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WOTUM WDZIĘCZNOŚCI 
Ks. Biskup Adam Lepa dokonał poświęcenia nowej kaplicy 

w kościele, która jest wotum wdzięczności dla Trzech Wielkich 
Polaków:  Bł. Jana Pawła II, Bł. ks. Jerzy Popiełuszko oraz Kardynała 
Stefan Wyszyoskiego.  

Jesteśmy dumni że w naszym Kościele mieści się jedyna  
w Zgierzu kaplica poświęcona Naszemu Rodakowi, papieżowi 
Narodów. Obok pomnika widnieją również słowa Jana Pawła II, 
dodające nam nadziei i odwagi: ,,Nie lękajcie się. Chrystus 
zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze”.  
Bł. Jan Paweł II był jednym z najwybitniejszych papieży  
w dziejach Kościoła.  Swoim Życiem i pracą zmienił obliczę naszego 
kraju i całego świata, wpływając nie tylko na bieg historii, ale także 
bezpośrednio na życie zarówno wierzących, jak i niewierzących. 

Znajdujący się w kaplicy wizerunek Kardynała Stefana 
Wyszyoskiego, pobudza nas do refleksji nad życiem Prymasa 
Tysiąclecia, który w czasach  komunizmu  przeprowadził naród  
i Kościół przez doświadczenie komunizmu, bronił praw Kościoła  
w totalitarnym paostwie.  

Jest to miejsce gdzie możemy również zatrzymad się nad 
życiem błogosławionego Jerzego Popiełuszki - kapelana 
warszawskiej ,,Solidarności”.  Kapłana, który swoje życie  oddał w  służbie Bogu i Ojczyźnie. 

Pragnieniem ks. Proboszcza Andrzeja 
Blewioskiego  jest aby owe miejsce było natchnieniem  
oraz drogowskazem na drogach wiary, nadziei i miłości.  

Ci wielcy kapłani są wzorem miłości dla ojczyzny, 
wyrażającej się w szacunku, gotowości poniesienia dla niej 
ofiary i pracy na rzecz jej pomyślności. Są wspaniałym 
przykładem dla nas wszystkich szczerej  
i gorącej modlitwy, a także zjednoczenia się w pełni  
z Bogiem. Uczą nas ofiarowania swojej codzienności oraz 
całkowitego zawierzenia siebie Maryi. Wszelkie ich myśli  
i słowa niech będą dla nas źródłem siły i odwagi do życia 
miłością do Boga i ojczyzny. 

Obraz przedstawiający bł. Jerzego Popiełuszkę  
i Kardynała Stefana Wyszyoskiego został namalowany 
przez malarzy Annę i Tomasza Ostaszewskich.  

Zespół Redakcyjny składa wyrazy wdzięczności  
i podziękowania na ręce Ks. Proboszcza kan. dr Andrzeja 
Blewioskiego oraz Księży Wikariuszy za troskę o wygląd 
naszej świątyni oraz zaangażowanie i podejmowane 
inicjatywy na rzecz naszego kościoła. 
             Agnieszka Gajek, Marianna Strugioska-Felczyoska 
 

 



     SAKRAMENT DOJRZAŁOŚCI 
CHRZEŚCIJAOSKIEJ 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się 
człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Udzielanie Ducha Świętego przez 
umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana  
z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała 
się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest, charyzmatyczno 
wspólnotową aktywnośd chrześcijanina w wymiarze publicznym, 
społecznym. Bierzmowany (dorosły "dojrzałością Chrystusową") zostaje  
w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym 
apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie  
i w polityce, w rodzinie i w społeczeostwie, na ulicy i w kościele. 

