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Obiekty parafii w Szczukach budowano z rozmachem, w tym teraz pustą plebanię. (fot. Włodzimierz Szczepański)

Z końcem marca biskup łowicki wydał dekret o połączeniu parafii Szczuki i Sadkowice.
Przed ks. Maciejem Mroczkowskim proboszczem parafii pw. Świętych Dziesięciu Tysięcy
Rycerzy Męczenników w Sadkowicach nowe wyzwanie.
– Z pewnością nie zardzewieję – tak ks. Maciej Mroczkowski proboszcz sadkowickiej parafii
odpowiedział na pytanie, czy dodatkowa parafia będzie wyzwaniem.
Kapłan podkreśla, że zamierza kontynuować projekt swego poprzednika, ks. Zdzisław Madzio zmarł
na początku roku. Chce doprowadzić do termomodernizacji budynku kościoła i plebanii.
Jest co robić. Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Szczukach została erygowana 15 października
1987 dekretem prymasa Polski, Józefa Glempa. Natomiast 8 grudnia 2003 pierwszy biskup łowicki
Alojzy Orszulik dokonał poświęcenia kościoła parafialnego, ustanawiając go diecezjalnym
Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego. Obok została przygotowana kalwaria ze stacjami
drogi krzyżowej.

Obiekty parafii w Szczukach budowano z rozmachem, w tym teraz pustą plebanię. To jednak
wyzwanie nie tylko administracyjne. Przed laty parafia stała się słynna w całej Polsce za sprawą
księdza skazanego za pedofilię
Ksiądz Maciej Mroczkowski zwrócił się do parafian z listem, w którym czytamy m.in.:

O podjęcie tej posługi prosił mnie Ksiądz Biskup Ordynariusz. W duchu zaufania Panu Bogu i
kapłańskiego posłuszeństwa podjąłem się tego zadania, które jest związane z coraz mniejszą liczbą
czynnych duszpastersko księży. Zarówno dla Was, jak i dla mnie jest to nowa niespodziewana
rzeczywistość. Zrozumienie w jakiej jesteśmy sytuacji pozwoli na to, aby wspólnymi siłami i
wzajemną pomocą dbać o dobro Parafii i każdego z Was zarówno w wymiarze duszpasterskim, jak i
materialnym.

Dusze sanktuarium
Do parafii należą Chodnów, Nowy Chodnów, Gośliny, Janów, Józefów, Kaźmierki,
Konstantynów, Potencjanów, Szczuki. Według danych urzędowych z 2013 zameldowane były
tutaj 933 osoby. Natomiast, według danych parafialnych - "po kolędzie 2020" - wynosi 963
osoby.
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