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Parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu 
www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl         E-mail: gazeta.dobrarada@gmail.com

PAPIESKI JAŁMUŻNIK APOSTOLSKI, 

ABP KONRAD KRAJEWSKI KARDYNAŁEM 
 

Jednym z 14 no-
wych kardynałów, 
którzy 29 czerwca 
otrzymają w Waty-
kanie z rąk papieża 
Franciszka oznaki 
swej godności, jest 
Polak, Łodzianin  abp 
Konrad Krajewski – 
papieski jałmużnik 
apostolski, który po 
raz pierwszy 
w historii jako Polak, 
piastował ten urząd. 

Abp Konrad Kra-
jewski urodził się  
w Łodzi 25 listopada 

1963. W 1982 wstąpił do miejscowego Wyższego Semi-
narium Duchownego. W 1988 roku uzyskał magisterium 
z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tego 
samego roku, 11 czerwca przyjął święcenia kapłańskie  
z rąk ówczesnego biskupa łódzkiego Władysława Ziółka. 
Przez dwa lata pracował duszpastersko w swej diecezji. 
W 1990 roku podjął studia w zakresie liturgiki na Papie-
skim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum”, gdzie uzy-
skał w 1993 roku kościelny licencjat. W 1995 obronił 
doktorat z teologii ze specjalizacją w dziedzinie liturgiki 
na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu "An-
gelicum". 

Po powrocie z Rzymu w 1995 był ceremoniarzem 
abp. Władysława Ziółka oraz wykładowcą liturgiki i dy-
rektorem biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego 
w Łodzi. W 1997 roku, podczas wizyty Jana Pawła II  
w Polsce, zajmował się przygotowaniem liturgicznym 

wszystkich stacji. Od tegoż roku był prefektem swego 
dawnego Seminarium Duchownego w Łodzi, a 1 paź-
dziernika 1998 podjął pracę w Urzędzie Papieskich Cele-
bracji Liturgicznych. Od 12 maja 1999 do czasu miano-
wania go szefem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej 3 
sierpnia 2013 roku był ceremoniarzem papieskim. Sakrę 
biskupią przyjął 17 września 2013 w Bazylice Watykań-
skiej. Papieski jałmużnik arcybiskup Konrad Krajewski 
otrzyma godność kardynała – tę wiadomość ogłosił  
w niedzielę Franciszek w południe podczas spotkania  
z wiernymi w Watykanie. Wraz z polskim arcybiskupem 
kardynałami zostanie łącznie 14 dostojników. 

Konsystorz odbędzie się 29 czerwca, w uroczystość 
świętych Piotra i Pawła - zapowiedział papież na zakoń-
czenie spotkania na modlitwie Regina coeli. 

Arcybiskup Krajewski jest jednym z najbliższych 
współpracowników Franciszka. Realizuje wiele papie-
skich inicjatyw dobroczynnych, opiekując się biednymi  
i bezdomnymi oraz migrantami.  

Ta kardynalska „purpura jest dla biednych i wolonta-
riuszy, ja nie mam żadnych zasług” – oświadczył abp 
Krajewski, odnosząc się do nominacji. W rozmowie  
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z watykańskim portalem informacyjnym podkreślił, że 
nigdy się tego nie spodziewał ani „nie zabiegał” o to. „Ta 
nominacja nie jest dla mnie, ona jest dla jałmużnika” – 
dodał. „Ja tylko zrobiłem to, co chciał zrobić Ojciec Świę-
ty” – zapewnił przyszły kardynał. 

Od 1998 roku 54-letni obecnie abp Krajewski praco-
wał w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. Był 
jednym z ceremoniarzy za trzech pontyfikatów: Jana 
Pawła II, Benedykta XVI i przez kilka miesięcy po wybo-
rze Franciszka w marcu 2013 roku. 

3 sierpnia 2013 roku został mianowany przez niego 
papieskim jałmużnikiem i podniesiony do godności arcy-
biskupa.  

Wraz z tą nominacją – jak zauważają watykaniści – 
funkcja ta zaczęła nabierać coraz większego znaczenia,  
a abp Krajewski został jednym z najbliższych współpra-
cowników Franciszka. Jałmużnik codziennie referuje 
papieżowi swoją działalność i informuje o sumach prze-
kazanych na cele dobroczynne. Przeznaczany jest na nie 
w całości dochód ze sprzedawanych przez jego urząd 
papieskich błogosławieństw. 

Na początku swej posługi 
odwiedził migrantów na wło-
skiej wyspie Lampedusa  
i przekazał im od papieża karty 
telefoniczne, by mogli za-
dzwonić do swych najbliż-
szych.  

Arcybiskup Krajewski 
wspiera również finansowo 
rzymskie rodziny, by mogły 
zapłacić rachunki za światło, 
gaz i wodę.  

Występuje też z licznymi 
inicjatywami, dzięki którym 
uzyskiwane są środki na po-
moc charytatywną. Jeden  
z takich pomysłów, który wywołał od razu duże zaintere-
sowanie, to organizowana od kilku lat przed Bożym Na-
rodzeniem loteria. Ci, którzy wykupią losy, mogą wylo-
sować cenne prezenty, jakie otrzymuje papież, między 
innymi samochody osobowe, rowery, zegarki, złote pió-
ra.  

