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DOBRA  

RADA 
PISMO PARAFIALNE CZERWIEC 2010 (8) 

 

Wywiad z Pasterzem Kościoła Łódzkiego 
Jego Ekscelencjo, czy mo Ŝemy poprosi ć Księdza 
Arcybiskupa o przybli Ŝenie swojej drogi Ŝyciowej? 

Urodziłem się w Komornikach koło Wolborza, a 
więc w granicach diecezji łódzkiej. Szkołę średnią i studia 
teologiczne ukończyłem w Łodzi. Studia z zakresu prawa 
kanonicznego oraz literatury łacińskiej odbyłem w Rzymie. 
Tam równieŜ w roku 1958 przyjąłem święcenia kapłańskie. 
Po powrocie z Rzymu pracowałem na stanowisku 
kanclerza Kurii Diecezjalnej, pełniąc jednocześnie funkcję 
rektora kościoła przy klasztorze Sióstr Bernardynek w 
Łodzi. W 1980 r. PapieŜ Jan Paweł II mianował mnie 
biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej, a sześć lat 
później biskupem diecezjalnym łódzkim. W następstwie 
utworzenia w 1992 r. archidiecezji bezpośrednio podległej 
Stolicy Apostolskiej, mianowany zostałem arcybiskupem 
archidiecezji łódzkiej. W 2004 r. PapieŜ Jan Paweł II 
utworzył metropolię łódzką i mianował mnie jej pierwszym 
metropolitą. Odpowiadając na postawione pytanie 
dokonałem w swojej wypowiedzi wielkiego skrótu. MoŜna 
jednak łatwo zauwaŜyć, Ŝe olbrzymia większość mojego 
Ŝycia jest czasem realizowania powołania kapłańskiego 
oraz posługi duszpasterskiej i biskupiej.  
Bior ąc pod uwag ę Jego Ekscelencji lata posługi 
kapłańskiej, pragniemy spyta ć, jakie s ą priorytety 
wynikaj ące z powołania kapła ńskiego? 

Część odpowiedzi na to pytanie zawarta jest w 
dwóch cytatach zaczerpniętych z Nowego Testamentu. 
Wybrałem je, gdy rozpocząłem swoją posługę w 
kapłaństwie Chrystusowym – najpierw jako prezbiter, a 
później – biskup. Myślę najpierw o treści motta, jakie 
zamieściłem na obrazku prymicyjnym. Zawiera ono słowa 
św. Pawła Apostoła z Pierwszego Listu do Tymoteusza: 
Bogu samemu (Tym 1,17). Z kolei jako dewizę biskupią 
wybrałem słowa w mocy Ducha wyjęte z Ewangelii św. 
Łukasza (Łk 4,14). Te dwie myśli towarzyszą mi w 
realizowaniu powołania kapłańskiego a w szczególności w 
posłudze duszpasterskiej. Wspomniane „priorytety” 
wynikają przede wszystkim z powstałych sytuacji i 
uwarunkowań, jakie towarzyszą tej posłudze. Przykładowo 
tylko wymienię dwa z nich: sprawa powołań kapłańskich i 
zakonnych oraz obowiązek udziału wiernych w niedzielnej 
mszy świętej. W przygotowaniach do Nawiedzenia 
Królowej Polski w archidiecezji łódzkiej priorytety te 
potraktowane zostały jako bardzo waŜne i pilne postulaty.  

Jego Ekscelencjo, czy 
mógłby si ę Ksi ądz 
Arcybiskup podzieli ć z nami 
swoimi najwa Ŝniejszymi 
zadaniami duszpasterskiej 
pracy jako Arcybiskupa? 

Zadania te są liczne i 
zróŜnicowane. Jedne z nich 
np. wynikają z faktu 
uczestnictwa w pracach 
Konferencji Episkopatu Polski 
a do niedawna takŜe w Papieskiej Radzie ds. SłuŜby 
Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Inne zadania są 
związane z moją posługą jako pasterza archidiecezji 
łódzkiej. Te drugie są wyjątkowo bogate, wystarczy 
przejrzeć wydawany kaŜdego roku „Informator 
Archidiecezji Łódzkiej”, Ŝeby dostrzec najwaŜniejsze 
obszary troski pasterza archidiecezji. Są to np. WyŜsze 
Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna z jej 
wydziałami i komisjami, Trybunał Metropolitalny Łódzki czy 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej i 215 parafii, Ŝeby wymienić 
te najwaŜniejsze. Z wypełnieniem tych zadań wiąŜe się 
wielka odpowiedzialność przed Bogiem i Ludem BoŜym. 
Dlatego towarzyszy im moja codzienna modlitwa, abym 
mógł z pomocą BoŜej łaski jak najwierniej zadania te 
wypełniać. 
Jego Ekscelencjo, czy zechciałby Ksi ądz rozwin ąć 
myśl Świętego Jana Marii Vianneya, Ŝe „Kapła ństwo – 
to miło ść Serca Jezusowego”? 

