Skwer Bł. Bolesławy Lament w Łowiczu
W sobotę 16 sierpnia br. w Łowiczu, w liturgiczne wspomnienie Św. Rocha, przy kapliczce
tegoż Świętego, miało miejsce odsłonięcie tablicy z nazwą: Skwer Bł. Bolesławy Lament. To
już kolejny akcent upamiętniający Bł. Bolesławę, tę wielką Łowiczankę, dzięki któremu - tak
ufamy, będzie jeszcze bardziej znana i będzie żyła w sercach tych wszystkich, którzy dzisiaj
przemierzają ulice miasta Łowicza, tak jak Ona kiedyś nimi chodziła jako dziecko i młoda
dziewczyna. Właśnie tam rozpoczęła drogę, która doprowadziła Ją do świętości.
Skwer ten, to trójkątny plac, między ulicą Mickiewicza a ulicą Żabią, który stanowi część
parku im. Adama Mickiewicza, na którym jest plac zabaw i stoi kapliczka Św. Rocha.
W pobliżu właśnie tej kapliczki mieścił się dom rodzinny Lamentów. A zatem, miejsce to
związane jest z faktem, że w pobliżu tej kaplicy urodziła się i wychowywała Bł. Bolesława.
W styczniu br. z wnioskiem o nadanie temu miejscu imienia łowickiej Błogosławionej,
wystąpił Radny miejski Pan Leszek Plichta. Radni Miasta Łowicza już w lutym poprali
jednogłośnie wniosek, wydając stosowną uchwałę.
Okazją do oficjalnego nadania nazwy skwerowi stała się coroczna Msza Święta polowa przy
kapliczce Świętego Rocha, której przewodniczył Ordynariusz łowicki Ksiądz Biskup Andrzej
F. Dziuba. Na uroczystość tę, licznie zgromadzili się mieszkańcy Łowicza a szczególnie
z parafii Świętego Ducha, na terenie której znajduję się kapliczka Św. Rocha. Obecny był
także Pan Burmistrz Krzysztof Jan Kaliński. Byli Księża Proboszczowie wszystkich 4 parafii
łowickich i Księża Wikariusze parafii Świętego Ducha, Siostry z innych zgromadzeń
zakonnych, Rodzina Misyjna, dzieci, rodzice i pracownicy z Diecezjalnego Przedszkola im.
Bł. Bolesławy.
Msza Święta została poprzedzona modlitwą różańcową, którą poprowadziła Siostra
Przełożona Elwira Kruszewska. Rozważania tajemnic były oparte na tekstach z myśli Matki
Założycielki.
Ksiądz Biskup w czasie homilii powiedział: Kiedy słyszymy Jezusowe wezwanie do jedności,
które powinno być obecne w naszej modlitwie, chcemy przywołać naszą błogosławioną
łowiczankę. Tutaj dojrzewała i potem mogła z tym bogactwem pierwocin wiary pójść i nieść
przesłanie: "Aby wszyscy byli jedno". To było jej misyjne, charyzmatyczne wezwanie.
Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Biskup wspólnie z Panem Burmistrzem Krzysztofem J.
Kalińskim, który wcześniej odczytał uchwałę o nadaniu imienia, i z Księdzem Władysławem
Moczarskim, proboszczem parafii Świętego Ducha odsłonił tablicę z nazwą skweru
Bł. Bolesławy Lament. Następnie Ksiądz Biskup pobłogosławił i poświęcił miejsce nadania
imienia.
Cieszymy się że Rada Miasta Łowicza w ten sposób uhonorowała jedyną Błogosławioną
mieszkankę swego miasta.
Szczególne podziękowania za przygotowanie uroczystości, zarówno przy kapliczce, jak i w
domu parafialnym, pragnę wyrazić Siostrom z łowickiej Wspólnoty.
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