W dniu 31 maja w naszej parafii gościł ks. biskup Ireneusz 
Pękalski, który udzielił młodzieży Sakramentu  Bierzmowania.  Do tej 
ważnej chwili nasi młodzi parafianie, przygotowywali się przez wiele 
miesięcy, poprzez uczestnictwo w spotkaniach i nabożeostwach. Czas 
przygotowao, to bardzo ważna droga dążąca do odkrywania i pogłębianie 
istoty sakramentu dojrzałości chrześcijaoskiej, dlatego też nasza młodzież 

została otoczona szczególną troską i opieką przez swoich 
rodziców, katechetę Igora Krawczyka oraz przez naszych 
księży a szczególnie przez  ks. Piotra Skurę i ks. kan. dr 
Andrzeja Blewioskiego, który czuwał nad całością. Ks. Piotr  

w swojej pracy z osobami przygotowującymi się do 
przyjęcia bierzmowania zainspirował wiele zmian w sposobie 
prowadzenia grup oraz wprowadził nowy element ubioru - 
czerwone szarfy z nadrukiem imienia bierzmowanego. Trud 
włożony w formację duchową młodzieży, przyniósł swoje 
owoce, o czym mogą świadczyd słowa ks. biskupa, który 
dziękował za piękne i głębokie przygotowanie młodzieży do 
przyjęcia sakramentu, którzy poprzez swoją postawą ukazali swoją 
dojrzałośd. Życzył im również, aby nie zatracili Darów Ducha Świętego, którymi zostali napełnieni. Na zakooczenie Eucharystii życzenia   

   młodym parafianom złożyli również księża posługujący  
w naszej parafii.   

My również przy tej sposobności życzymy wszystkim 
bierzmowanym otwartości na działanie Ducha Świętego, 
odwagi w podejmowaniu współpracy z Nim na dalszej drodze 
swojego życia, o także otwartości na Dary Ducha Świętego, 
którymi zostaliście napełnieni w przyjętym sakramencie.   

Agnieszka Gajek 

 
  
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z sugestią wielu parafian w miesiącu lipcu i sierpniu wieczorna msza święta w niedzielę i święta 
będzie sprawowana o godzinie 20.00. W ten sposób wszyscy wyjeżdżający będą mieli możliwośd 
skorzystania z niedzielnej Eucharystii. Nasza parafia jest jedyną w Zgierzu, która wprowadza tego typu 
udogodnienie dla wiernych. Jednocześnie na czas wakacji zawieszamy mszę o godzinie 18.00. 

Materiał zaczerpnięty ze strony internetowej parafii 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego, które odbędzie się jak zawsze w trzecią środę miesiąca 
15 czerwca w domu parafialnym ok. godziny 18.30. Tematem 
spotkania będzie film Krzysztofa Zanussiego „Z dalekiego kraju”.  
W spotkaniu jak zawsze weźmie udział Ks. Prof. Stanisław Skobel.  

Serdecznie Zapraszamy 

 



RADOŚD WIELKIEGO CZWARTKU… 
Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu 

obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak 
wielkoczwartkowe radosne, świętowanie znajduje się trochę  
w cieniu wydarzeo agonii Jezusa w Ogrójcu, Jego pobytu  
w więzieniu i wydaje się, że radośd z ustanowienia Eucharystii  
i daru Kapłaostwa nie może znaleźd tego dnia w pełni radosnego 
wyrazu. Chrystus w Najświętszym Sakramencie pozostaje tego 
dnia otoczony głębokim milczeniem.  

Kościół odczuwał jednak potrzebę osobnego święta,  
w którym radośd z ustanowienia Eucharystii mogłaby się jeszcze 
pełniej wyrazid i dlatego od XIII wieku obchodzi się osobne święto 
Bożego Ciała, aby za ten niezwykły dar w odpowiednio uroczysty 
sposób podziękowad Chrystusowi. 

