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„Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi 
i ją wydoskonala.

On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, prze-
cierpiał Krzyż, nie bacząc na jego hańbę.

I zasiadł po prawicy Tronu Boga.” (Hbr 12,2)
Przeżywamy jak co roku Uroczystość Zmartwych-

wstania Pańskiego – naj-
większe Święto wszystkich 
Chrześcijan. Paschalne 
Święta Wielkanocne są 
wyjątkowym czasem dla 
nas wierzących w Chry-
stusa, który stał się baran-
kiem ofiarnym. Jego ofiara 
wyjednała nam usprawie-
dliwienie i otworzyła bra-
my Nieba. Św. Paweł 
mówi, że „gdyby Chrystus 
nie zmartwychwstał, da-
remna byłaby nasza wia-
ra i daremny byłby nasz 
trud” bo dopiero ta Praw-
da o „Zmartwychwstałym” 
nadaje sens naszemu 
życiu. Ona pozwala nam 
pomimo różnych przeciw-
ności wierzyć mocno, „że 

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy i my z Nim 
zmartwychwstaniemy”.

Niech drogi życiowe prowadzą Was, drodzy Para-
fianie, do źródła duchowego życia. Tym źródłem są 
sakramenty Kościoła. Chrystus Zmartwychwstały jest 
w nich obecny i dotyka naszych serc. Jako wspólno-

ta parafialna wzrastajmy 
w Miłości Bożej udzielonej 
nam przez Chrystusa.

Wszystkim parafianom 
ich rodzinom i gościom 
życzymy wielu łask ducho-
wych, ale także dobra ma-
terialnego, które także jest 
niezbędne do godnego 
życia. Niech Duch Świę-
ty umacnia Wasze dobre 
pragnienia i objawia praw-
dę o Zmartwychwstałym 
Synu Bożym.

Szczęść Boże!
Wesołego Alleluja! 

Życzą
Duszpasterze

i Redakcja

Jedno z ważniejszych przesłań Jana Pawła II dla młodych Polaków zawierało się w słowach 
prośby – apelu wypowiedzianych na Jasnej Górze w 1983 roku, a przypomniane podczas wi-
zyty na Westerplatte: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali.

Kamienny zwornik w rozecie okna w kaplicy Notre Dame 
w La Rochelle (Francja)
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22 lutego, w dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kol-
berga, rozpoczął się uroczyście rok poświęcony temu 
wielkiemu etnografowi, folkloryście, a także kompozy-
torowi. Jego ojciec był z pochodzenia Niemcem, matka 
wywodziła się z rodziny francuskiej, tymczasem nie było 
gorliwszego badacza i dokumentalisty polskiej kultury lu-
dowej aniżeli Oskar Kolberg. Pozostawił po sobie ogrom-
ny dorobek. Jego dzieło, zawierające nie tylko pieśni ludu 
ze wszystkich regionów przedrozbiorowej Rzeczypospo-
litej Polskiej, z ziemiami litewskimi i ruskimi włącznie, ale 
także materiały etnograficzne dotyczące Słowian za-
chodnich i południowych – Łużyczan, Czechów i Słowa-
ków – tudzież kompozycje muzyczne, obejmuje z biogra-
fią autora i indeksami 86 tomów! Plon niewyobrażalnej 
tytanicznej pracy. 

Można by zapytać – po co on to robił? Czy tylko dla-
tego, że w całej Europie panowała wtedy romantyczna 
moda na ludowość? Zajmowali się tym już wcześniej Wal-
ter Scott w Szkocji i bracia Grimm w Niemczech. 

W czasach, kiedy żył Oskar Kolberg – 1814–1890 – 
Polski w ogóle nie było na mapie. A chociaż badacz nie 
był w swojej pasji odosobniony, bo folklorystykę uprawia-
li także Wincenty Pol, Seweryn Goszczyński i Roman 
Zmorski, jego dokonania były nieporównanie większe. 
Tego Polaka bardziej z wyboru aniżeli z urodzenia. Może 
właśnie dlatego...

Ale pieśń ludowa to tylko część naszego narodowego 
dziedzictwa. Mamy także ogromne, niespotykane nigdzie 
w Europie, bogactwo kultury materialnej, a w nim dużo 
miejsca zajmują sztuki plastyczne. Do nich należy zaliczyć 
obiekty przydrożnej architektury sakralnej – krzyże i ka-
pliczki, z ich „mieszkańcami”: świątkami, nierzadko wiel-
kiej wartości artystycznej. Już sto lat temu badacz kultury 
polskiej, Zygmunt Gloger, ubolewał nad niszczeniem tych 
zabytków, przewidując ich zagładę. Cud, że jednak sporo 
ocalało. Przed półwieczem zachwycał się nimi Tadeusz 
Seweryn i nazywał je perłami polskiego krajobrazu. 

Album Na szlaku kapliczek Danuty Szegdy-Pestki za-
interesowaniami etnograficznymi wychodzi naprzeciw 
rocznicy Kolbergowskiej, ale także jest swego rodzaju 
kontynuacją idei Glogera i Seweryna. Wyrasta z potrzeby 

MAŁE SKARBY NARODOWEJ KULTURY
ratowania okruchów rodzimej kultury ludowej, póki jesz-
cze są. Bo dzisiaj giną na naszych oczach, są reliktami 
dawnych czasów, nie tylko niedocenianymi, ale bywa że 
wręcz wstydliwie spychanymi na bok. Śladami naszej 
wiejskiej tradycji, trochę niewygodnej w czasach, kiedy 
niedouczonym „młodym wykształconym” wmawia się, że 
jeżeli się odetną od swoich korzeni, staną się pełnowar-
tościowymi „Europejczykami”. Tymczasem europejskość 
nie polega na rezygnacji z narodowej tożsamości.