Urządzone przez jego urząd pod kolumnadą na Placu 
św. Piotra prysznice, zakład fryzjerski i punkt medyczny 
odwiedza codziennie około 150 bezdomnych i najuboż-
szych.  

Zakupił śpiwory dla spędzających noce w pobliżu Wa-
tykanu, a z grupą wolontariuszy roznosi tam kolacje. 

Pomagają mu w tym wolontariusze, żołnierze Gwardii 
Szwajcarskiej, watykańscy żandarmi.  

Podczas surowej zimy w 2016 roku każdej nocy zo-
stawiał koło bazyliki swój otwarty samochód, aby bez-
domni mogli się w nim ogrzać i spędzić noc. Zadbał o to, 
by noclegownie Caritas i innych organizacji charytatyw-
nych otwarte były przez całą dobę.  

Przed rokiem oddał swoje służbowe mieszkanie ro-
dzinie uchodźców z Syrii, która przybyła do Rzymu kory-
tarzem humanitarnym, uruchomionym przez Wspólnotę 
świętego Idziego we współpracy z włoskim rządem. Za-
mieszkał wtedy w biurze.  

Dwa razy zabrał swych podopiecznych – rzymskich 
bezdomnych i ubogich – na przedstawienia występują-
cych w mieście cyrków oraz na projekcję filmu w Auli 
Pawła VI.  

Był również z nimi w Muzeach Watykańskich, w tym 
w Kaplicy Sykstyńskiej, by mogli zwiedzić.   

Jałmużnik nie lubi nagłaśniać swej działalności i pod-
kreśla, że wiele inicjatyw Franciszka udaje się zachować 
w tajemnicy.   

 
Wymiar posługi i zawołania  
zamieszczony jest w herbie 

Ponieważ Ojciec Święty mnie prze-
znaczył do pracy z ubogimi, którzy są 
ludźmi starszymi, ludźmi ulicy, ludźmi 
opuszczonymi, czyli do celebrowania 
miłosierdzia Bożego w intencji Pana 
Boga, a także Ojca Świętego, więc nie 
widziałem innej możliwości, jak wybra-
nie herbu, który będzie związany 
z miłosierdziem. Miłosierdzie Boże jest 
drugim imieniem miłości. Jest słynne 
zdanie Jezusa w Ewangelii: „Chcę bar-
dziej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 12,7). 
Czyli bardziej pragnę miłości niż ofiary. 

W Starym Testamencie składano ofiary zastępcze. Na-
tomiast Jezus żąda byśmy stali się ofiarą dla innych. Nie 
ma już ofiary zastępczej, to my mamy stać się tym miło-
sierdziem. To ja mam się dzielić sobą z innymi. Stąd herb 
jest bardzo prosty, jest krzyż w centrum, nawiązujący 
trochę do herbu Jana Pawła II. Z krzyża zaś wychodzą 
promienie miłosierdzia Bożego, jak na obrazie Jezusa 
Miłosiernego siostry Faustyny. Nawiązuję całkowicie 
do miłosierdzia, bo to jest moje zadanie: iść do ubogich 
i dzielić się sobą. 

 
Źródło: serwis informacyjny 

Marianna Strugińska - Felczyńska 
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ZASŁUŻONY DLA MIASTA ZGIERZA 
 

 
Na ostatniej Sesji Rady Miasta Zgierza, która miała 

miejsce 29 maja br. wręczono Tytuły Honorowe „Zasłu-
żony dla Miasta Zgierza”. Wśród wyróżnionych znalazł 
się Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady ks. 
kanonik dr Andrzej Blewiński. W tym roku wyróżniono 
także Zakład Kształcenia Nauczycieli (Zespół Szkół  
i Placówek Kwalifikacji Zawodowych) oraz Muzeum Mia-
sta Zgierza. Pierw-
sza z tych instytucji 
obchodzi swoje 100 
lecie istnienia, dru-
ga zaś 40 lecie.  

Ten godny 
szczególnego uzna-
nia Tytuł Honorowy 
Zasłużony dla Mia-
sta Zgierza Rada 
Miasta Zgierza na-
dała uchwałą Nr 
XLVI/599/18 w dniu 
27 marca 2018 
roku za działalność 
na rzecz Miasta 

Zgierza. Nadanie tytułu honorowego połączone jest z 
wręczeniem w formie uroczystej odznaki „Zasłużony dla 
Miasta Zgierza” oraz okolicznościowego dyplomu. Od-
znaka zamknięta jest w kwadracie, który przecina litera Z 
– pierwsza litera w nazwie naszego miasta. Odznaka  
o wymiarach 20 mm x 20 mm jest płaskorzeźbą, odlaną 
w srebrzonym białym metalu – zmatowionym. 

Historia przyznawania tych wyróżnień sięga roku 
2000, kiedy to Rada Miasta Zgierza uchwaliła tryb i spo-
sób nadawania tytu-
łu „Zasłużony dla 
Miasta Zgierza”. 
Tytuł honorowy 
nadaje się osobom 
fizycznym, prawnym 
i organizacjom spo-
łecznym. Do roku 
2007 owych Tytułów 
można było nadać 
nie więcej niż pięć. 
Od roku 2008 – je-
dynie trzy. 