Kończy się Rok Kapłański. Jego patronem był św. 
Jan Maria Vianney. W Polsce najpiękniejszym przeŜyciem 
w obchodach Roku była niedawna beatyfikacja 
czcigodnego sługi BoŜego ks. Jerzego Popiełuszki. 
Heroizm kapłanów Kościoła łódzkiego był przybliŜany na 
sesjach duszpasterskich i podczas spotkań modlitewnych. 
Jest znamienny kontekst wydarzeń jakie poprzedziły 
wypowiedziane przez Chrystusa słowa: „śniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby 
wyprawił robotników na Swoje Ŝniwo” (Mt 9,37-38). 
Wcześniej Jezus uzdrawia choroby ludzi, którzy za Nim 
podąŜają i lituje się nad nimi, bo „byli znękani i porzuceni, 
jak owce nie mające pasterza” (w. 36). Ta troska Jezusa, 
Ŝeby zapewnić swoim wyznawcom kapłanów jest więc 
odbiciem miłości Jego Serca wobec Ludu BoŜego.  

Marianna Strugi ńska- Felczy ńska 
Katarzyna Wieczorek 
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Zawsze z Twoim Synem… 
Od 12 września 2009 roku w naszej Archidiecezji 

ma miejsce szczególny czas 
Nawiedzania obrazu Matki 
BoŜej Jasnogórskiej, ten 
waŜny moment dla nas 
wszystkich będzie trwać do 11 
września 2010 roku. Historia 
Nawiedzania Obrazu sięga lat 
50tych XX wieku, kiedy 
Prymas Tysiąclecia Stefan 
Kard. Wyszyński przebywając 
w więzieniu opracował 
program moralnego i 
religijnego odrodzenia narodu, 
zawarty później w 
Jasnogórskich Ślubach 
Narodu. Śluby te były odnowieniem przymierza narodu 
polskiego ze swoją królową i stały się początkiem idei 
peregrynacji obrazu Matki BoŜej Jasnogórskiej w kraju. 
Idea ta wyrosła jako impuls, który zrodził się podczas 
tamtej uroczystości. Kardynał Wyszyński polecił, aby aktu 
ślubowania na wałach Jasnogórskich dokonał ówczesny 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski biskup 
Michał Klepacz. Na Ŝyczenie Księdza Prymasa ślubowanie 
dokonało się przed Cudownym Obrazem, który został 
wyniesiony z kaplicy na klasztorne wały. Kiedy na prośbę 
generała zakonu Paulinów O. Alojzego Wrzalika, biskupi 
pobłogosławili wiernych obrazem, z tłumu zerwało się 
spontaniczne wołanie „Matko zejdź do nas, Matko bądź z 
nami”, które stało się źródłem idei nawiedzenia obrazu 
Jasnogórskiej Pani w kaŜdej parafii. Po uwolnieniu 
Prymasa Polski z więzienia na jego polecenie wykonano 
wierną kopię Cudownego Obrazu, która miała w 
przyszłości pielgrzymować po kraju. W dniu 14 maja 1957 
r. Ojciec Święty Pius XII poświęcił kopię obrazu Matki 
BoŜej Jasnogórskiej. Podczas sumy odpustowej w dniu 26 
sierpnia 1957r w pierwszą rocznicę Jasnogórskich Ślubów 
Narodu, Prymas Polski ogłosił rozpoczęcie peregrynacji. 
Zaczęła się ona 3 dni później od archidiecezji 
warszawskiej w uroczystość ścięcia św. Jana Chrzciciela - 
trwała przez 23 lata do 12 października 1980 r. 
odwiedzając wszystkie parafie w Polsce. Diecezja łódzka 
jak i równieŜ inne diecezje doświadczyła cudów łaski BoŜej 
w czasie Nawiedzenia obrazu Matki BoŜej Jasnogórskiej. 
Czas przygotowywania do tego wydarzenia stawał się 
impulsem do duchowego obudzenia i wzrostu poboŜności. 
Misje św. głoszone w kaŜdej parafii, które przygotowywały 
do tego historycznego wydarzenia wydawały duchowe 
owoce. W duŜym stopniu wpłynęło to na decyzję 
konferencji Episkopatu z 21 marca 1985 r. o rozpoczęciu 
od 3 maja tegoŜ roku Drugiego Nawiedzenia wszystkich 
parafii w Polsce. Nasza diecezja będzie dwudziestą szóstą 
z kolei diecezją, którą nawiedzi Matka BoŜa w Kopii 
Cudownego Obrazu. Peregrynacja Obrazu to szczególny 
czas osobistej i wspólnotowej modlitwy, aby umocnić 
naszą wiarę, pogłębić miłość, prosić o łaski i miłosierdzie, 
którego wszyscy tak bardzo potrzebujemy. Niech to będzie 
czas szczególnej modlitwy rodzin i za rodziny. Ojciec 
Święty Jan Paweł II przypomina nam w Liście do Rodzin 
(23) iŜ, to „poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, 
dzieje zbawienia ludzkości". Dziś rodzina, która pełni 
waŜną rolę w dziele ewangelizacji, zmaga się z 
przeciwnościami Ŝycia i jest wystawiona na wiele prób i 

doświadczeń. Dlatego tez w tym trudnym czasie powinna 
czerpać swe siły i Ŝyć w 
jedności z Maryją, która 
otacza nas co dziennie Swoją 
opieką, wstawia się za nami i 
prowadzi do swego Syna. W 
naszej parafii peregrynacja 
Cudownego Obrazu odbędzie 
się w poszczególnych 
rodzinach, które będą miały 
okazję utrwalić duchowe 
owoce swojej wiary. 
Praktyczną pomocą w 
spotkaniu rodzin jest zbiór 
modlitw, refleksji i pieśni 
zatytułowany Modlitewnik 

Nawiedzenia, opracowany przez ks. Tomasza Szczypę. 
KsięŜa z naszej parafii bardzo gor ąco 

zachęcają rodziny do duchowego przygotowania si ę 
na spotkanie z Matk ą Bosk ą Jasnogórsk ą, dlatego te Ŝ 
zapraszamy do udziału w Misjach Nawiedzenia, 
prowadzonych w przez Ojców Paulinów, a tak Ŝe do 
udziału w Nawiedzeniu.  