Polskie wiejskie kapliczki są nie tylko elementem kul-
tury ludowej, ale przejawem charakterystycznej dla niej 
religijności. Stawiane na oznaczenie początku i końca 
wsi, na rozstajach dróg, przy mostach i brodach – te 
najczęściej z wizerunkiem świętego Jana Nepomucena. 
Bardzo często umieszczano w nich figurki Matki Bożej, 

a zwieńczały je krzyże z pasyjką. Kapliczki 
były żywą ilustracją przysłowia: „Bez Boga 
ani do proga”. W dawniejszych czasach pełni-
ły nawet rolę „zastępczego kościoła”, miejsca 
do odprawiania nabożeństw, zwłaszcza jeżeli 
do świątyni było daleko.

Album Na szlaku kapliczek adresowany 
jest przede wszystkim do mieszkańców para-
fii Jedlnia. Stąd bowiem wywodzą się ich fun-
datorzy, a było ich wielu: państwo Brudniccy 
i Jaroszkowie z Brzezinek, państwo Rojkowie 
z Brzezin, pan Franciszek Wrześniak z Huty, 
rodzina pana Jana Wańka i państwo Jarosz-
kowie z Ostrownicy-Jaroszek, rodzina pań-
stwa Wróblów z Zadobrza, państwo Kluziowie 
i Siczkowie z Jasiec, państwo Jaroszkowie, 
Lutowie i Michalscy oraz pan Stanisław War-
choł z Jedlni, a także pan Michał Rusinowski 
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i pani Piotrowska z Jedlni-Kolonii, państwo Wróblowie 
z Karpówki, pan Tomasz Smaga i pani Józefa Baranowa 
z Sokołów oraz państwo Rywaccy ze Żdżar. A także inni, 
nieuwiecznieni z nazwiska. 

Dziś o renowację i utrzymanie tych miejsc w dobrym 
stanie dbają ich potomkowie, ale nie tylko oni. W opiekę 
nad tymi drobnymi zabytkami włącza się lokalna społecz-
ność. Są one przecież namacalnymi świadectwami wła-
śnie jej dziejów.

Każda kapliczka czy krzyż ma swoją historię, powsta-
ły bowiem jako wota w podziękowaniu za otrzymane od 
Boga łaski albo jako znaki upa-
miętniające ważne dla miesz-
kańców wydarzenia – radosne, 
ale częściej tragiczne. Na tej 
historii skupiła się Autorka, do-
tarła do osób jeszcze pamięta-
jących dzieje tych trzydziestu 
trzech obiektów wiejskiej małej 
architektury i opisała wszystko, 
co jeszcze o nich wiadomo. Do-
póki żyje pamięć.

Danuta Szegda-Pestka 
z wielką pieczołowitością ze-
brała informacje dotyczące każ-
dej kapliczki czy krzyża przy-
drożnego znajdujących się we 
wsiach w obrębie parafii. Pierw-
szą ilustracją w albumie jest 
mapa tych miejscowości, sfoto-
grafowana wymownie, wpisana 
w różaniec, jakby włączająca 
Jedlnię w krąg wielkiej wspólnej 
modlitwy.

Barwne fotografie ilustrujące album mają nie tylko wa-
lor poznawczy, ale także artystyczny. 

Jest rzeczą oczywistą, że ta książeczka powinna tra-
fić do każdej rodziny w wymienionych w niej miejscowo-
ściach, jako dokument prywatnej historii ich mieszkań-
ców.

A ta prywatna historia włączona jest w historię naro-
du – tak jak drobne obiekty lokalnej architektury kultowej 
występują na terenie całej Polski, we wszystkich regio-
nach i stanowią cząstkę polskiej kultury ludowej. 

W samej Warszawie – wliczając dzielnice na obrze-
żach miasta – jest kilkaset kapliczek i krzyży przydroż-
nych. Na ulicach, najczęściej na skrzyżowaniach, ale tak-
że na podwórkach kamienic. Stawiane były w czasach 
insurekcji kościuszkowskiej – zwłaszcza upamiętniały 
rzeź Pragi – potem w dobie powstań narodowych w XIX 
wieku, a także w okresie międzywojennym i szczególnie 
gorliwie w latach 1943–1944, w czasie okupacji i Powsta-
nia. Są rysem polskiej kultury.

Ciekawe że sporo warszawskich kapliczek reprezen-
tuje podobny typ jak te z okolic Jedlni. Przeważają muro-
wane, chociaż zdarzają się drewniane. Częsty jest kolor 
niebieski. Po prostu ta mała architektura ma wyraźnie 
mazowiecki rys. Bo i lud Warszawy miał w swojej masie 
wiejskie mazowieckie korzenie. Zarówno chłopskie, jak 
i szlacheckie. Już od końca XVIII wieku zdeklasowana 
szlachta trafiała na warszawski bruk. Ci, którym się po-
wiodło zasilili inteligencję, rzemiosło i handel. A w dobie 
pouwłaszczeniowej chłopi pozbawieni perspektyw we 
własnej wsi szukali zarobku w najbliższym wielkim mie-
ście.

Jak by nie patrzeć, nasza rodzima kultura była wiejska. 
Przenikały się w niej elementy szlacheckie i chłopskie, 
a w ciągu wieków tak się ze sobą zrosły, że można by mó-
wić o dokonującej się syntezie obu żywiołów. Najbardziej 
szlachecki z tańców, polonez, od chłopskiego chodzone-
go się wywodzi. A nasz narodowy „idiom”, pełen rozma-
chu i polskiego temperamentu mazur – którego próbowali 
się uczyć Francuzi, jednak bez powodzenia – w karczmie 
się narodził. Dopiero później trafił na salony. 

Bożena Gorska

Zabytkowa kapliczka w Jedlni
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by możliwa bez zaangażowania i 
pomocy ze strony rodziców, któ-
rym również Prezes serdecznie 
podziękował. 

Do marca br. sekcje młodzi-
ków ćwiczyły w sali gimnastycz-
nej w Publicznym Zespole Szkół 
w Jedlni dzięki uprzejmości Wój-
ta Gminy Pionki oraz Pani dyr. 
Lidii Połeć.