Uroczystośd Najświętszego Ciała (i Krwi) Paoskiej, zwana 
potocznie Bożym Ciałem, została ustanowiona na skutek widzeo 
świętej Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem biskup Robert 
ustanowił w 1246 r. taką uroczystośd dla diecezji Liège. Katolicy 
wierzą, że w roku 1263 miał miejsce cud eucharystyczny w 
Bolsenie, kiedy to hostia w rękach księdza wątpiącego w realne 
przemianę chleba w Ciało Chrystusa zaczęła krwawid. Korporał, 
przechowywany w katedrze w pobliskim Orvieto jest uznawany za 
ten, na który wówczas spadły krople krwi. W 1264 roku papież 
Urban IV bullą Transiturus ustanowił tę uroczystośd dla całego 
Kościoła. 

Uzasadniając przyczyny jej wprowadzenia wskazał: 
zadośduczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki 
ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki 
Czwartek nie może byd uroczyście obchodzona ze względu na 
powagę Wielkiego Tygodnia.  

Niestety, śmierd papieża Urbana IV spowodowała, że 
bulla ta nie została ogłoszona za jego pontyfikatu – uczynił to 
dopiero papież Jan XXII w 1317 roku. 1 lipca obchodzone jest 
liturgiczne święto Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa. 

W Polsce Uroczystośd Bożego Ciała obchodzi się  
w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto 
ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Po raz 
pierwszy wprowadził tę uroczystośd biskup Nanker w 1320 roku w 
diecezji krakowskiej. Obchody uroczystości wiążą się  
z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. 
Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy 
których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty 
czterech Ewangelii.  

Kiedyś wierni przynosili do kościoła wianki ziół, które 
zostawiali na okres oktawy Bożego Ciała. W oktawie kapłan je 
poświęcał, po czym wierni zabierali je do domu. Potem zawieszali 
je na ścianie, by chroniły od choroby. Poszczególne gałązki 
umieszczano na polach, by lepiej rosły plony i by Bóg zachował je 
od robactwa i nieurodzaju.  

Przemysław Chrabałowski 

KOŚCIÓŁ ŻYJE DZIĘKI EUCHARYSTII 
(Ecclesia de Eucharistia vivit) 

Tak Jan Paweł II rozpoczyna swą encyklikę wydaną  
w kwietniu 2003r. Jest ona wynikiem głębokiej wiary 
kształtowanej – jak sam pisze – podczas celebrowania Mszy św. 
najpierw jako kapłan, duszpasterz akademicki, a potem jako 
biskup i papież. Powołując się na św. Pawła ukazuje, że już pierwsi 
chrześcijanie „Trwali (…) w nauce Apostołów i we wspólnocie,  
w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). „Łamanie chleba” 
oznacza właśnie Eucharystię. Największy dar Chrystusa dla 
człowieka. Dał On bowiem w ofierze samego siebie, by dokonad 
dzieła naszego zbawienia.  

Jan Paweł II wskazuje na eschatologiczny wymiar Ofiary 
eucharystycznej. W encyklice czytamy: „Eucharystia kieruje do 
ostatecznego celu, jest przedsmakiem pełni radości obiecanej 
przez Chrystusa” (por. J 15,11). Jest również tajemnicą, która 
przerasta nasze myśli i może byd przyjęta tylko w wierze (EE 15). 
Jest wyjątkowym sposobem rzeczywistej obecności Chrystusa 
wśród nas. A dzieje się to dzięki tajemniczej przemianie, którą 
Kościół nazywa Przeistoczeniem lub konsekracją. 

W encyklice Papież przypomina, że tylko osoby znajdujące 
się w stanie łaski mogą przyjmowad Komunię św. Zaś wierzący 
„którzy świadomi są ciężkiego grzechu (…) powinni najpierw odbyd 
sakramentalną spowiedź” (EE 36). Z kolei ci, którzy „trwają  
z uporem w jawnym grzechu ciężkim” nie mogą byd dopuszczeni 
do Komunii eucharystycznej. Z Eucharystii wynika zatem 
nieustanna potrzeba nawrócenia. 