Katarzyna Wieczorek 
 

MISJE NAWIEDZENIA 
10-14.07.2010 r. 
NAWIEDZENIE 

OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ 
15-16.07.2010 r. 

Sobota 10.07.2010 r.  
Misyjny rachunek sumienia. 
Dzień oczyszczenia pamięci. 
 
Na wszystkie Msze i nabożeństwa przynosimy lampiony.  

 

  630 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.  
  700 – Msza św. z nauką misyjną. 
  900 – Msza św. z nauką misyjną. 
1100 – Liturgia światła dla dzieci. przedszkolnych 
i szkolnych klas 0-VI. 
1800 – Msza św. z nauką misyjną. 
2000 – Liturgia światła z nauką misyjną dla młodzieży 
gimnazjalnej, szkół średnich, studiującej i pracującej. 
2100 – Apel Jasnogórski. 
 
Niedziela 11.07.2010 r. 
Dzień modlitw  
o życie chrześcijańskie rodzin. 
  
Przychodzimy do kościoła całymi rodzinami. Podczas 

każdej mszy będzie specjalne błogosławieństwo rodzin.  

 

  630 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.  
  700, 830, 1000, 1130, 1300 , 1800 – Msza św. z nauką misyjną 
do rodzin. 
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2000 – Procesja Maryjna ulicami miasta: ul.  
Mielczarskiego, ul. Ks. Rembowskiego, ul. Cezaka, ul. 3 
Maja. 
 Apel Jasnogórski. 
 
Poniedziałek 12.07.2010 r. 
Dzień modlitw za ludzi chorych i w podeszłym wieku. 
 
Dzisiaj Ojcowie Paulini odwiedzą z posługą sakramentalną 

obłożnie chorych w domach w godzinach 13
00

 – 17
00

. 

 
  630 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.  
  700 – Msza św. z nauką misyjną. 
  900 – Msza św. z nauką misyjną. 
1100 – Nabożeństwo Miłosierdzia dla dzieci przedszkolnych 
i szkolnych klas 0-VI. 
1800 – Msza św. z nauką misyjną. 
2000 – Nabożeństwo Miłosierdzia z nauką misyjną 
dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich, studiującej 
i pracującej. 
2100 – Apel 
Jasnogórski. 
 
Wtorek 
13.07.2010r. 
  Dzień modlitw o 
miłość, wierność 
i jedność 
małżeństw. 
 
Podczas Mszy św. 

małżonkowie 

odnowią przysięgę 

małżeńską. 

 

  630 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.  
  700 – Msza św. z nauką misyjną. 
  900 – Msza św. z nauką misyjną. 
1100 – Nabożeństwo Maryjne dla dzieci przedszkolnych 
i szkolnych klas 0-VI. 
1800 – Msza św. z nauką misyjną. 
2000 – Nabożeństwo Maryjne z nauką misyjną 
dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich, studiującej 
i pracującej. 
2100 – Apel Jasnogórski. 
 
Środa 14.07.2010 r. 
Spowiedź misyjna. 
 
  630 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.  
  700 – Msza św. z nauką misyjną. 
  900 – Msza św. z nauką misyjną z udziałem chorych i osób 
w podeszłym wieku. 
1100 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci 
przedszkolnych i szkolnych klas 0-VI. 

1430 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź dla młodzieży 
gimnazjalnej, szkół średnich, studiującej i pracującej i 
spowiedź młodzieży. 
1800 – Msza św. z nauką misyjną. 
 
Spowiedź św.:  730 – 1200, 1500 – 1900. 
 
2100 – Apel Jasnogórski. 
 

 
Misje głoszą Ojcowie Paulini. 

             
 

NAWIEDZENIE 
 
Zawsze z Twoim Synem. 
 
Czwartek 15.07.2010 r. 
Dzień Powitania Maryi 
1630 – Nabożeństwo oczekiwania na Placu Kilińskiego.  
1700 – Powitanie Matki Bożej i procesja do kościoła. Msza 
św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza 
Biskupa Adama Lepy.  
1900 – Czuwanie: Akcja Katolicka. 
2000 – Czuwanie: Żywy Różaniec. 
2100 – Apel Jasnogórski. 
2200 – Czuwanie młodzieży. 
2300 – Modlitwy za zmarłych.  
 