Na działalność statutową 
w 2014 r. Klub otrzymał dotację 
z Urzędu Gminy Pionki w wyso-
kości 26.000,00 złotych. Pozwoli 
to nam na udział w rozgryw-
kach ligowych piłki nożnej oraz 
wspomoże prowadzenie zajęć 
dla uczestników sekcji, za co 
serdecznie dziękujemy Wójtowi 
Gminy Pionki.

Prosimy również sponsorów 
i członków naszego klubu o do-
browolne wpłaty na konto GKS 
„Królewscy” Jedlnia.

nr.konta 87 9141 0005 0011 
6743 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pion-
kach

Tytuł przelewu: Składka 
członkowska za …. Rok lub wol-
na wpłata …

Imię i Nazwisko
wysokość składki … lub wpła-

ta …
Serdecznie dziękujemy

Harmonogram rozgrywek 
„Królewscy” Jedlnia:

Terminarz rozgrywek ligi 
– Radom Klasa B Gr. I „Królew-
scy” Jedlnia 

W dniu 9 marca w Remizie Stra-
żackiej w Jedlni odbyło się Walne Ze-
branie członków GKS „Królewscy” Je-
dlnia. Na wstępie Prezes Jan Gębczyk 
serdecznie przywitał i podziękował za 
liczne przybycie gościom i członkom 
klubu. Wśród gości byli min.: Miro-
sław Ziółek – Wójt Gminy Pionki, rad-
ni gminy: Tomasz Wojciech Wróbel, 
Tomasz Wróbel, Henryk Drela, Rafał 
Grzybowski, Grażyna Rojek – redak-
tor naszej zakładki GKS „Królewscy” 
Jednia, a zarazem pracownik Gminy 
Pionki, Wiesław Deja – członek klubu 
i sponsor. 

Przedstawione zostało sprawoz-
danie z działalności oraz sprawoz-
danie finansowe za lata 2012/2013 
przez Jana Gębczyka oraz Andrze-
ja Michalskiego. Po przedstawieniu 
sprawozdań zostało udzielona abso-
lutorium dla Zarządu. Do Komisji re-
wizyjnej działającej w GKS został wy-
brany nowy członek Pan Jacek Rojek 
– gratulacje.

Prezes Jan Gębczyk w dalszej 
części zebrania przedstawił plan dzia-
łania trzech sekcji: 
− sekcji seniorów piłki nożnej grają-

cej w klasie B,
− sekcji juniorów piłki nożnej pro-

wadzonej przez trenera – Karola 
Gębczyka,

− sekcji juniorów tenisa ziemnego 
prowadzonej przez ks. proboszcza 
Janusza Smerdę.
Widzimy prawdziwy potencjał 

w młodych zawodnikach sekcji junio-
rów (tam się szkolą przyszli mistrzo-
wie tacy jak Lewandowski, Błasz-
czykowski, Piszczek) i sekcji tenisa 
z czego 90% uczestników to dziew-
czyny (przyszłe Radwańskie). Praca 
z tymi młodymi sportowcami nie była-

WYDARZENIA W GKS „KRÓLEWSCY” JEDLNIA
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RUNDA II
Kolejka 12 w dniu 06.04.2014r. godz. 

16.00 
Zajezierze – KRÓLEWSCY JEDLNIA
Kolejka 13 w dniu 13.04.2014r. godz. 16.00 

(mecz w Jedlni)
KRÓLEWSCY JEDLNIA – Maków
Kolejka 14 w dniu 27.04.2014r. godz. 

16.00
Hubal Chlewiska – KRÓLEWSCY JEDL-

NIA
Kolejka 15 w dniu 04.05.2014r. godz. 16.00 

(mecz w Jedlni)
KRÓLESCY JEDLNIA – Wisła Chotcza
Kolejka 16 w dniu 11.05.2014r. godz. 

16.00
Zwolenianka Zwoleń – KRÓLEWSCY JE-

DLNIA
Kolejka 17 w dniu 18.05.2014r. godz. 16.00 

(mecz w Jedlni)
KRÓLEWSCY JEDLNIA – Wisła Solec
Kolejka 18 w dniu 25.05.2014r. godz. 

16.00
Strażak Wielogóra – KRÓLEWSCY JEDLNIA
Kolejka 19 w dniu 01.06.2014r. godz. 16.00
Krępianka Rzeczniów – KRÓLEWSCY JEDLNIA
Kolejka 20 w dniu 08.06.2014r. godz. 16.00 (mecz 

w Jedlni)
KRÓLEWSCY JEDLNIA – KS Cech RADOM
Kolejka 21 w dniu 15.06.2014r. godz. 16.00
Zalesice – KRÓLEWSCY JEDLNIA
Kolejka 22 w dniu 22.06.2014r. godz. 16.00 (mecz 

w Jedlni)
KRÓLEWSCY JEDLNIA – Postęp Łaziska

3. Debiut Młodych Piłkarzy GKS Królewscy 
W niedzielę 16 marca w Głowaczowie odbył się turniej 

piłki nożnej halowej, w którym debiutowali młodzi piłkarze 
Gminnego Klubu Sportowego „Królewscy Jedlnia”. Tur-
niej zorganizował Klub Sportowy „Legion” Głowaczów. 
W turnieju wzięło udział osiem drużyn. Klasyfikacja koń-
cowa turnieju w Głowaczowie pierwszych trzech drużyn:

1. SP Radomiak Radom
2. Pilica Białobrzegi
3.GKS Królewscy Jedlnia
Najlepszym strzelcem turnieju został Patryk Banaszek 

z GKS Królewscy Jedlnia.
W imieniu klubu i kibiców gratulujemy sukcesu.
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W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu 5 kwietnia odbyły 
się eliminacje miejsko – powiatowe XXXVII 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”.

Gminę Pionki w kategorii szkół podsta-
wowych reprezentowali zwycięscy eliminacji 
gminnych: uczennice z PSP im. Jana Kocha-
nowskiego w Jaroszkach, uczennice z PZS 
z Suskowoli i uczeń z PZS z Jedlni.