Wśród wyróżnionych, na przestrzeni 
ostatnich 18 lat znaleźli się m.in.: Elżbieta 
Zytek, Maciej Wierzbowski, Marian Filipo-
wicz, Bernard Zboiński, ks. Marcin Undas, ks. 
Zdzisław Sudra, Bożena Piotrowicz, Teresa i 
Antoni Rybiccy, Jadwiga Wlaźlińska.  

Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużo-
ny dla Miasta Zgierza” ks. Andrzejowi Blewiń-
skiemu jest nie tylko uhonorowaniem  
i ogromnym docenieniem Jego pracy na rzecz 
Miasta, ale również wielkim zaszczytem dla 
Parafii i Parafian.  

 
Robert  Starzyński

 
 

 
 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI ZE SZKOŁY NR 5 
 

Pierwsza Komunia Święta jest zawsze wspaniałym 
wydarzeniem w życiu każdego człowieka i parafii. W tym 
roku tę radosną chwilę przeżywało 98 dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Zgierzu, które 13 maja przyjęły po 
raz pierwszy żywego Pana Jezusa do swoich serc. 
 Uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. dr 
kan. Andrzej Blewiński – proboszcz parafii Matki Bożej 

Dobrej Rady w Zgierzu rozpoczęła się o godzinie 1000. 
Ks. proboszcz przywitał zgromadzone przed świątynią 
dzieci pierwszokomunijne oraz ich rodziców. Następnie 
wysłuchał prośby skierowanej przez dzieci, w której 
poprosiły o sprawowanie Mszy Świętej w ich intencji, jak 
również poprosiły swoich rodziców o błogosławieństwo. 
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Po tym pięknym i wzruszającym momencie 
procesyjnie weszliśmy do świątyni, w której rozpoczęła 
się Eucharystia. 

Liturgia przebiegała w atmosferze szczęścia, spokoju  
i oczekiwaniu na ten najważniejszy moment, w którym 
dzieci zjednoczą się z Panem Jezusem w Komunii Świętej.  

 W uroczystość I Komunii Świętej najbardziej były 
zaangażowane dzieci, które oprócz pięknych odpowiedzi 
na wezwania kapłana śpiewały psalm, aklamację, 
recytowały modlitwę wiernych oraz wierszyki, w których 
dziękowały za dar Eucharystii oraz za miłość okazywaną 

im każdego dnia przez ich najbliższych. Na szczególne 
uznanie zasłużyła piosenka dziewczynki z klasy III, w 
której podziękowała Panu Bogu i rodzicom za dar życia 
oraz nieustanną opiekę.  Nie sposób ominąć pięknego 
śpiewu, który był zasługą pani Beaty – za co jej bardzo 
dziękujemy. 
 Msza Święta zakończyła się wzruszającą i piękną 
przemową księdza proboszcza oraz błogosławieństwem 
mającym nas umocnić do czynienia dobra. Po rozesłaniu 
dzieci procesyjnie wyszły ze świątyni. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby 
ta uroczystość była tak wyjątkowa. 

 Andrzej Kalinowski

 
 

POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE… 
 

Dla wielu spośród nas, miesiąc maj jest najpiękniej-
szym miesiącem  w  roku. Jest to czas wyjątkowy. W 
całej Polsce, na ulicach naszych miast, przed kościołami 
zauważamy dziewczynki i chłopców dumnie prezentują-
cych swe komunijne stroje. 
Wszyscy doskonale wiemy, że  
maj jest czasem Pierwszych 
Komunii Świętych. Jest to świę-
to całej rodziny.  Uroczystość  ta 
gromadzi  wielu bliskich i krew-
nych.  

W tym roku, 20 maja  grupa 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
11 w Zgierzu  w liczbie siedem-
dziesięciu czterech, zaprosiła po 
raz pierwszy Pana Jezusa do 
swoich serc.  Przystępując do 
pierwszej Komunii Świętej, 
dzieci rozpoczęły wyjątkowy 
dialog z Bogiem ukrytym pod postaciami chleba i wina.  

Słowo ,, Komunia” oznacza wspólnotę,  wzajemne 
oddanie się i przyjęcie drugiej osoby. Komunia święta 
jest więc wspólnotą człowieka z Bogiem i Boga z czło-
wiekiem.  Słowo to  w aspekcie rodziny nabiera szcze-
gólnego znaczenia. Przygotowanie dziecka  do Pierwszej 

Komunii Świętej, do pełnego uczestnictwa we Mszy 
Świętej,  następuje poprzez przykład rodziców i całej 
rodziny. To od rodziców dzieci dowiadują się  m.in., że 
Komunia Święta  to nie ,,opłatek” i nie jedynie symbol  

Pana Jezusa, ale 
prawdziwy Chrystus, 
który pragnie zjed-
noczyć  się z każdym 
człowiekiem. Samo 
więc życie rodzinne  
oraz wspólna modli-
twa staje się najlep-
szym sposobem 
przygotowania 
dziecka do przyjęcia 
tego wyjątkowego 
sakramentu. Uroczy-
stość  tak głęboka w 
swej treści i zarazem 

fundamentalna, jeśli chodzi o życie wieczne dziecka, 
wymaga od rodziców obecności przy nim i pomocy w 
zrozumieniu tak ważnych przeżyć.   

Módlmy się za dzieci pierwszokomunijne, aby do-
trzymały wierności Chrystusowi. 