Piątek 16.07.2010 r. 
Dzień Czuwania z Maryją 
2400 – Pasterka Maryjna celebrowana przez kapłanów, 
którzy pochodzą z naszej parafii.  
  100 – Czuwanie: Krzywie. 
  200 – Czuwanie: Chełmy. 
  300 – Czuwanie: ul. Łódzka i ulice przyległe. 
  400 – Czuwanie: ul. Ks. Rembowskiego i ulice przyległe. 
  500 – Czuwanie: ul. 3 Maja i ulice przyległe. 
  600 – Czuwanie: ul. Długa i ulice przyległe. 
  630 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.  
  700 – Msza św. Prymaria. 
  830 – Msza św. dla chorych i ludzi w podeszłym wieku. 
Sakrament Namaszczenia Chorych. 
1000 – Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej, szkół 
średnich, studiującej i pracującej. 
1130 – Msza św. dla dzieci szkolnych klas 0-VI. 
1300 – Msza św. i specjalne błogosławieństwo 
dla niemowląt i dzieci przedszkolnych. 
1400 – Czuwanie: Koło Przyjaciół Radia Maryja i pozostałe 
grupy parafialne dorosłych. 
1500 – Msza św. na zakończenie Nawiedzenia. 
Poświęcenie obrazów Matki Bożej Jasnogórskiej do 
naszych mieszkań. Liturgia pożegnania. Procesja z 
Obrazem do kościoła Chrystusa Króla ulicami: u;. 
Mielczarskiego, ul. Długa, ul. 1 Maja. 
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Hymn Nawiedzenia  
Ref.: Bogurodzico - Polski Królowo  
Tyś pełną łaski - Matką Kościoła,  
Bądź pozdrowiona, bądź pochwalona. 
Zawsze z Twoim Synem! 
 
1. A skądże nam to, że Matka Pana 
Przychodzi do nas, pełna zwiastowań. 
Okaż, że jesteś Matką Zwycięską, 
Bo nam w tym świecie żyć bardzo ciężko. 
 
2. Tyś z bólem Serca szukała Syna, 
Rodzinom naszym zaradź w potrzebie. 

Młodzież i dzieci, te zagubione, 
Troskliwa Matko, weź w swą obronę. 
 
3. Nie odchodź od nas, nadziei Matko, 
Póki sumienia w nas nie obudzisz. 
Ojczyźnie wolnej, miastom i wioskom, 
Daj rządy mądrych i dobrych ludzi. 
 
4. Wtedy będziemy światu potrzebni, 
Z wiarą tak mocną, co ludzi zmienia, 
Ty zmiażdżysz głowę węża - szatana, 
I nowe będą niebo i ziemia. 

 

30 lat minęło…  
W dniu 19 maja 2010 roku przeŜywaliśmy radość 

jubileuszu 30-lecia sakry 
biskupiej Księdza 
Arcybiskupa Władysława 
Ziółka, Metropolity 
Łódzkiego, oraz 30-lecie 
święceń kapłańskich 
naszego Księdza 
Proboszcza Andrzeja 
Blewińskiego.  

Uczestniczyli w niej 
równieŜ zaproszeni przez 
gospodarza kapłani, którzy 
30 lat temu podobnie jak 
ksiądz proboszcz otrzymali 
święcenia kapłańskie: ks. 
prał. Grzegorz Jędraszek, ks. 
proboszcz Franciszek 
Kijowski, ks. kan. Grzegorz Klimkiewicz, ks. kan. Zdzisław 
Kowalewski, ks. kan. Tadeusz Koziorowski, ks. mgr 
Henryk Krzosek, ks. prał. Ireneusz  Kulesza, ks. kan. 
Tadeusz Malec, ks. prał. Bartłomiej Rurarz, ks. Paweł 
Pełka z diecezji łowickiej, ks. prof. Stanisław Skobel, ks. 
kan. Waldemar Sondka, ks. prof. Sławomir Szczybra, ks. 
kan. dr Ryszard Szmist. 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością 
przedstawiciele władz powiatu zgierskiego, starosta Jacek 
Socha, Przedstawiciele Miasta Zgierza: Świętosław Gołek, 
Waldemar Gorzak, wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, 
dyrektorzy placówek oświatowych, domów kultury wraz z 
podopiecznymi.  

We Mszy Świętej uczestniczyli równieŜ członkowie 
wspólnot parafialnych oraz wierni. Tak licznie zgromadzeni 
daliśmy wyraz naszej wielkiej radości i dziękczynienia za 
dar kapłaństwa. 
Oprawę muzyczną przygotował chór dziecięcy ze Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Zgierzu „Tęczowe Nutki” 

Mszę Świętą sprawował Metropolita Łódzki 
Arcybiskup Władysław Ziółek, obchodzący 30-lecie sakry 
biskupiej. Głosząc homilię, wspominał początki swojego 
kapłaństwa. Spotykał na swojej drodze wiele przeciwności 
i doświadczał wielu trudów. Na tej mozolnej ścieŜce 
orędownikami byli starsi kapłani, którzy swoimi radami 
wspierali młodego wówczas księdza. Ich cenne wskazówki 
pomagały w rozpoczętej pracy duszpasterskiej niezaleŜnie, 

w jakich parafiach się znajdował. Dzięki łasce od Boga, 
swoim umiejętnościom, 
wytrwałości, samozaparciu 
w pracy duszpasterskiej 
zdobywał uznanie 
przełoŜonych, którzy 
doceniali go powierzając 
nowe role w hierarchii 
Kościoła, czyniąc go za 
niego odpowiedzialnym. 

Patrząc z tej 
perspektywy Metropolita 
Łódzki Arc ybiskup 
Władysław Ziółek 
podziękował księŜom 
jubilatom za podejmowane 
do tej pory wyzwania w 
głoszeniu Słowa BoŜego 

oraz budowanie dobrych relacji z wiernymi. Jednocześnie 
podkreślił, Ŝe z racji wieku i przeŜytych doświadczeń 
księŜa jubilaci mają obowiązek dzielić się swą mądrością z 
kapłanami rozpoczynającymi drogę duszpasterską. 
Powinni słuŜyć radą, dobrym słowem oraz motywować ich 
do podejmowania kreatywnych zadań. W momencie 
niepowodzeń stać u boku i wspierać młodych kapłanów. 