Zgodnie z regulaminem konkurs składał 
się z dwóch części – eliminacji pisemnych 
oraz z finału w formie ustnej. Po pierwszym 
etapie turnieju części pisemnej do finału zakwalifikowały 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

się wszystkie trzy uczennice z PSP im. Jana Kochanow-
skiego w Jaroszkach: Kinga Siczek uzyskała 19 punktów, 
Dominika Jaroszek i Aleksandra Siczek po 18 punktów na 
20 możliwych.

W drugiej części turnieju najlepiej zaprezentowała się 
Dominika Jaroszek zajmując I miejsce, Kinga Siczek – 
II miejsce, Aleksandra Siczek – III miejsce. Dominika 
będzie reprezentowała region radomski w eliminacjach 
wojewódzkich 26 kwietnia 2014 roku w Lucieniu (gmina 
Gostynin).

Uczennice do konkursu przygotowywali Anna Winiar-
ska i dh Krzysztof Jasek.

Gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów na 
szczeblu wojewódzkim.

Anna Winiarska 
OBIETNICA ZUCHOWA

3 marca w PSP w Jaroszkach gromada zuchowa ZHP 
„Pracowite mrówki” miała bardzo ważny dzień – odbyła się 
Obietnica Zuchowa w której uczestniczyła pani dyr. Anastazja 
Jasek oraz rodzice. Gromadę tworzą uczniowie klas I–III (17 
osób) Drużynową jest dh. Małgorzata Amanowicz. W czasie 
przynależności zucha do gromady odbywa się proces wycho-
wawczy, w którym kształtuje się młody charakter. Buduje się 
hierarchię celów i wartości, które pozwolą świadomie wybrać 
dobro, przyjąć odpowiedzialność za siebie, za innych, za swoje 
decyzje. Wymagania stawiane zuchom powinny być wysokie, 
ale zawsze na miarę ich możliwości. Kierunek wychowania 
w najmłodszej grupie wiekowej w ruchu harcerskim wytycza 
Prawo Zucha. Zuch przed własnym sumieniem odpowiada za 
przestrzeganie dobrowolnie przez siebie złożonej obietnicy. 
Woli jej dotrzymania zuch ma dowodzić swoim zachowaniem, 
nauką, zabawą i pracą. Obietnica Zuchowa to pierwszy próg, 
który dziecko pokonuje, aby zostać zuchem. Zbiórka ta miała 
uroczysty charakter, niepowtarzalny klimat, ale również była 
podsumowaniem dotychczasowej zabawy. Zuchy otrzymały 
również prawdziwy skarb – malutki kolorowy znaczek zucho-
wy. Będzie im zawsze przypominał o tym, że są Polakami. 

Z zuchowym pozdrowieniem
Czuwaj!

37 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTA-
TORSKI „WARSZAWSKA SYRENKA”

5 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach od-
był się 37 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Jurorzy 
z Towarzystwa Kultury Teatralnej – Oddział w Radomiu 
w składzie Zofia Miecznikowska, Czesława Jakubowska 
i Jerzy Iwański po przesłuchaniu 55 recytatorów wyróżnili 
20. Wśród wyróżnionych dwoje to uczniowie z PSP w Ja-
roszkach. W kategorii „Mały Konkurs Recytatorski” – Pa-
weł Farbiś – „Polska Podziemna” Stanisława Balińskiego 
z klasy VI, opiekun – Jolanta Mazur. W kategorii „War-
szawska Syrenka” – Martyna Strojek (klasa I) recytowała 
„Okulary” Juliana Tuwima, opiekunka – Hanna Tomczyk.

Małgorzata Amanowicz
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Gminny Turniej w tenisie sto-
łowym odbył się w szkole w Jedl-
ni, w którym drużyny: chłopców, 
jak też dziewcząt zajęły I miej-
sca i wywalczyły awans do eta-
pu międzygminnego. W turnieju 
międzygminnym – który również 
rozegrany został w naszej szko-
le – obydwie drużyny zajęły po-
nownie I miejsce i awansowały 
do Finału Powiatu w Tenisie Sto-
łowym w ramach Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Finał 
Powiatu Turnieju Tenisa Stołowe-
go odbył się w szkole w Jedlińsku 
dnia 12 marca. Na tym etapie dru-
żyny: chłopców, jak i dziewcząt 
uzyskały II miejsca i dzięki temu 
awansowały do etapu międzypo-
wiatowego. 

Drużyna chłopców składa się 
z: Wojtka Kapusty, Kamila Słomki oraz Pawła Jaśniew-
skiego. Natomiast drużyna dziewcząt składa się z Pau-
liny Jemioł, Katarzyny Jemioł oraz Klaudii Zawadzkiej. 
Opiekunem drużyn jest pan Łukasz Wrochna. 

Finał etapu Międzypowiatowego Turnieju Tenisa Sto-
łowego odbędzie się w kwietniu w szkole w Jedlińsku. 
Należy zauważyć, że jest to bardzo wysokie osiągnięcie, 

20 marca w Miejskim Centrum Kultury w Pionkach od-
był się XI Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. Konkurs 
zainicjowany w 2000 roku odbywa się obecnie na tere-
nie całej Diecezji Radomskiej. W naszym regionie zajął 
się tym Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy kościele 
Świętej Barbary z księdzem proboszczem Stanisławem 
Bujnowskim. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne i re-
cytowali wiersze opiewające miłość do Ojczyzny.

Umiejętności oceniało jury w składzie; Jolanta Ski-
ba, Marzena Murawska, Anna Lipska i siostra Honorata. 
Uczestnicy konkursu oceniani byli w trzech kategoriach 
wiekowych, przedszkola oraz szkoły podstawowe klasy 
I–III i klasy IV–VI. Osobno oceniano śpiewających a osob-
no recytujących. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wy-
stąpią w konkursie finałowym w Opocznie 6 maja.