Świadomośd jak wielki <skarb> i tajemnicę swej obecności 
zostawił nam Chrystus, powinna pomóc nam  
z szacunkiem przystępowad do stołu eucharystycznego. 
Wchodzimy bowiem w obszar innej, chociaż wciąż naszej 
rzeczywistości. Dostępujemy wielkiego zaszczytu. Św. Faustyna 
Kowalska w „Dzienniczku” zapewnia nas: „Aniołowie, gdyby 
zazdrościd mogli, to by nam dwóch rzeczy zazdrościli: pierwszej - 
to jest przyjmowania Komunii świętej, a drugiej - to jest 
cierpienia".  

Pójdźmy więc za przykładem Jana Pawła II i „Uczyomy 
Eucharystię centrum swojego życia!” 

M. Lewandowska 

ONA JEDNA 
CZĘŚD PIERWSZA 

Motto 1 
Ty jesteś z obrazów Madonno najpiękniejsza Panna 

Ty jesteś kwietna, Ty jesteś przedziwna 
pod zmierzch wieczorna jesteś, a  rankiem zaranna 

Ty jesteś wzniosła jak Góra Oliwna 
Tyś  Częstochowska i Tyś Ostrobramska, 

Tyś Kalwaryjska i Tyś jest przydrożna 
na małych jesteś z dzieciostwa obrazkach 

Józef Andrzej Frasik 
"Modlitwa Najcichsza" 

 

Matko Boża Nieustającej Pomocy 
Motto2 

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, 
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, 

kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy 
przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi 

"Modlitwa św. Bernarda". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jak bardzo Bóg ukochał człowieka. Oto w godzinie śmierci swojej, 
w strasznym rozdzierającym bólu mówi Chrystus z Krzyża do 
swojej Matki "Niewiasto oto syn Twój", następnie do ucznia "Oto 
Matka Twoja". W tych krótkich zdaniach Jezus nie tylko 
zabezpiecza przyszłośd swojej Matki, ale także daje nam to co miał 
na ziemi najcenniejszego. Swoją Matkę .Nam wszystkim, bo my 
też jesteśmy jego uczniami. 
 Jesteśmy dziedmi Bożymi, a jako dzieci najbardziej potrzebujemy 
miłości Matki, jej pocieszenia, przytulenia, wyprostowania 
naszych pokrętnych dróg. W chwilach dla nas ciężkich zawsze 
szukamy pomocy i rady u swojej Matki. Ona bowiem jedna 
dostrzega "w tym durnym świecie jakiś ład",  
a gdy jej już nie ma, gdy nasi rodzice zakooczyli swoją ziemską 
pielgrzymkę, zawsze jest ONA. Ona jedna w swoich świętych 
wizerunkach. Także w ikonie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Oryginał obrazu namalowany jest na desce o wymiarach 54/41,5 
cm a jego historia sięga 12 w. i dotyczy kultury 
bizantyjsko/kreteoskiej. W 15 w. obraz przewieziono do Rzymu. 
27 marca 1499r w uroczystej procesji obraz przeniesiono do 
kościoła św. Mateusza. Wtedy za przyczyną tego świętego 
wizerunku dokonał się cud uzdrowienia sparaliżowanego 
człowieka. Ten i następne cuda zapoczątkowały kult wizerunku 
MBNP. Po zdobyciu Rzymu przez wojska Napoleona obraz zaginął, 
odnalazł go po ponad pół wieku redemptorysta ojciec Michał 
Marchi. Papież Pius IX, powierzając ikonę MBNP Redemptorystom 
w 1866r wyraził życzenie rozpowszechnienia tego wizerunku na 
całym świecie. Obraz został umieszczony w kościele Ojców 
Redemptorystów pod wezwaniem św. Alfonsa. Namalowany jest 
kolorami złota, fioletu, zieleni i czerwieni. Przedstawia Matkę 
Bożą Bolesną, dzieciątko Jezus i dwóch archaniołów Michała  
i Gabriela. Kult MBNP stał sie powszechny. W Polsce jest ponad 
360 ośrodków czci MBNP. Najbardziej żywe sanktuarium tego 
kultu znajduje się w Toruniu, przy kościele Redemptorystów. 
Liturgiczny obchód ku czci MBNP przypada na dzieo 27 czerwca  
i ma rangę wspomnienia dowolnego. Także w naszej świątyni 
znajduje sie w bocznej nawie obraz Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Możemy w każdą środę zanosid swoje prośby  
i podziękowania. W każdą środę bowiem po mszy św. wieczornej 
odprawiana jest przez naszych kapłanów nieustająca nowenna do 
MBNP. Kiedy jesteśmy podłamani, przeżywający kryzys, zabłąkani 
ze swoimi porażkami, dobrze jest przyjśd do Tej, która jest dla nas 
Nieustającą Pomocą. Ona wspomoże nas swoją Dobrą Radą. 