Violetta Lach
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PIELGRZYMKA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH 

DO NASZEJ MAMY NA JASNĄ GÓRĘ 
 

Wdzięczna za dar I Komunii Świętej grupa uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu wzięła udział w 
pielgrzymce na Jasną Górę, która odbyła się 17 maja 
2018 r. Dzieciom towarzyszyli ich rodzice, a z niektórymi 
pojechały babcie. Opiekunem duchowym pielgrzymki 
był ks. dr Tomasz Cyliński, który już na początku 
podróży poprowadził modlitwę prosząc o bezpieczną 
drogę oraz  błogosławione owoce naszej wyprawy. 

W autokarze towarzyszyły nam radosne śpiewy, 
zwłaszcza tych najmłodszych. 

Do Częstochowy dojechaliśmy około godziny 1000  
i udaliśmy się na wały klasztoru, gdzie braliśmy udział  
w drodze krzyżowej poprowadzonej przez ks. Tomasza.  

Rozważania przy poszczególnych stacjach były 
dobrze przemyślane i trafiły do uczestników 
pielgrzymki. 

Kolejnym punktem było zwiedzanie skarbca 
znajdującego się na terenie sanktuarium. Zobaczyliśmy 
tam min. kopie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 
zabytkowe ornaty, naczynia liturgiczne oraz pierścienie 
dostojników kościoła. 

Wreszcie nadszedł najważniejszy moment – udział 
we Mszy Świętej, która rozpoczęła się o godzinie 1330  
w kaplicy przed wizerunkiem cudownego obrazu 
Jasnogórskiej Pani. Dzieci uczestniczące we Mszy 
Świętej ubrane były w stroje komunijne. 
 Po Mszy Świętej wygospodarowany został czas 
wolny, w czasie którego niektórzy wrócili przed oblicze 
Najświętszej Panienki, aby prosić o potrzebne łaski, a inni 
wykorzystali ten czas na posiłek lub zakupy. 

Bardzo miłym gestem ze strony ks. Tomasza było 
wręczenie uczestnikom pielgrzymi różańców, które  
w ostatnim dniu białego tygodnia zostały poświęcone. 

Do Zgierza wróciliśmy około godziny 1815. 
 Dziękuję wszystkim uczestnikom pielgrzymki na Jasną 
Górę za ich budującą postawę i życzę błogosławionych 
owoców płynących ze spotkania z Matką Najświętszą. 

 
Andrzej Kalinowski 
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SYLWETKI KOLEJNYCH KSIĘŻY PROBOSZCZÓW 
 

W ramach jubileuszu 70-lecia naszej parafii, kontynu-
ujemy prezentację sylwetek poszczególnych księży pro-
boszczów, którzy pracowali w naszej parafii. 

Obecnie zostanie ukazany życiorys ks. Tadeusza Suj-
kowskiego oraz  ks. Władysława Wójciaka.  

 
Ks. Tadeusz Suj-

kowski urodził się 5 
czerwca 1920 r.  
w Dębołęce w po-
wiecie nieszawskim. 
Na kapłana został 
wyświęcony 12 
czerwca 1952 r. 
przez ks. bpa Micha-
ła Klepacza w Łodzi.  

Przez pierwsze 
dwa lata swojego 
kapłaństwa pracował 

jako wikariusz w parafii Sulejów, następnie od 1954 – 
1961 w parafii św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim. 
Potem przez kilka miesięcy był wikariuszem w parafii  
w Aleksandrowie Łódzkim, a później przez dwa lata pra-
cował w parafii św. Franciszka w Łodzi. 19 września 1963 
r. otrzymał nominację na proboszcza w parafii Dąbrowa 
– Pawlikowice, gdzie służył Kościołowi do 1966 r. Przez 
następne pięć lat pracuje jako proboszcz w parafii Ma-
rzenin oraz od 25 sierpnia 1971 – 22 listopada 1974  
w parafii Dalików. Wówczas od 1972 – 1974, był wice-
dziekanem dekanatu poddębickiego. 

Od 20 listopada 1974 pracuje jako proboszcz w para-
fii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. W latach 1975 – 
1984 sprawuje funkcję dziekana dekanatu zgierskiego.  
W okresie Jego posługi wykonane zostały dwa ołtarze 
boczne, zmodernizowane zostało oświetlenie i nagło-
śnienie kościoła, ufundowane zostały 3 dzwony oraz 
dzwonnica, a do plebani dobudowana została kancelaria.  

30 kwietnia 1984 r. został przeniesiony w stan spo-
czynku. Jednakże od 1 września 1985 r. otrzymał nomi-
nację na proboszcza w parafii św. Jakuba w Piotrkowie 
Trybunalskim, gdzie pracuje do października 1990 r. Od 
1988 r. był dziekanem dekanatu Piotrków Wschód. 4 
września 1990 r. ponownie został przeniesiony w stan 
spoczynku. 

Zmarł 15 listopada 1994 r. Pogrzeb odbył się 17 listo-
pada 1994 r. w Piotrkowie Kujawskim, gdzie został po-
chowany. 

Ks. Władysław 
Wójciak urodził się 
4 kwietnia 1931 r.  
w Rabce. Na kapła-
na został wyświę-
cony 10 czerwca 
1956 r. w Łodzi 
przez ks. bp Michała 
Klepacza, ordyna-
riusza diecezji łódz-
kiej.  