Uczniowie PSP w Jaroszkach biorą co roku czynny udział 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W GIMNAZJUM

na szczeblu międzypowiatowym. Dlatego serdecznie gra-
tulujemy naszym zawodnikom i jesteśmy z nich dumni, 
że prezentują tak wysoki poziom gry w tenisa stołowego 
i życzymy im sukcesów w dalszych rozgrywkach.

tekst Olga Wróbel
zdjęcie Adrianna Machnio

XI KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ  
w tym konkursie zdobywając najwyższe miejsca. Gminę Pion-
ki w kategorii pieśni będzie reprezentował w Opocznie zespół 
„Cyraneczka” w składzie: Zuzanna Potacka, Paulina Stankie-
wicz, Gabriela Amanowicz, Andżelika Wojdat, Dominika Jaro-
szek, Kinga Siczek, Zuzanna Sito, Paulina Król. Opiekunkami 
zespołu są Anastazja Jasek, Jolanta Mazur. Solistką która 
zaśpiewa w Opocznie „Ojczyznę” Marka Grechuty będzie 
Martyna Strojek kl. I przygotuje ją Hanna Tomczyk.

Inni uczniowie także zajęli wysokie miejsca. W konkur-
sie poezja patriotyczna odział przedszkolny – Anna Sułek 
3 miejsce utworem „Wiślana Syrenka” Tadeusza Kubia-
ka opiekun Małgorzata Amanowicz. Klasy I–III Damian 
Wojdat (kl. II) recytował „Najmłodszym żołnierzom” Ta-
deusza Szyma; „Kim będę” Władysława Bełzy II miejsce, 
opiekunka – Krystyna Brzyska. Klasy IV–VI Paweł Farbiś 
(kl. V) „Polska Podziemna” Zbigniewa Kabata i „Rotę” 

Marii Konopnickiej – III miejsce opiekunka 
Jolanta Mazur.

W konkursie pieśń patriotyczna II miej-
sce zajęły Karolina Potacka (kl. III) „Polskie 
kwiaty” Magdalena Nazaretanka, opiekunki 
Anastazja Jasek i Jolanta Mazur.

Zespoły „Mała Cyraneczka” w składzie: 
Amelia Wojdat, Oliwia Miękus, Julia Micha-
łowska, Aleksandra Wolska, Martyna Stro-
jek, Klaudia Pudło II miejsce zaśpiewały 
„Na Nowej Górze” autor nieznany. Opie-
kunki – Anastazja Jasek, Jolanta Mazur. 

Małgorzata Amanowicz
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KALENDARIUM
DO DOMU OJCA ODESZLI:
Roman Donat Zasada – lat 79
Krzysztof Buras – lat 51
Władysław Kozłowski – lat 93
Stanisław Zieliński – lat 73
Stanisława Wolska – lat 87
Władysław Zieliński – lat 86
Bronisława Drózd – lat 94
Helena Katarzyna Cierpisz – lat 91
Stanisław Miękus – lat 93
Józefa Fert – lat 91
Stanisław Jaroszek – lat 81
Franciszka Rojek – lat 98

DZIECKIEM BOŻYM STAŁA SIĘ: 
Zofia Kornatowska

W poszczególnych tekstach Pisma Świętego Nowe-
go Testamentu znajdujemy liczne fragmenty, w których 
Jezus podkreśla z mocą konieczność słuchania słowa 
Bożego.

Jezus stwierdza, że „Moją matką i moimi braćmi są ci, 
którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21). 
Tłumacząc zaś przypowieść o siewcy i ziarnie poucza 
słuchaczy: „Ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy 
wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, 
zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość” 

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
CZYTAJ PISMO ŚWIĘTE

Kilka Słów Pożegnania 
Z głębokim smutkiem i żalem poże-

gnaliśmy 24 marca 2014 roku nasze-
go Kochanego Tatusia i Dziadziusia 
ś. p. Władysława Zielińskiego.

Był to człowiek wielkiego serca, głębokiej 
wiary, niezwykłej prawości, skarbnica wiedzy 
historycznej. Pamiętamy go zawsze życzli-
wego wszystkim ludziom. Pozostał we wspo-
mnieniach jako szanowany i ceniony za swoje 
niebywałe ciepło, uśmiech, dobrą radę, pocie-
chę i wsparcie.

Niech dobry Bóg w sprawiedliwości swojej, 
wynagrodzi to co oddał na Jego służbę.

Z wielkim podziękowaniem dla wszystkich 
Uczestników ostatniej drogi naszego Tatusia.

Pogrążeni w bólu Dzieci i Wnuki.

(Łk 8,15). Każdego 
kto słucha i wy-
pełnia słowa Pana 
„można porównać 
do człowieka roz-
tropnego, który dom 
swój zbudował na 
skale. Spadł deszcz, 
wezbrały potoki, 
zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie 
runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7,24-25). Św. Pa-
weł zaś wskazuje na fundamentalną rolę i znaczenie Pi-
sma Świętego udzielając pouczeń Tymoteuszowi: „Trwaj 
w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, 
od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych 
znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości 
wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. 
Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne 
do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do 
kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był 
doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” 
(2Tm 3,14-17). Pismo Święte uczy bowiem człowieka mą-
drości, która prowadzi do zbawienia przez wiarę. 

Pismo święte jest wielowymiarowe i wielopłaszczyzno-
we. Jego codzienna lektura wzbogaca człowieka w róż-
nych dziedzinach życia duchowego. Tomasz A Kempis 
podkreśla, że słowo Boże jest manną, która karmi duszę 
człowieka, zaś św. Augustyn medytację Pisma świętego 
nazywa poszukiwaniem pięknych owoców ukrytych po-
śród gałęzi sadu. „Jeśli starannie rozważać będziecie 
Słowo Boże, możecie udoskonalić się w otrzymanej wie-
rze (List św. Polikarpa do Filipian). Zatem Pismo Święte 
wprowadza człowieka w sferę Boga i poddaje go Jego 
działaniu, otwierając ludzki umysł i serce na święte owo-
ce życia wiecznego. 

oprac. ks. Janusz Smerda
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Nasze koło zostało zało-
żone 01.12.1997 roku. Bezpo-
średnim opiekunem koła był 
ks. proboszcz Jaskólski.

Każde koło liczyło piętna-
ście osób. W 2007 roku kół-
ko liczyło dwadzieścia osób 
i obraliśmy za patronkę św. 
Bernadettę. Bezpośrednim 
opiekunem koła został ks. pro-
boszcz Janusz Smerda. 

