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Do uczniów przemawiał w nowej kaplicy prowincjał o. Józef Tarnawski SChP

RZECZYCA–LUBOCZA. Na
niedzielnej Sumie 28 października parafianie z Rzeczycy, a także goście zgromadzili się… nad
rzeczką przepływającą przez
Luboczę. W tej nietypowej scenerii odprawiona została Msza św.
dziękczynna za dar beatyfikacji o.
Stanisława Papczyńskiego. Sumę
sprawował bp Józef Zawitkowski
w towarzystwie m.in. marianów: ks. Marka Szczepaniaka,
wicegenerała zgromadzenia, ks.
prof. Mariana Pisarzaka z za-

rządu Kurii Prowincjalnej, ks.
Stanisława Kosiorowskiego, proboszcza z Lichenia, i ks. Adama
Kowala, proboszcza Puszczy
Mariańskiej. Podczas Mszy św.
poświęcona została odnowiona
przez mieszkańców kapliczka.
Niewykluczone, że przy tej kapliczce modlił się błogosławiony podczas swego pobytu w
Luboczy, gdzie przebywał w latach 1671–1673, pisząc „Regułę
życia” nowego zgromadzenia
księży marianów.

Uczestniczyli w niej uczniowie
trzech szkół i nauczyciele, a
także wielu gości na czele z o.
Józefem Tarnawskim – przełożonym polskiej prowincji pijarów, o.
Eugeniuszem Śpiołkiem – byłym
rektorem kościoła w Łowiczu i inicjatorem budowy szkoły, Grażyną
Sowińską-Forlietta – autorką polichromii i reliefów w kaplicy.
Poświęcenia dokonał bp Andrzej
F. Dziuba.
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ŁOWICZ. Dwanaście lat od rozpoczęcia budowy szkół pijarskich w Łowiczu poświęcona została szkolna kaplica. Mieści się
ona w eksponowanym miejscu –
na wprost wejścia głównego do
kompleksu budynku, w którym
siedzibę mają szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum prowadzone przez pijarów. Uroczystość
rozpoczęła się od Mszy św. odprawionej w kościele pijarskim.

Dziękczynienie nad rzeczką

Życie jak różaniec
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RAWA MAZOWIECKA. W
październiku – miesiącu różańcowym – par. Niepokalanego
Poczęcia NMP pożegnała śp.
Zofię Strach. Znana była ona doskonale nie tylko miejscowym
księżom i siostrom nazaretankom, posługującym w parafii, i
nie tylko z obiadów, jakie powstały w czasie przeszło dwudziestu lat jej posługi na plebanii. – Pani Zosia podejmowała
swój codzienny obowiązek pokornie, z poświęceniem, cierpliwością, dyskrecją. Siłę czerpała
z Eucharystii i modlitwy. Nie wiemy, ile łask wyprosiła w Różańcu i

II

Koronce do Miłosierdzia Bożego
– wspomina zmarłą s. Dominika,
nazaretanka.
Trumnę śp. Zofii otoczyło ponad 20 kapłanów. Wiernym odczytany został list kondolencyjny, wystosowany przez ks. bp.
Józefa Zawitkowskiego, a w homilii pogrzebowej ks. proboszcz
Mieczysław Iwanicki wyraził
wdzięczność wobec zmarłej i
ufność, że śp. Zofia wyprasza u
Boga łaski dla rawskiej parafii,
w której życie wpisała się modlitwą oraz chrześcijańskim świadectwem wiary, miłości i służby
człowiekowi.

Poszukiwanie rozwiązań
JESIONKA. 27 i 28 października w domu rekolekcyjnym w
Jesionce odbyły się rekolekcje
dla osób żyjących w związkach
niesakramentalnych. Miały one
na celu wyjaśnienie sytuacji życiowej poszczególnych par, a
także były próbą poszukiwania
rozwiązań zgodnych z nauką
Kościoła. Jak powiedział prowadzący rekolekcje ks. Robert

Awerjanow, nie chodziło w nich
o jakieś lobbowanie na rzecz
rozwodników, czy usprawiedliwianie ich sytuacji życiowej.
Takie rekolekcje to trud stawania w prawdzie, dotykanie swojej grzeszności i jednocześnie
próba otwierania się na poszukiwanie indywidualnej drogi, która pozwoli uporządkować życie
na podstawie prawdy Bożej.

Mieszkańcy Luboczy i ich goście podziękowali za dar beatyfikacji
o. Stanisława Papczyńskiego

Pamiętają o kolegach sportowcach
KUTNO. Od nawiedzenia grobu zmarłego w ub. r. Kazimierza
Wojtalika – piłkarza „Stali”, potem trenera młodzieży „Stali” i
„Kutnowianki”, gospodarza stadionu przy ul. bł. ks. Michała
Oziębłowskiego, rozpoczęli wizyty na grobach zmarłych kolegów przedstawiciele
Miejskiego Klubu Sportowego
„Kutno”. Zgodnie ze zwyczajem, zapoczątkowanym w 2002
r., w dniach poprzedzających
święto Wszystkich Świętych

działacze, byli zawodnicy i inni koledzy zmarłych sportowców spotykają się przy ich mogiłach. Tam odmówiona jest
okolicznościowa modlitwa i zapalany Klubowy Znicz Pamięci.
Przy grobie śp. Kazimierza
Wojtalika i w obecności jego
rodziny modlitwę poprowadził
ks. Marcin Rutkowski z par. pw.
św Jana Chrzciciela. W modlitwie uczestniczyli także uczniowie klasy sportowej Gimnazjum
nr 3 w Kutnie.

Przy grobie byłego trenera zgromadziła się rodzina i koledzy zmarłego,
a także gimnazjaliści
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Kaplica w sercu szkoły