Po Komunii Świętej wszystkim jubilatom złoŜyliśmy 
Ŝyczenia i wręczyliśmy symboliczne upominki w postaci 
ksiąŜek wykonanych przez podopiecznych z Domu 
Dziennego Pobytu w Zgierzu oraz aniołki z zrobione przez 
wychowanków z Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu. 
Następnie kaŜda wspólnota parafialna składała Ŝyczenia  
Księdzu Arcybiskupowi Władysławowi Ziółkowi. (składali 
wyrazy wdzięczności za 30 lecie sakry biskupiej  i Ŝyczyli, 
aby Pan pozwolił jak najdłuŜej  pełnić posługę pasterską i 
aby dzieła zainicjowane przez Jego Ekscelencję, wydały 
stokrotny owoc.  
Wspólnoty parafialne złoŜyły wyrazy uznania naszemu 
Proboszczowi. Dziękowali za przewodnictwo duchowe i 
inicjowanie roŜnych przedsięwzięć, gospodarską dbałość o 
nasza parafię, i niestrudzone polepszanie jej wyglądu; za 
uśmiech, humor, Ŝyczliwość i wszelkie dobro.  

Po Mszy Świętej dzieci i młodzieŜ zaprezentowały 
Ks. Arcybiskupowi Władysławowi Ziółkowi, Ks. 
Proboszczowi oraz pozostałym jubilatom programy 
wokalno- taneczne. Tym samym młode osoby z radością 
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dziękowały za dar kapłaństwa. Pragnęły podkreślić, Ŝe to 
Wy, kapłani, jesteście nam potrzebni! Wasza praca, trud i 
poświęcenie są godne podziwu i naśladowania. Wystąpili: 
grupa taneczna „PIK- POK” ze Spółdzielczego Domu 
Kultury SEM w Zgierzu,  „NATE8” z Centrum Kultury 
Dziecka, Michalina i Natalia Barylskie, Grupa dzieci 
Miejskiego Przedszkola nr 3, Zgierskiego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II. Dziękujemy 
wszystkim za wyjątkowe zaangaŜowanie. 

Za udział w tak doniosłej uroczystości składamy 
podziękowania wszystkim.   

W imieniu wiernych wszystkim jubilatom Ŝyczmy, 
aby następne 30- lecie było dalszą owocną słuŜbą Bogu i 
ludziom; by Pan Bóg obdarzał Was zdrowiem i siłą do 
realizacji wszystkich wyzwań Ŝyciowych oraz wspomagał w 
kapłańskiej drodze, a Matka BoŜa Dobrej Rady otaczała 
płaszczem swej opieki. 

Szczęść BoŜe 
ElŜbieta Barylska, Karina Łyszczek 

Marianna Strugi ńska- Felczy ńska 

 

Lektura Słowa Bożego  
Siostry i Bracia. W poprzednim numerze biuletynu 

parafialnego zachęcaliśmy do lektury Pisma Świętego. 
Teraz zachęcamy równieŜ do dzielenia się słowem BoŜym. 
W ewangelii św. Mateusza 5,13-16  z wtorku 8 czerwca 
br. roku zachęca nas do tego sam Pan Jezus  słowami 
„13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój 
smak, czymŜe ją posolić? Na nic się juŜ nie przyda, chyba 
na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jesteście 
światłem świata. Nie moŜe się ukryć miasto połoŜone na 
górze. 15 Nie zapala się teŜ światła i nie stawia pod 
korcem*, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy 
są w domu. 16 Tak niech świeci wasze światło przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie.”  

Na pewno kaŜdy z nas czy to w rodzinie, czy 
wśród znajomych, czy w pracy (szkole), wspólnocie 
parafialnej ma okazję dzielić się swoją wiarą i jej 
przeŜywaniem. Nie mniej jednak na chwałę BoŜą 
zachęcamy do dzielenia się doświadczeniem lektury pisma 
świętego na szerszym polu. Niech tym razem, naszym 
świecznikiem stanie się choćby przez chwilę nasz biuletyn 
parafialny, gdzie moglibyśmy podzielić się dobrą nowiną o 
naszym zbawieniu, a zarazem i w ten sposób 
nabralibyśmy trochę bardziej wyrazistego smaku „soli” jak 
mówi Ewangelia. 
  PoniŜej zamieszamy rozpiskę czytań na najbliŜszy 
miesiąc do dnia ukazania się nowego numeru biuletynu 
parafialnego: 
13 VI     2 Sm 12,1.7-10.13; Ga 2,16.19-21; Łk 7,36-8,3  
14 VI     2 Krn 18,3-8.12-17.22; Mt 5,38-42 