 
Tą ufnością ożywiony do Ciebie 

O Panno nad Pannami i Matko biegnę, 
do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik 

plączący staję. O Matko Słowa, 
racz nie gardzid słowami moimi, 

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj Amen. 
(c.d. modlitwy św. Bernarda). 

 
Reszta niech będzie wzruszeniem.(ks. bp. Jozef Zawitkowski) 

Bolesław Wąsowski 

TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA 
Nasza rzeczywistośd jest w pełni materialna. Akceptujemy tylko 
to, co da się zobaczyd, zwarzyd, zmierzyd. Coś, co da się 
udowodnid, sprowadzid do mniej lub bardziej prostego wzoru 
matematycznego lub fizycznego. Słowem, istnieje dla nas tylko to, 
czego można dotknąd. 
 Religia jest natomiast czymś więcej niż nauką. Istnieją 
przecież ludzie mało uświadomieni odnośnie dogmatów wiary, za 
to głęboko przeżywający swoją religię. Aby zrozumied religię 
trzeba ją najpierw przeżyd, a dopiero potem zagłębid się w uczone 
traktaty teologiczne.  
Przeglądając Katechizm Kościoła katolickiego natrafiamy na VI 
Prawd Wiary. Pierwsza jest podstawą wszystkich dalszych – Bóg 

jest jeden. Dopiero dalej czytamy, że Bóg stał się człowiekiem  
i umarł na krzyżu dla nas, a potem pada stwierdzenie, że są trzy 
Osoby Boskie: Bóg – Ojciec, Bóg – Syn Boży i Bóg – Duch Św. Tylko 
jak to zrozumied? Jak to sobie wyobrazid? Jak samemu sobie 
udowodnid? Są to dylematy przeważnie młodych ludzi, albo tych, 
co dopiero zaczynają odnajdywad Boga i myślą, że uda im się Go 
odkryd w uczonych pismach. Z czasem wiara człowieka staje się 
prosta, jak wiara dziecka. Kiedy małe dziecko mówi, że wierzy to 
wkłada w to przede wszystkim emocje i nie pyta (oczywiście 
będąc na pewnym etapie) jak to wszystko możliwe. Po prostu 
wierzy i tyle. My też tak po prostu zaczynamy wierzyd. Trochę jak 
u Mickiewicza w balladzie „Romantycznośd”, gdzie bohaterka 
mówi, że „czucie i wiara więcej do niej mówią, niż mędrca szkiełko 
i oko”. 

No dobrze, ale jak zdefiniowad Trójcę Świętą? Definicja 
niby prosta: Bóg w trzech Osobach; gdzie wszystkie osoby są 
Jednym Bogiem ale i pewną odrębnością. Inaczej się tego nie da 
opisad, ponieważ to jest TAJEMNICA NASZEJ WIARY! Gdyby dało 
się to wyjaśnid, to przestałoby to byd religią a stało tylko nauką  
i to doświadczalną.  
Na potrzeby katechezy dopuszcza się pewien błąd, który z jednej 
strony pomaga coś-niecoś zrozumied odnośnie Boga, a z drugiej 
strony zbyt mocno akcentuje rozdział między Osobami Trójcy 
Przenajświętszej. Chodzi o osobne opisywanie Boga Ojca, Jezusa  
i Ducha Świętego. Jest to pewne uproszczenie, ale wygodne dla 
wszelkich wyjaśnieo.  