Swą posługę 
kapłańską jako wi-
kariusz sprawuje w następujących parafiach: od 1 wrze-
śnia 1956 – 1 września 1961 r. pracuje w Ozorkowie, 
następnie od 1 września 1961 – 1 września 1967 r. w 
parafii św. Katarzyny w Zgierzu. Kolejnym miejscem po-
sługi była parafia św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim, 
gdzie pracuje od 1 września 1967 – 24 kwietnia 1968 
oraz od 24 kwietnia 1968 – 19 lutego 1972 r. posługuje 
w parafii św. Franciszka w Łodzi. 

Od 19 lutego 1972 r. zostaje powołany do bycia ad-
ministratorem w parafii Parzno, gdzie przebywa do 30 
kwietnia 1984 r. Dnia 30 kwietnia 1984 r. zostaje powo-
łany na urząd proboszcza w parafii pw. Matki Bożej Do-
brej Rady w Zgierzu, gdzie pracuje do 24 listopada 1997r. 

Dnia 13 grudnia 1985 został odznaczony rokietą  
i mantoletem. 

W czasie jego pobytu w Zgierzu kościół został otyn-
kowany i podłączony do miejskiego systemu ciepłowni-
czego, wybudowany został dom parafialny, zautomaty-
zowany napęd dzwonów, położony asfalt wokół kościoła 
oraz została ufundowana płaskorzeźba św. Jana Pawła II. 
Był on także inicjatorem i współbudowniczym kościoła 
św. Jana Chrzciciela w Zgierzu. 

Od 10 maja 1996 r. do 22 listopada 1998 r. uczestni-
czył w pracach III Synodu Archidiecezji Łódzkiej. 

W latach 1975 – 1984 był dziekanem dekanatu ze-
lowskiego, a od 1985 – 1997 dziekanem dekanatu zgier-
skiego. 

Zmarł 20 stycznia2015 r. Msza Święta pogrzebowa 
odbyła się w kościele parafialnym pw. św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdrój, 24 stycznia 2015 roku, 
po czym nastąpiło złożenie ciała na miejscowym cmenta-
rzu. 

Ks. Tomasz Cyliński 
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PIĘKNA DROGA OD NAJMŁODSZYCH LAT 
 

W dniu 3 czerwca 2018 roku podczas Mszy 
Świętej o 1130 pięciu chłopców z naszej parafii 
zostało mianowanych kandydatami na nowych 
ministrantów. 

Kandydatury i poświęcenia szarf udzielił im ks. 
proboszcz Andrzej Blewiński. Do grona kandyda-
tów wstąpili: Artur Gutowski, Mateusz Jędrzejczak, 
Konrad Nawrocki, Filip Słomka oraz Adam Starzyń-
ski. 

Opiekę nad chłopcami w jak najlepszym przygo-
towaniu do służby ku chwale Boga będzie spra-
wował ks. Tomasz Cyliński.  

Służba ministrancka, to powołanie przy ołtarzu 
Chrystusa. Dlatego my jako rodzice dołożymy 
wszelkich starań, aby zapał i szczere chęci naszych 
synów przetrwały jak najdłużej. Pragniemy, aby 
służba przy ołtarzu była dla nich zaszczytem, a 
postawa – godna do naśladowania dla młodszych 
kolegów. 

Będziemy wspierać ich modlitwą i naszą rodzicielską miłością. 
A.R. Słomka

 

 

 

PRZYJĘCIE DO GRONA MINISTRANTÓW 
 

„Jestem” – odpowiedzieli: Adam Stopczyk i Adam Łu-
czyński, na wezwanie ks. Tomasza Cylińskiego do służby 
liturgicznej. W dniu 3 czerwca 2018r. na Mszy Świętej  
o godz. 1000, dwóch kandydatów zostało przyjętych  
w poczet ministrantów. 

„Ministrare” znaczy „służyć”. Chłopcy przez ostatni 
czas, pod bacznym okiem ks. Tomasza, przygotowywali 
się do pełnienia służby przy ołtarzu Chrystusa. Podczas 
sobotnich zbiórek, pogłębiali rozumienie liturgii oraz 
odbywali zajęcia praktyczne, podczas których uczyli się 
prawidłowo wykonywać czynności liturgiczne. 

Przez złożenie przyrzeczenia i przyjęcie błogosławień-
stwa stali się pełnoprawnymi ministrantami. Na koniec 
obrzędu chłopcy założyli poświęcone szaty liturgiczne. 
Od tej chwili będą służyć Bogu, przyczyniając się do tego, 
aby liturgia była piękna. 

Składamy serdeczne podziękowania dla ks. Tomasza, 
który włożył wiele serca i wysiłku w przygotowanie 
chłopców do służby liturgicznej. Nowo przyjętym mini-
strantom życzymy zapału i gorliwości w pełnieniu posłu-
gi, jaka została im powierzona.  

Wioletta i Maciej Stopczykowie 
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UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 
   

Parafianie uczestnicząc w procesji Bożego Ciała za-
manifestowali swoją wiarę, swoją  miłość do Chrystusa,  
otwarcie na Tego, który nam błogosławi. 
  Poprzez Jego  obecność 
pośród nas w Najświęt-
szym Sakramencie, prosili-
śmy by otwierał nasze 
serca, by przemieniał nas 
wewnętrznie w tych sytua-
cjach, w których codzien-
nie żyjemy. 

