GOŚĆ ŁOWICKI

Modlą się pod całym dachem

CARITAS
DIECEZJI
ŁOWICKIEJ w czasie
Wielkiego Postu przekazała ponad 30 000 skarbonek do parafii i szkół.
Akcja skierowana jest
nie tylko do dzieci, ale
również do dorosłych.
W Niedzielę Palmową i
w Niedzielę Miłosierdzia
skarbonki zostaną przyniesione do parafii. Później trafią
do centrali Caritas w Łowiczu
bądź zostaną przekazane zespołom parafialnym. W ramach
akcji Jałmużna Wielkopostna

RZECZYCA. Dobiegł końca kolejny remont tutejszego kościoła
parafialnego. Kościół wprawdzie
nie jest stary – wybudowany pod
koniec XIX w., jednak i on uległ
działaniu czasu. W najgorszym
stanie był dach, w czasie opadów
dochodziło do przecieków w kilkudziesięciu miejscach. W kwietniu 2006 r. ks. Henryk Linarcik,
proboszcz rzeczyckiej parafii, zainicjował remont – praktycznie
pierwszy od zbudowania świątyni. Obecnie osiągnięto półmetek
prac. Pierwszy etap polegał na
rekonstrukcji drewnianej więźby
dachowej nad nawą główną i kaplicami bocznymi. Wymieniono
mocno zniszczone krokwie, legary i podwaliny, ocieplono stropy, zamontowano nowe poszycie dachowe z dachówki ceramicznej, obrobione blachą miedzianą. Koszt zakończonej części remontu wyniósł 526 tys.
zł, z czego 234 tys. zł wyłożyło Ministerstwo Kultury, 20 tys.
zł dołożyło Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji z
Funduszu Kościelnego. Reszta
pochodziła ze środków własnych
parafii i od sponsorów. Aktualnie
trwa remont wież, oszacowany
na 190 tys. zł. Parafia jest w
trakcie gromadzenia pieniędzy

Caritas Diecezji Łowickiej
przekazała 31 500 skarbonek do
szkół i parafii

co roku w diecezji udaje się zebrać około 30 000 zł.

Młodzi zapraszają
PRZEZ
CAŁY
WIELKI
PIĄTEK razem z Radiem
Victoria będzie można uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, którą
przygotowała młodzież diecezji
łowickiej, skupiona przy redakcji
„Gościa Niedzielnego”. To właś-

nie ci młodzi ludzie kilka tygodni temu wystawili w Łowiczu,
Kutnie i w Skierniewicach sztukę Charlesa Dickensa „Opowieść
wigilijna”. Radiowa Droga
Krzyżowa będzie miała charakter współczesny.

BOHDAN FUDAŁA

Biskup o nauczaniu Papieża
KLUB KATOLICKI. Podczas
ostatniego spotkania (22 marca)
w klubie katolickim diecezji łowickiej z prelekcją wystąpił ks.
bp Andrzej F. Dziuba (na zdjęciu). Ks. biskup wygłosił referat
na temat „Chrześcijaństwo a kultura w nauczaniu Ojca Świętego
Jana Pawła II”. Odczyty w ŁKK
odbywają się średnio co dwa tygodnie. Słuchacze mają okazję
zapoznać się z historią Kościoła
i powszechną – za szczególnym uwzględnieniem „białych plam”, z nauką społeczną
Kościoła itd. Referatów słucha
przeciętnie kilkadziesiąt osób.
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W Rzeczycy trwa remont
kościelnych wież

na sfinansowanie tego zadania.
Pomoc zadeklarował m.in. Urząd
Gminy, zapewniając o przekazaniu 50 tys. zł. Na lipiec zaplanowano wymianę okien kościelnych, a następnie renowację witraży. – Liczymy na zaangażowanie wszystkich parafian i pomoc
ludzi dobrej woli – apeluje ks.
Henryk Linarcik. – Dla chętnych,
którzy mogliby udzielić nam pomocy, podajemy konto, na które można dokonywać wpłat: 60
89850004 0020 0214 8311 0001,
Parafia św. Katarzyny, ul. ks. J.
Kitowicza 17, 97-220 Rzeczyca.

Archiwista dyżuruje w czwartki

II

KUTNO. Muzyki takich wybitnych włoskich mistrzów epoki baroku jak Tomaso Albinioni,
Claudio Monteverdi, Giovanni
Pergolesi, Giuseppe Tartini czy
Antonio Vivaldi usłyszeć można w każdą środę w Pałacu
Saskim w Kutnie. Z inicjatywy Fundacji Odbudowy Pałacu
Saskiego z prezesem Mariuszem
Wieczorkowskim na czele, ru-

szył cykl artystycznych wieczorów zatytułowanych „La primavera – barokowa wiosna mistrzów
Italii”. Zgodnie z zapowiedziami w trakcie wieczorów będzie
można posłuchać dobrej muzyki,
a następnie podyskutować przy
kawie i herbacie. Wieczory będą
odbywać się co tydzień o 18.00;
uczestniczyć w nich mogą wszyscy miłośnicy sztuki.
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Koncert wiosnę czyni
Ks. Sławomir Skowronek zaprasza do archiwum w czwartki

DIECEZJA ŁOWICKA. Od 1
marca zmieniły się godziny dyżurów w Archiwum Diecezji
Łowickiej.
Ks.
Sławomir
Skowronek, p.o. dyrektora archiwum, będzie w nim przebywał w każdy czwartek od 10

do 16. Osoby chcące skorzystać z zasobów archiwalnych
w innych terminach proszone są o kontakt telefoniczny:
(0–46) 837 62 18 bądź e-mailowy: archiwum@diecezja.lowicz.pl

