

