W każdą pierwszą nie-
dzielę miesiąca spotykamy 
się i  wymieniamy tajemnica-
mi różańcowymi  w kaplicy 
parafialnej. Zakładając kółko 
różańcowe wszystkie panie 
zapisały się do Rycerstwa 
Maryi.  Dlatego też Tajemnice 
Radosne odmawiamy z Rycerza Niepokalanej. Tajemni-
ce Bolesne – w intencji grzeszników, szczególnie z na-
szej parafii. Tajemnice Chwalebne – w intencji naszych 
rodzin. Tajemnice Światła – w intencjach papieskich.

Założyliśmy różaniec w intencji sowich dzieci, odma-
wiające te same tajemniczki. Opiekujemy się kapliczką 
czwartą –Chwalebną.

W czasie istnienia Koła odeszły do Pana trzy członki-
nie: św. p. Genowefa Michałowska, św. p. Janina Rojek, 
św. p. Bronisława Drela.

KOŁO RÓŻAŃCOWE IMIENIA ŚW. BERNADETTY W JEDLNI

Obecnie spotykają się się: zelatorka Maria Szafrań-
ska, Mróz Teresa, Nakoneczna Józefa, Luty Jadwiga, 
Cibor Bożena, Jemioł Bożena, Rojek Maria, Siczek Ma-
ria, Jarzyńska Ewa, Michalska Barbara, Wójcik Teresa, 
Wójcik Kazimierz, Sałek Zofia, Gębczyk Krystyna, Cibor 
Zofia, Wiśniewska Genowefa, Gębczyk Michalina, Sułek 
Anna, Szeliga Janina, Kusio Krystyna, Szafrańska Maria

zelatorka

Uczniowie naszego gimnazjum w Jedlni nie zapomina-
ją o tym, że od tego, co jemy zależy nasze zdrowie. Ha-
sło „Żyj smacznie i zdrowo” to przypomnienie o koniecz-
ności prawidłowego i smacznego odżywiania się. Stało 
się ono mottem do działań dla klasy IGB, która przygoto-
wała Wydarzenie Społeczne – przedstawienie dla dzieci 
z Oddziałów Przedszkolnych 0 – A, B, C pt. „Chcesz być 
zdrowy jak ryba, jedz owoce i warzywa”. Gimnazjaliści 
na początku roku szkolnego sami uczestniczyli w lek-
cjach promujących zdrowy styl życia. Potem wybrali sce-
nariusz i pod okiem p. Katarzyny Nowak przystąpili do 
prób, zbierania rekwizytów i strojów. Wykonali też plakaty 
o zdrowym odżywianiu. Po długich przygotowaniach dnia 
25 marca 2014 r. przedstawili część artystyczną swoim 

CHCESZ BYĆ ZDROWY JAK RYBA, JEDZ OWOCE I WARZYWA

młodszym kolegom. Dr Zdrówko, Witaminki i ich 
pomocnicy Owoce i Warzywa przenieśli dzieci 
do Krainy Zdrowego Żywienia. Przedstawienie 
podobało się widzom, dzieci chętnie rozwiązy-
wały zagadki, a na koniec częstowały się owo-
cami i warzywami przygotowanymi przez gimna-
zjalistów. W części artystycznej wykorzystano 
również piosenki z repertuaru Majki Jeżowskiej, 
Fasolek. 

Mamy nadzieję, że dzieci chętniej będą wy-
bierały owoce i warzywa w codziennych posił-
kach.

Olga Wróbel
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Często ich widać i słyszeć w czasie Eucha-
rystii. Można im zazdrościć – bo są najbliżej 
ołtarza. Pomagają księdzu w sprawowaniu 
czynności liturgicznych. Najbardziej zoriento-
wani! To zobowiązuje do pilności, skupienia 
i rozwoju.

W czasie całego roku podejmują formację 
w czasie spotkań: dla ministrantów starszych 
w czwartki o 17.00, dla młodszych o 9.00 w so-
botę. Starają się podnosić swoje umiejętności. 

Oczywiście wszystko nie byłoby możliwe 
gdyby nie spotkania na sali gimnastycznej 
i rywalizacja sportowa, która dodatkowo mo-
bilizuje naszych ministrantów. Przygotowując 
się do udziału w Diecezjalnych Mistrzostwach 
Ministrantów rozgrywali mecze sparingowe 

MINISTER W SŁUŻBIE BOGU....
CZYLI SŁÓW KILKA O MINISTRANTACH 

z ministrantami innych parafii. 
Przeprowadzali treningi na hali 
w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Radomiu. Dzięki 
temu można było przejść eli-
minacje i zakwalifikować się 
do turnieju głównego, w któ-
rym nasze reprezentacje za-
jęły 13 miejsce. Warto dodać, 
że w każdej kategorii wiekowej 
wzięło udział ponad 60 dru-
żyn. 

Od marca podejmujemy 
jeszcze większy wysiłek,  pod-
nosząc częstotliwość obecno-
ści na dyżurach w czasie całe-
go tygodnia. Prosimy o doping 
w formie modlitwy za każde-
go, kto służy w komży przy 
ołtarzu. 

Jeśli chciałbyś zostać mini-
strantem: Przyjdź. Jesteś po-
trzebny! 

ks. Krzysztof Bochniak

Kalendarz rekolekcji w Centrum Ewangelizacji 
w Jedlni „Zacisze” 78A
10 V 2014 Rekolekcje – Wyleję Ducha mojego na wszel-
kie ciało 

- prowadzenie: o. dr Joseph Vadakkel z Indii. Od 
godz. 9.00–21.00 

23–25 V 2014 Rekolekcje – Doświadczenie Ducha 
Świętego 

- prowadzi o. Józef Witko OFM z Krakowa od 16.00 
w dniu 23 V do 13.00 

10 czerwca 2014 – Carol Razza z Florydy 
- spotkanie dla kobiet – od 10.30 do 21.30 

20–22 VI 2014 Rekolekcje – Jezus żyje 
- prowadzenie: o. dr Jilson Mathiu Kakkattupilly cha-
ryzmatyk z darem poznania i uzdrawiania od 15.30 
w dniu 20 VI do 14.00 – 22 VI.