Procesji towarzyszyły 
śpiewy i modli-
twy. Uroczystość  Bożego 
Ciała nie mogła się obejść 
bez dzieci, które sypały 
płatki kwiatów. Gest sypa-
nia kwiatków to znak, że 
człowiek uznaje swojego Stwórcę i pokazuje, że chce iść 
za nim. W procesji uczestniczyli też ministranci i lektorzy 
w swoich strojach, którzy zawsze są obecni podczas 
ważnych uroczystości parafialnych. 

  W przygotowanie uroczystości włączyła się Asysta 
oraz inne grupy parafialne. Asysta dziecięca z panią Bea-
tą wykonała dywan kwiatowy przed kościołem. Asysta 

wspólnie z ich opieku-
nem ks. Tomaszem, 
prezesem Wiktorem 
Jarmolińskim oraz 
członkami Asysty zad-
bała oto, aby wszystkie 
chorągwie z naszej 
parafii brały udział w 
procesji.  

Na zakończenie ks. 
proboszcz podziękował 
wszystkim uczestnikom 
za udział w uroczysto-
ściach, organizatorom 
za przygotowanie, a ks. 

Tomasz poczęstował słodyczami dzieci, które sypały 
kwiatki i brały udział w procesji.  

 
Marianna Strugińska-Felczyńska
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GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU – KATECHEZA 
 

Katecheza dorosłych z dn. 9 maja br. była poświęcona 
zagadnieniu grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. 
Prowadzący, ks. proboszcz dr Andrzej Blewiński podkre-
ślił na wstępie optymistyczne przesłanie płynące z Ewan-
gelii – Dobrej Nowiny o zbawieniu. Zwrócił jednak rów-
nież uwagę na słowa: 
„Dlatego mówię wam, że 
każdy grzech i każde bluź-
nierstwo będzie ludziom 
przebaczone, ale bluźnier-
stwo przeciwko Duchowi nie 
będzie odpuszczone. I nawet 
jeśli ktoś powie jakieś słowo 
przeciwko Synowi Człowie-
czemu, będzie mu to przeba-
czone, lecz jeśli będzie mówił 
przeciwko Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to prze-
baczone ani w tym życiu  ani w przyszłym.” (Mt 12, 31-
32) 
 W ujęciu Katechizmu Kościoła Katolickiego za grzechy 
przeciwko Duchowi Świętemu uznaje się: 
- grzeszenie zuchwałe w nadziei Miłosierdzia Bożego, 

- rozpacz albo wątpienie o łasce Bożej, 
- sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, 
- zazdrość albo nieżyczenie bliźniemu Bożej łaski (należy 
pamiętać, że każdy ją otrzymuje, tylko nie zawsze potra-
fimy dostrzec i przyjąć ten dar), 

- serce zatwardziałe na zbawienne 
natchnienia (zamykanie się na głos 
Boga), 
- umyślne zaniedbywanie pokuty aż 
do śmierci. 

Taka postawa to odrzucenie Bo-
żego Miłosierdzia, przeświadczenie 
o własnej mądrości i wyższości w 
stosunku do Boga. Trwanie w grze-
chu, wątpienie w istnienie i moc 
Ducha Świętego powodują, że 

człowiek zaczyna traktować Boga jako wykonawcę swych 
poleceń. Należy pamiętać, że Bóg nie nawraca na siłę, 
szanuje wolną wolę i ludzkie wybory. Wchodzi do nasze-
go życia z delikatnością i za naszą zgodą. Niekiedy jednak 
wstrząsa sumieniem przez życiowe doświadczenia. 
Otrzymaną przez nas łaskę wiary powinniśmy doceniać i 
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rozwijać. Wiedza intelektualna prowadzi do Boga, a tym, 
którzy uczciwie go poszukują, Bóg zawsze daje się odna-
leźć. Duch Święty objawia człowiekowi swój zamiar. Jeśli 
my, jako wierzący nie zgadzamy się z tym, popełniamy 
grzech przeciwko Duchowi Świętemu.  
 Podsumowując, grzechem przeciwko Duchowi Świę-
temu jest złe nastawienie w stosunku do Boga, świado-
mość popełnianego przez nas zła, a jednocześnie brak 

chęci zerwania z nim. Pragnienie nawrócenia się jest 
najważniejsze, gdyż nawrócenie zatwardziałego człowie-
ka to radość Boga.  

Dzięki katechezie uczestnicy mogli pogłębić swoją 
wiedzę, uświadomić sobie i właściwie zinterpretować 
problem grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. 
 