15 VI     2 Krn 18,25-31a.33-34; Mt 5,43-48 
16 VI     2 Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18 
17 VI     Syr 48,1-14; Mt 6,7-15  
18 VI     2 Krl 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23 
19 VI     2 Krn 24,17-25; Mt 6,24-34 
20 VI     Za 12,10-11; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24 
21 VI     2 Krl 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5 
22 VI     2 Krl 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14 
23 VI     2 Krl 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20 
24 VI     Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80  
25 VI     2 Krl 25,1-12; Mt 8,1-4 
26 VI     Lm 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17 
27 VI     1 Krl 19,16b.19-21; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62 
28 VI     Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,18-22  
29 VI     Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19  
30 VI     Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34 
1 VII     Am 7,10-17; Mt 9,1-8 
2 VII     Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13 
3 VII     Ef 2,19-22; J 20,24-29  
4 VII     Iz 66,10-14c; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20  
5 VII     Oz 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26 
6 VII     Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-37  
7 VII     Oz 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7 
8 VII     Oz 11,1.3-4.8c-9; Mt 10,7-15 
9 VII     Oz 14,2-10; Mt 10,16-23 
10 VII   Iz 6,1-8; Mt 10,24-33 

Zachęcamy więc do korzystania z obfitości łaski 
BoŜej płynącej z kart Pisma Świętego, oraz do dzielenia 
się tym doświadczeniem ku większej chwale Boga.   

Kinga i Krzysztof Cylke 

 Jak brzmi naprawdę wezwanie naszej parafii 
Jak Szanowni PT Czytelnicy zauwaŜają 

wezwanie naszej parafii ma dwie wersje. Na przykład: 
na stronie internetowej widnieje jako parafia Matki 
BoŜej Dobrej Rady, w stopce naszego wydawnictwa 
Matki Boskiej Dobrej Rady. Niby nic, ale jednak jest 
róŜnica.  

W języku polskim przymiotnik „boski, boska” to 
pewnego rodzaju atrybut boskości, czegoś 
związanego, w naszym katolickim wypadku, z Bogiem. 
Wiemy, bo odmawiamy przynajmniej raz w tygodniu, 
„Wierzę w Boga”. Tam jest wyraŜnie powiedziane. Jest 
Jeden Bóg w Trzech Osobach – Bóg Ojciec, Syn BoŜy 
i Duch Święty. Maryja nie jest Bogiem. Jak uczy nas 
Kościół jest Matką Jezusa czyli Boga. Zgodnie z 
regułami gramatycznymi języka polskiego jest Matką 
BoŜą. I tak powinno brzmieć prawidłowe określenie 
wezwania naszej parafii. 

Jesteśmy jednak przyzwyczajeni do uŜywania tej 
drugiej, nieprawidłowej, ale „ładniej brzmiącej” formy. 
Mnie samemu czasami wyrwie się „Matka Boska 
Częstochowska”.  

Nie ukrywam, Ŝe rozmawiałem na ten temat z 
polonistami oraz osobami duchownymi. Najprościej 
problem wyjaśnił mi ksiądz Arcybiskup. „Ma Pan rację, 
ale ludzie tak mówią i nikt tego nie zmieni”. 
W czasie ostatniej „kolędy” ks. Marcin zasugerował mi 
dotarcie do „źródła”, to znaczy do aktu erygującego 
parafię. Dotarłem i teraz dopiero zaczęły się problemy. 
W dokumencie „Datum Lodzie, die 17 mensis Aprilis a. 
D. 1948” czyli 17 IV 1948 r. widnieje zapis: „... 
paroeciam novam in oppido Zgierz, sub titulo et 
invocatione Beatae Mariae Virginis de Bono Consilio 
erigimus et constituimus”. 
Wezwanie brzmi więc: „Błogosławionej Maryi 
(Dziewicy) Panny Dobrej Rady”.  
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Skąd więc ta „Matka BoŜa” czy „Matka Boska”? 
W następnym kolejnym dokumencie z 10 VII 

1948 r. „Kuria biskupia Łódzka” pisze – do „...parafii 
Matki Boskiej Dobrej Rady”. W roku 1950 pojawia się 
pieczęć z napisem: „Parafia Matki Boskiej Dobrej 
Rady.  

Szanowni Państwo. Nie wertowałem akt dalej. Być 
moŜe znajduje się gdzieś wzmianka o zmianie 
wezwania. Wydaje mi się, Ŝe naleŜałoby 
przeprowadzić obszerną kwerendę i wyjaśnić raz na 
zawsze wezwanie naszej parafii. 

Maciej Wierzbowski 

Obraz kapłana 
W związku ze 150 rocznicą śmierci św. Jana 

Vianney’a, Ojciec Święty Benedykt XVI, ogłosił kończący 
się rok, Rokiem Kapłańskim. Przebiegał on pod hasłem 
„Wierność Chrystusa, wierność kapłana”.  
  Jest to czas, w którym cały Kościół ma się 
pochylić nad tajemnicą kapłaństwa Chrystusa i 
kapłaństwa, jako posługi w Kościele.  

Kim  dla nas są kapłani? Święty proboszcz z Ars 
zwykł był mawiać: "Kapłaństwo to miłość Serca 
Jezusowego". To wyraŜenie wskazuje nam na ogromny 
dar, jaki stanowią kapłani nie tylko dla Kościoła, lecz 
takŜe dla samej ludzkości. To KsięŜa kontynuują na ziemi 
dzieło zbawienia. To oni codziennie podejmują trud 
pokornej słuŜby bliźniemu, głoszą Ewangelię. Ze 
wszystkich swoich sił angaŜują się w wypełnianie misji 
powołania, co często domaga się wielkiej i osobistej 
ofiary. 

Rok Kapłański, to szczególny czas głębokiej 
modlitwy i troski o naszych księŜy. To czas, aby wyrazić 
swoje uznanie i wdzięczność za ich pastoralne 
zaangaŜowanie i świadectwo Ŝycia. Dla ludzi świeckich, 
jest to czas głębszej refleksji nad istotą i znaczeniem 
sakramentu kapłaństwa dla wspólnoty Kościoła. 