27–29 VI 2014 Rekolekcje – Jezus uzdrawia także 
dzisiaj 

- prowadzenie o. dr Jose Maniparambil z Indii, chary-
zmatyk z darem uzdrawiania; od 15.30 w dniu 27 VI 
do 14.00 w dniu 29 VI 

11–12 VII 2014 Rekolekcje – Moc słowa Bożego 
- prowadzenie – o. dr Joseph Vadakkel z Indii, chary-
zmatyk z darem uzdrawiania; od 10.00 w dniu 11 VII 
do 20.00 

28–31 VIII 2014 Rekolekcje – Uzdrowienie wewnętrzne 
- prowadzi ks. Bartko Grzegorz z Austrii, od 16.00 
w dniu 28 VIII do 14.00 w dniu 31 VIII 

8 XI 2014 Rekolekcje – Dzień Uzdrowienia i Noc Chwały 
- prowadzenie: o. dr Joseph Vadakkel z Indii
Zapraszamy na stronę: www.sumus.pl, 

tel. 600813940, tel. 604449287 
Krystyna Słyk 

KAŻDY JEDNAK, KTÓRY WEZWIE IMIENIA PAŃSKIEGO, BĘDZIE ZBAWIONY KSIĘGA JOELA (JL 3)
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liwie i z życzliwością 
dla parafian, troszczył 
się piękno zabytkowe-
go kościoła. W tamtych 
czasach własnością 
parafii Jedlnia było 
kilka hektarów ziemi, 
która była uprawiana 
przez pracowników 
najemnych. W pobliżu 
kościoła znajdował się 
Dom Parafialny zwa-
ny Domem Ludowym. 
Zabrany został parafii 
przez ówczesne wła-
dze w 1957 roku, po-
mimo to ks. Smulczyń-
ski organizował w tym 
domu wystawy dożyn-
kowe, oraz różnego rodzaju spotkania parafialne. 

W 1973 roku ks. proboszcz przystąpił do renowacji 
wnętrza kościoła. Prace trwały cztery lata, gdyż w okre-
sie zimowym były przerywane(kościół nie był ogrzewany). 
Całkowity koszt remontu sfinansowali parafianie. W1978 
roku ks. Józef Smulczyński został przeniesiony na probo-
stwo w Gielniowie. Tam pracował do roku 1981, a kole-
iną Jego parafią był Odechów. Tu służył parafii z pomocą 
księży wikarych, a w sprawach gospodarczych pomagały 
Mu rodzone siostry. W 1989 roku obchodził uroczyście 
jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Gdy ubywało sił, zrzekł się 
parafii i zamieszkał w domu swoich sióstr na Glinicach 
w Radomiu, gdzie zaczynał swoją pracę kapłańską. 

Zmarł 15 marca 1997 roku po długiej chorobie serca. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Radomiu w ko-
ściele Najśw. Serca Jezusowego, następnie ciało zmarłe-
go przewieziono do rodzinnej parafii w Odrowążu. Tam po 
nabożeństwie żałobnym spoczął na cmentarzu w grobie 
rodzinnym obok rodziców, których bardzo kochał. Był to 
kapłan gorliwy, utalentowany, życzliwy, unikający konflik-
tów, miał dobre serce, pomagał biednym, kochał liturgię.

Wiesław Jaroszek 

Z DZIEJÓW NASZEGO KOŚCIOŁA.
Po rezygnacji ks. Jana Śpiewankiewicza ze stanowi-

ska proboszcza w Jedlni, funkcja ta została powierzona 
ks. Józefowi Smulczyńskiemu. Było to w czerwcu 1960 
roku.

ŚP. KS. KAN. JÓZEF SMULCZYŃSKI
Urodził się w Świerczewie, w parafii Odrowąż 9 paź-

dziernika 1912 roku w ubogiej religijnej rodzinie. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej, wstąpił do gimnazjum 
w Końskich, gdzie był zdolnym i spokojnym uczniem. Po 
ukończeniu V klasy gimnazjalnej zgłosił się do Niższego 
Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Nauka nie 
sprawiała mu trudności. Po złożeniu egzaminu dojrzałości 
został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu, ukoń-
czył je z dobrym wyni-
kiem i przyjął święcenia 
kapłańskie 11 VI 1939 r. 
Pierwszą Jego placówką 
duszpasterską był wika-
riat w parafii Najśw. Serca 
Jezusowego w Radomiu, 
gdzie pełnił także funkcję 
prefekta. Mimo trudnych 
czasów wojennych i po-
wojennych pracował tam 
20 lat, oddając się z za-
pałem pracy duszpaster-
skiej i katechetycznej. 
W wykonywaniu tej dzia-
łalności pomocny był Mu 
talent muzyczny i piękny 
głos – tenor. W czasie 
pobytu w parafii radom-
skiej ks. Józef ukończył 
studia i uzyskał stopień 
magistra teologii.

Pierwszym Jego pro-
bostwem była parafia Je-
dlnia, gdzie pracował gor-

W dniach 7–9 marca 2014 roku w domu rekolekcyjnym 
w Pionkach uczestniczyliśmy w naukach tematycznych; 
,,Przez modlitwę i Słowo Boże do wiary i zawierzenia”. 
W rekolekcjach brało udział 78 osób, w tym 4 osoby spo-
za diecezji – jedna para z Łomianek i jedna z Nowego 
Targu. Rekolekcje poprowadzili małżonkowie Maria i Jó-
zef Wólczyńscy z Radomia wraz z ks. Maciejem Korczyń-
skim Diecezjalnym Moderatorem Domowego Kościoła. 
Rekolekcje po zawiązaniu wspólnoty, rozpoczęliśmy moc-
nym akcentem – Drogą Krzyżową. Brat Józef rozważa-
niami poszczególnych stacji wprowadził nas w atmosferę 
modlitwy. Poczuliśmy, że nie jesteśmy słuchaczami, ale 
rzeczywistymi jej uczestnikami. Następnie ks. Maciej od-
prawił mszę świętą a w wygłoszonej homilii wskazał na 
Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym jako fundament 
życia każdego człowieka. Następny dzień był kontynuacją 
dnia poprzedniego. Tematyka modlitwy pojawiała się na 
konferencji, pracy w grupach i homilii podczas mszy św. 
Para prowadząca podczas konferencji przypomniała nam 