Elżbieta Hildt 

 

UROKI ZIEMI WIERUSZOWSKIEJ 
 

Wzdłuż i wszerz, po całej Polsce rozsiane są 
miejsca kultu Bożego, miejsca święte. Warto je 
odwiedzać ze względów religijnych, duchowych, 
a także kulturowych. Można się do nich udać 
podejmując trud pielgrzymowania lub  wycieczką 
autokarową. Członkowie Polskiego Towarzystwa 
Schronisk Młodzieżowych wspólnie z członkami 
Akcji Katolickiej wybrali się  autokarem i podzi-
wiali uroki Powiatu Wieruszowskiego. Na terenie 
powiatu ustanowiono  45 pomników przyrody. 
Do największych poza przyrodniczych atrakcji 
turystycznych powiatu wieruszowskiego do któ-
rych dotarliśmy są:  

 dawny kościół i klasztor Paulinów w Wie-
ruszowie – miejsce śmierci ojca Augusty-
na Kordeckiego, przeora klasztoru jasno-
górskiego w trakcie potopu szwedzkiego. O du-
chowości zakonu paulinów oraz historii bazyliki  
i obrazu Pana Jezusa Pięciorańskiego opowie-
dział nam Ojciec Piotr Polek - Przeor Zakonu  
i proboszcz klasztoru.  Początki klasztoru oo. 
Paulinów w Wieruszowie łączą się z osobą sę-
dziego wieluńskiego Bernarda Wierusza, który w 
1401 roku ufundował klasztor przy drewnianym 
kościółku pw. Świętego Ducha. Od czasów fun-
dacji przetrwał do dziś łaskami słynący obraz Mi-
łosierdzia Bożego, zwany też obrazem Pana Je-
zusa Pięciorańskiego. Ikona  przetrwała do dziś, 
pomimo wielu wojen i pożarów, których przez 
stulecia doświadczało miasto i jego kościoły. Ba-
zylika do dziś zadziwia barokowym wystrojem 
wnętrza. Najpiękniejsze dzieła to: osiem, wspa-
niale przyozdobionych rzeźbami i złoceniami, 
bocznych ołtarzy, wykonana w podobnym stylu 
ambona, a także scena ukrzyżowania z ołtarza 
głównego; 

 ruiny średniowiecznego zamku w Bolesławcu z 22 
– metrową wieżą udostępnioną do zwiedzania 
oraz tamtejszy barokowy kościół p.w. św. Trój-
cy;  

 kościół p.w. N.M.P. w Łubnicach wzniesiony w XIV 
stuleciu;  

 okazałe pałace w Sokolnikach i Walichnowach. 
Byliśmy także w Sanktuarium św. Wojciecha Biskupa 

Męczennika w Cieszęcinie.  Parafia rzymskokatolicka, 
została utworzona w XI wieku. Prowadzą ją ojco-
wie sercanie biali. Według tradycji ustnej świątynia pw. 
św. Wojciecha powstała w 1080 roku, kiedy to św. Woj-
ciech przemawiał do zgromadzonych mieszkańców pod-
czas swej podróży ewangelizacyjnej do Prus. Obecna 
drewniana świątynia została wzniesiona w 1789 roku.  
W czasie II wojny światowej została obrabowana i za-
mknięta. Od 1995 roku kościół został podniesiony do 
godności Sanktuarium św. Wojciecha.        

Kolejnym punktem programu była –  Kuźnica Ska-
kawska gdzie odkryto duże grodzisko pierścieniowate, 
zajmujące obszar ok. 48 ha (średnica 600-700 m). Pod-
czas badań archeologicznych stwierdzono, że był to gród 
obronny kultury łużyckiej, datowany na okres 700-400 
lat p.n.e. Miejsce to jest identyfikowane jako Arsonium, 
gród zaznaczony przez greckiego uczonego Klaudiusza 
Ptolemeusza na pierwszej mapie ziem dzisiejszej Polski. 

Podziwialiśmy też uroki Byczyny, jako jedno z nie-
licznych miast w Polsce zachowała niemal w całości mury 
miejskie, które otaczają miasto linią owalną, ich długość 
to ponad 900 m. Oglądaliśmy  mury miejskie  wieże 
bramne – Polską i Niemiecką, Basztę Piaskową oraz fosę.  
  Wszyscy wrócili zadowoleni i ubogaceni duchowo. 

 
Marianna Strugińska-Felczyńska 
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DRODZY DUSZPASTERZE NASZEJ PARAFII 
 

W miesiącu maju przypadają rocznice Waszego 
ostatecznego TAK danego Bogu, jako odpowiedź na dar 
powołania do kapłaństwa. 

W Archikatedrze Łódzkiej miała miejsce uroczysta 
Msza Święta pod przewodnictwem seniora Ks. Arcybi-
skupa Władysława Ziółka z okazji 38 rocznicy święceń 
kapłańskich. W gronie kapłanów był między innymi ks. 
kan. dr Andrzej Blewiński proboszcz parafii Matki Bo-
skiej Dobrej Rady w Zgierzu. 

W 2018 roku mija tez 13 rocznica święceń kapłań-
skich Ks. dr Tomasza Cylińskiego oraz 45 rocznica świę-
ceń kapłańskich Ks. prałata Stanisława Kaniewskiego. 

Przyjmijcie nasze najserdeczniejsze życzenia radości 
z posługi oraz niegasnącej gorliwości w drodze do świę-
tości. Niech Pan Jezus Wam błogosławi! 

Z darem modlitwy - parafianie. 
 