Z tej okazji Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
Przy Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, przy 
współpracy z księŜmi, grupami parafialnymi i 
katechetami, wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia 
konkursów literacko-plastycznych. Tematy konkursów to: 
,,Posługa duszpasterska biskupa w Kościele” i „Obraz 
kapłana w oczach dzieci i młodzieŜy’’. Honorowy patronat 
nad podjętymi działaniami objął Proboszcz Parafii Matki 
Boskiej Dobrej Rady – Ksiądz kan. dr Andrzej Blewiński.  

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na 
temat misji kapłana w kościele i współczesnym świecie.  

Jesteśmy wdzięczni, Ŝe na nasze zaproszenie 
odpowiedziało 29 placówek , które  przesłało 245 prac. 
Wykaz  placówek zaangaŜowanych w konkursie: 9 
placówek przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 5 
gimnazjów, 2 szkoły specjalne, 2 domy pomocy 
społecznej, 3 domy kultury, świetlica środowiskowa. 
Zespół  powołany z przedstawicieli placówek 
oświatowych oraz księŜy wikariuszy był pod wraŜeniem  
zaangaŜowania  uczestników konkursu. Łącznie 
nagrodzono 52 uczestników, a 29  placówek otrzymało 
podziękowania od arcybiskupa. KaŜdy uczestnik otrzymał 
dyplom, a laureat odebrał  nagrodę i dyplom z rąk  
Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity 
Łódzkiego.. 
  W konkursie literackim przyznano 18 nagród, z 
których 12 trafiło do  szkół podstawowych, 4 do 
gimnazjów, a  2 powędrowały do szkół  ponad 
gimnazjalnych.  
W konkursie plastycznym  przyznano 34 nagrody, w tym 
dla 5 uczniów  przedszkoli, 8 szkoły podstawowej, 6 z 
gimnazjum  oraz 4 ze szkoły specjalnej, 7 z domu 
pomocy społecznej i 4 z placówek kultury. Największą 
ilość prac przesłała Szkoła Podstawowa nr 5, gdzie 

opiekę nad pracami sprawowała pani Krzysztofa 
Polczyńska.    

Z nagrodzonych prac została zorganizowana  i 
zaprezentowana wystawa  w Kościele. Prace plastyczne  
zostały wykonane róŜnymi technikami malarskimi. Prace 
przedstawiały kapłana lub opisywały go takiego, jakim 
widzą lub chcieli by widzieć autorzy prac. 

Zagadnienia poruszane w pracach literackich 
świadczą, Ŝe kapłani są  nam potrzebni. Z prac literackich 
moŜna zauwaŜyć, Ŝe wiele osób szuka ciepła, 
zrozumienia i opieki wśród swoich duszpasterzy. W 
pracach ukazane jest kapłaństwo jako Dar od Boga, który 
jest nieocenioną łaską  ale teŜ wielką 
odpowiedzialnością, a zarazem wielką godnością. 

Prace  literackie i plastyczne poświęcone 
Arcybiskupowi  przedstawiały go  jako osobę pełniącą 
urząd nauczycielski, kapłański i pasterski oraz ścisłą więź 
z papieŜem. Ukazywały prace biskupa podczas  
udzielania sakramentów.  W owych pracach widoczny był 
szacunek i miłość do arcybiskupa oraz kapłanów. 

11 laureatom konkursów plastycznych nagrody 
za I miejsce wręczył Ksiądz Arcybiskup Władysław 
Ziółek, Metropolita Łódzki. Otrzymali je: Maria Pawelec – 
Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Zgierzu, 
Martyna Sujecka – Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu, 
Patrycja Grzejszczak – Szkoła Podstawowa nr 4 w 
Zgierzu, Łukasz Stańczyk – Gimnazjum nr 3 z 
Oddziałami Integracyjnymi  im. Adam Mickiewicza w 
Zgierzu, Anna śułtowska – Gimnzjum nr 1 w Zgierzu, 
Dorota Błaszczyk, Agnieszka Nowakowska – Zespół 
Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi, Zenobia Śliwowska, 
Henryka  Długoszewska, Józef Jeziorski – Dom Pomocy 
Społecznej dla Osób Przewlekle  i Somatycznie Chorych, 
Oliwia Krusińska – Spółdzielczy Dom Kultury ,,SEM”. 

W konkursie literackim  I miejsca zdobyło 5 osób 
i otrzymali oni z rąk  Księdza Arcybiskupa  nagrody: 
Natalia Romańska – Szkoła Podstawowa nr 5 w 
Zgierzu(poezja), Izabela Kruczkowska – Szkoła 
Podstawowa nr 11w Zgierzu(proza), Zofia Wesołowska – 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej w 
Zgierzu(proza), Patrycja Ciura, Dorota Błaszczyk – 
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów 
za trud włoŜony w przygotowywanie prac konkursowych. 
Słowa wdzięczności kierujemy równieŜ  do opiekunów 
oraz  dyrektorów placówek za zaangaŜowanie i Ŝyczliwą 
współpracę przy realizacji prac swoich wychowanków. 
Wasza postawa jest wyrazem troski o rozwój swoich 
podopiecznych, nie tylko ten intelektualny i społeczny, 
ale takŜe duchowy. Udział w konkursie był świadectwem 
uznania i wdzięczności dla kapłanów, którzy słuŜąc 
ludziom otaczają nas pasterską miłością. 