PRZEZ MODLITWĘ I SŁOWO BOŻE DO WIARY I ZAWIERZENIA
sześć warunków dobrej modlitwy; szczerość, otwartość, 
prostota słów, unikanie werbalizmu i słów okólnikowych. 
Brat Józef szczególnie wskazał na sakrament pokuty 
podkreślając rolę kapłana, który słucha słów spowiadanej 
osoby i je jednocześnie analizuje, a po wyznaniu grze-
chów daje wskazówkę jako receptę na poprawne życie. 

Podczas pracy w grupach, gdzie zadaniem pracują-
cych było znaleźć odpowiedź na pytania, gdzie i w jaki 
sposób można znaleźć Boga, wiele osób odpowiadając 
na to pytanie wskazywało na modlitwę, dzieląc się przy 
tym swoimi doświadczeniami z życia. Także w homilii 
podczas sprawowanej mszy św. dominowała tematy-
ka modlitwy. Kapłan przytoczył fragment Ewangelii wg 
św. Pawła, że ludzie najczęściej modlą się dla zaspokoje-
nia własnych żądz. Kto mało się modli, mało też zyskuje, 
a kto dużo się modli dużo zyskuje. Kto bardzo dużo się 
modli zyskuje najwięcej, świętość – która jest głównym 
celem życia każdego człowieka. Dobra modlitwa to taka 
modlitwa, podczas której powinno się mało mówić, dużo 
dokończenie na str. 12



12

WYDAWCA: Parafia Św. Mikołaja w Jedlni www.jedlnia.com.pl
  Stowarzyszenie Jedlnia

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Danuta Szegda-Pestka redaktor naczelna danuta.szegda@onet.pl 

tel. 693 515 606,
Piotr Michał Wdowski, Renata Pająk, Wiesław Jaroszek, Grażyna Rojek, 

Wojciech Pestka, ks. Janusz Smerda

STALE WSPÓŁPRACUJĄ
Adam Jamka, Marta Rusek, Jadwiga Warchoł, Małgorzata Ama-

nowicz, Stanisław Zieliński, Lidia Połeć, Sławomir Wąsik, Małgorza-
ta Gonciarz, Jolanta Mazur, Tomasz Wróbel, Bożena Gorska, Krysty-
na Czachor, Andrzej Wójcik, Bogdan Knop, Małgorzata Brodowska, 
Małgorzata Jaroszek, Mariola Machnio, Patrycja Machnio, Michał Jaroszek, 
Ewa Pestka, Justyna Kucharska, ks. Krzysztof Bochniak

Zawierzamy Świat, Ojczyznę, Parafię, Nasze Rodziny 
i nas samych Bożemu Miłosierdziu. Uczyńmy to słowa-
mi, które święty Jan Paweł II wypowiedział w sanktuarium 
w Łagiewnikach dnia 17 sierpnia 2002 r:

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją mi-
łość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu.
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego czło-

wieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójcy Jedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

DZIĘKUJMY OPATRZNOŚCI, ŻE MOGLIŚMY ŻYĆ ZE ŚWIĘTYMI

Fragment Testamentu Jana Pawła II

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybę-
dzie” – te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, 
które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za 
nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na 
moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwi-
li. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, 
również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mi-
strza: Totus Tuus. W tych samych rękach matczynych 
zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związa-
ło mnie moje życie i moje powołanie. W tych Rękach 
zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród 
i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich pro-
szę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Mi-
łosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości 
i niegodności...

W dniu 13. maja 1981 r., w dniu zamachu na Papie-
ża podczas audiencji na placu św. Piotra, Opatrzność 
Boża w sposób cudowny ocaliła mnie od śmierci. Ten, 
który jest jedynym Panem Życia i śmierci, sam mi to ży-
cie przedłużył, niejako podarował na nowo. Odtąd ono 
jeszcze bardziej do Niego należy. Ufam, że On Sam 
pozwoli mi rozpoznać, dokąd mam pełnić tę posługę, 
do której mnie wezwał w dniu 16.października 1978. 
Proszę Go, ażeby raczył mnie odwołać wówczas, kiedy 
Sam zechce. W życiu i śmierci należymy do Pana […].

Wszystkim pragnę powiedzieć jedno: Bóg Wam za-
płać!

przygotował x Janusz Smerda

więcej słuchać, ale najwięcej kochać – mówił kapłan.
Ostatni dzień rekolekcji był podsumowaniem treści dni 

poprzednich. Ukoronowaniem rekolekcji były świadectwa, 
którymi podzieli się uczestnicy. Wielu z nich podczas dzie-
lenia się pękło serce, którego oznaką były łzy wzruszenia 
i szczęścia. Także wśród słuchających świadectw było 
widać wzruszenie. Dla wielu osób zniewolonych alkoholi-
zmem i innymi uzależnieniami, rekolekcje przyczyniły się 
do ich uwolnienia, owocem tego było wstąpienie 24 osób 
do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Niektórzy przyjecha-
li na rekolekcje, aby je ofiarować w intencji swoich znie-
wolonych bliskich. Na zakończenie rekolekcji ks. Maciej 
odprawił mszę św. a w wygłoszonej homilii wskazał na 
formę nowej ewangelizacji i na modlitwę jako daru, który 
powinien przyjąć każdy człowiek i nieustannie go pielę-
gnować.

Rekolekcje, które było dane nam przeżyć, to błogosła-
wiony czas, znakomicie wpisany w obecny okres Wielkie-
go Postu.

Rodziny Domowego Kościoła

dokończenie ze str. 11
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