Zespól Redakcyjny 
Zdjęcie wykonała Maria Niedziela 

 
  

BOSKIE RANDKI 
 

Centrum Służby Rodzinie zaprasza do udziału 
w Boskich Randkach przeznaczonych dla katolic-
kich singli. Kolejna tegoroczna edycja odbędzie 
się w niedzielę 24 czerwca 2018 r. i rozpocznie 
Mszą św. w intencji dobrego męża i dobrej żony 
o godz. 16.00. Do udziału w tej edycji zaproszo-
ne są osoby w wieku 35-45 lat. Koszt udziału  
w wydarzeniu wynosi 25 zł. Szczegółowe infor-
macje na stronach Centrum Służby Rodzinie 
(www.csr.org.pl). 

Źródło: www.archidiecezja.lodz 

ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE DLA 

MAŁŻEŃSTW 
 

Zapraszamy małżeństwa sakramentalne, na 
weekendowe rekolekcje Spotkań Małżeńskich. 
Rekolekcje odbędą się w Ośrodku Konferencyjno – 
Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewi-
cach w dniach 15 – 17 czerwca 2018 roku. Przezna-
czone są dla tych małżeństw które chcą pogłębić  
i odnowić swoją miłość, również odbudować po-
przez dialog wzajemne relacje. Informacje i zapisy, 
strona internetowa; www. spotkaniamalzenskie-
lodz.pl 
Kontakt mail: malzonkowie@spotkaniamalzenskie-
lodz.pl; Odpowiedzialni za rekolekcje Elżbieta Jerzy 
Marcinkiewiczowie tel. 698-331-809 

Źródło: www.archidiecezja.lodz 
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Kancelaria Parafialna czynna od poniedziałku do piątku w godz.; 9: 00– 11: 00 oraz 15:00– 16:30; Tel: 42 /716-27-65 

Wydawca: Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, 95-100 Zgierz ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 
Redakcja: Ks. Kan. dr Andrzej Blewiński – Proboszcz Parafii; redaktor: Ks. dr Tomasz Cyliński przy współpracy  

z członkami i sympatykami Akcji Katolickiej. 
Nr konta parafialnego: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 36 8783 0004 0015 6097 2000 0001 

Nr konta Świetlicy Środowiskowej: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 34 8783 0004 0015 8932 2000 0001 
Za wszelkie wpłaty na rzecz parafii i Świetlicy Środowiskowej składamy serdeczne Bóg zapłać 

www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl e-mail: gazeta.dobrarada@gmail.com 

Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego tekstów oraz prawo do korekty stylistycznej i ortograficznej. 
Zespół Redakcyjny „Dobra Rada”: Marianna Strugińska-Felczyńska, Agnieszka Paszkowska, Elżbieta Hildt, Katarzyna Wieczorek. 

Składanie gazetki: Agnieszka Paszkowska, Marianna Strugińska-Felczyńska, ks. Tomasz Cyliński. 
Zdjęcia: Marianna Strugińska-Felczyńska  

Dystrybutor: Marek Cylke 

KOŁO BIBLIJNE W NASZEJ PARAFII 
 

Koło biblijne działa w naszej parafii od kilkunastu lat. 
Spotykamy się w poniedziałki po Mszy Świętej o 1730 i 
pod opieką ks. Tomasza Cylińskiego  rozważamy czytania 
z minionej niedzieli. Koło liczy ok. 12 osób w różnym 
wieku.  

Można by zapytać, po co spotykać się z innymi, żeby 
czytać Pismo Święte? Przecież w wielu domach Biblia 
stoi na półce, w niektórych jest czytana często, może 
nawet codziennie. Niektórzy z nas mają Biblię i czują się 
usprawiedliwieni, można do niej zajrzeć w każdej chwili. 
Ale czy to robimy? Czy nasz kontakt powinien ograniczać 
się tylko do posiadania kolejnej książki na półce? 

Podczas spotkań koła biblijnego odczytujemy tekst z 
Biblii, komentarz i zastanawiamy się, jaki fragment 
ewangelii szczególnie zwrócił naszą uwagę, konfrontu-

jemy nasze przemyślenia i pytania z innymi. Ksiądz wska-
zuje nam inne fragmenty z Pisma Świętego, które nawią-
zują do tego czytania. Często po analizie przywołujemy 
sytuacje z naszego życia, zastanawiamy się, co w co-
dziennym życiu oznacza zwrot oddać życie za przyjaciół, 
czy ja jestem jak niewierny Tomasz? Czy umiem się ucie-
szyć, że inni też dostaną po denarze, choć po ludzku 
czujemy, że to niesprawiedliwe. 

Co tydzień zmagamy się z tym, co przekazuje nam 
Bóg i jaka jest nasza postawa wobec tych słów. Zapra-
szamy wszystkich do wspólnej lektury najważniejszej 
księgi życia.  
 

Joanna Kapusta
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Z ksiąg parafialnych opracowała: Katarzyna Dąbrowska  

 

Odeszli do wieczności 
 

Halina Popiołek (ur.1948) 
Anna Trojak (ur.1934) 

Henryk Bebko (ur.1939) 
Ludwik Pawelak (ur.1935) 
Andrzej Wasiak (ur.1969) 

Grzegorz Moszczyński (ur.1958) 
 

 

Sakrament chrztu otrzymali                           

Mikołaj Marek Bartczak 
Magdalena Julia Oślak 

Jakub Gąsieniec 
Wojciech Szymczak 

Dorota Kosińska 

 
 

Sakrament małżeństwa zawarli 
 

Małgorzata Anna Cieślak i Krzysztof Kociszewski 
 