Wyrazy wdzięczności i podziękowania kierujemy 
równieŜ w stronę dzieci i młodzieŜy za przygotowanie 
części artystycznej i zaprezentowanie jej na spotkaniu 
podsumowującym konkurs. 

Agnieszka Gajek 
Marianna Strugi ńska- Felczy ńska 
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Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi dzieciom o 
małŜeństwie. 
- Wiecie, Ŝe Arabowie mogą mieć kilka Ŝon? 
To się nazywa poligamia. 
Natomiast chrześcijanie mają tylko jedną Ŝonę. 
A to się nazywa... 
MoŜe ktoś z Was wie? 
W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki. 
- To się nazywa - podpowiada ksiądz - mono... 
mono... 
Jaś podnosi w górę rączkę: 
- Monotonia! 

 

ROZWIĄŻ REBUSY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pół żartem, pół serio… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dzienniczków uczniowskich: 
Zamknął panią szatniarkę w szatni i Ŝąda 
okupu. Cieszy się, Ŝe dostaje coraz więcej 
uwag. Cieszy się, bo kolega się cieszy, Ŝe 
 dostaje coraz więcej uwag. Wysłany po 
kredę, przyniósł cały karton twierdząc 
Ŝepani woźna zwiększyła wydobycie rudy 
kredy. 
 

Nauczyciel napisał w dzienniczku 
uczennicy: 
- Pańska córka Zosia jest nieznośną 
gadułą. 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła 
dzienniczek z adnotacją ojca: 
- To pestka gdyby pan słyszał jej matkę! 

Nauczyciel wzywa Jasia do odpowiedzi i 
pyta: 
- Ile jest dwa razy dwa? 
- Cztery - odpowiada chłopiec bez 
zastanowienia. 
Wtedy nauczyciel rzuca się na niego, łapie 
za barki i potrząsając pyta: 
- Gadaj kim jesteś i co zrobiłeś z Jasiem? 

 

Do Jasia na basenie podchodzi ratownik: 
- Nie wolno sikać do basenu! 
- Ale wszyscy sikają do basenu! - broni się 
Jasio. 
- MoŜe - mówi ratownik - Ale nie z 
trampoliny!  

Oprac. Marzena Michel  
Źródło:  Internet 
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Zaproszenie 
Serdecznie zapraszamy  wszystkich wiernych na zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

które odbywać się będą  14, 15, 16 czerwca 2010r., w godz. 15:30 -17:00 w Domu Parafialnym im. Marii 
Skłodowskiej - Curie.  

W programie zajęć, oprócz części teoretycznej, przewidziana jest część praktyczna, podczas której kaŜdy 
z uczestników będzie mógł sam, pod okiem prowadzących, nauczyć się prawidłowego udzielania pierwszej 
pomocy. 

 
 
Z życia parafii – maj 2010

 
Poprzez Sakrament 
Chrztu Świętego 
do wspólnoty 
chrześcijańskiej 
włączeni zostali: 
 
Robert Stanisław 
Majewski 
Emil Przemysław 
Krawczyk 
Jagoda Magdalena 

Kupiec 
Dorota Aleksandra Andrzejewska 
Jakub Bartosz Jatczak 
Alicja Lidia Piotrowska 
Jakub Kapituła  
Mateusz Sibelski 
Oliwier Reduch 

 
Panie, wspomóŜ swoją łaską to dziecko, które 
przez Chrzest zostało włączone do Kościoła, 
Świętego, aby całym swoim Ŝyciem świadczyło 
o Tobie. 

 
Związek mał Ŝeński zawarli: 
Agata Zawadzka i Kamil Kwasiborski 
Lidia Podębska i Mikołaj Piotrowski 
Katarzyna Kujawska i Piotr Tworek 
Justyna Janus i Marcin Reduch 
Małgorzata Adamczewska i Damian Janik 

śyczymy wzrastania we wzajemnej miłości i 
błogosławieństwa BoŜego na nowej drodze Ŝycia. 
 
 
 
Odeszli do wieczno ści: 
 
Katarzyna Kucharska (l.40) 
Krystyna Rumak (l.87) 
Adela Majchrzak (l.75) 
Tadeusz Dylewski (l.72) 
Stanisław Stasiak (l.70) 
Barbara Wiśniewska (l.73) 
Teresa Walisiak (l.37) 
Wiesława Kamocka (l.72) 
Tadeusz Błachowicz (l.60) 
Feliksa Mętlewicz (l.84) 
Halina Kamińska (l.71) 
Zbigniew Tomczak (l.65) 
Wiesława Wiśniewska (l.84) 
BoŜena Przybylska (l.65) 
Krystyna Sosnowska (l.63) 
Mieczysław Piotrowski (l.60) 
Mieczysław Adamski (l.62) 
Maria Marcinkowska (l.63) 
 
 
Módlmy się za nich, aby Bóg pozwolił im oglądać swoje 
oblicze. 
 

Niech odpoczywaj ą w pokoju.
 

 

Kancelaria Parafialna czynna  

codziennie od poniedziałku do pi ątku 

w godz. 9:00– 11:00 oraz 15:00– 16:30. 

 
Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, ul. M. Skłodowskiej– Curie 3 

 
 

Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redak cyjnego  tekstów oraz prawo do korekty 
stylistycznej i ortograficznej. 