Zatem od początku: Stary Testament bezpośrednio nie 
wskazuje na Trójcę Świętą. Są tylko pewne przesłanki, np. użycie 
liczby mnogiej w opisie stworzenia świata (Rdz1, 26, „Uczyomy 
człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”), natomiast Nowy 
Testament ukazuje Trójcę bezpośrednio (np. Mt28, 19, „ Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego).  
Pierwsza Osoba Trójcy Świętej – Bóg Ojciec – Stworzyciel nieba  
i ziemi, Alfa i Omega, Ten, który istnieje od zawsze. Druga, Jezus 
Chrystus. Już jego Imię zdradza kim jest. Mesjasz i Zbawiciel, 
Pomazaniec Boży. Bóg, który przybrał ciało człowieka. Jest 100% 
Bogiem i 100% człowiekiem. Jak to wyjaśnid – nikt nie! Wiemy za 
to, że umarł za nas i dla nas. Trzecia Osoba – Duch Święty. Jakoś 
go tak pomijamy, jako najmniej ważnego. Widzimy w Nim Bożego 
posłaoca na wzór mitologicznego Hermesa, albo po prostu Bożego 
SMSa, który ma nam cos tutaj zakomunikowad albo zrobid. Duch 
Święty, to uświęciciel, wszystko, co się dzieje wspaniałego  
w naszym Świecie dzieje się przez Niego, czyli działającym  
w naszej przestrzeni Bogiem. Widzimy ogrom Jego potęgi  
w wieczerniku podczas zesłania jak uświęca i przemienia 
apostołów (Dz2, 1-13).  

Człowiek chce wszystko sobie poukładad, aby było dla 
niego najbardziej zrozumiałe. Dlatego też Trójcę teolodzy 
przyrównywali np. do figury geometrycznej – trójkąta 
równobocznego. Równe boki trójkąta, takie same kąty między 
jego bokami miały pokazad relacje panujące między Osobami 
Boskimi. Jednośd Boga miała ilustrowad jednośd figury, troistośd, 
za to jego wierzchołki. Tak więc nie wyjaśniając fenomenu Trójcy 
Św. tylko zdefiniowaliśmy kim są poszczególne Jej Osoby. I taka 
„niemożnośd” definicji jest pułapką, w którą wpada każdy, kto jest 
na tyle pyszny, że próbuje ją wyjaśnid.  

Katecheta Igor Krawczyk 

NIEBO ZNAJDUJE SIĘ POD 
NIEPOKALANYM SERCEM MARYI 

 Motto 1: 
"Tobie Twemu Niepokalanemu Sercu oddajemy się i poświęcamy 
w tej tragicznej godzinie dziejów ludzkich - nie tylko w łączności 

z Kościołem Mistycznym Ciałem Twojego Jezusa, które cierpi  
i krwawi 



w tylu swych członkach i tyle znosi prześladowao - ale także  
z całym 

światem rozdartym zaciekłą niezgodą, trawionym pożarem 
nienawiści, 

ofiarą własnej nieprawości...." 
Ojciec św. Pius 12 

Akt poświęcenia całego świata 
Niepokalanemu Sercu Maryi 31.10.1942r. 

Motto 2: 
"Tak w tę dziejową chwilę my, dzieci narodu polskiego, stajemy 

przed Twym tronem z hołdem miłości, czci serdecznej i 
wdzięczności. 

Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie i naród  
cały i wskrzeszoną Rzeczypospolitą, obiecując Ci wierną służbę, 

oddanie zupełne, oraz cześd dla Twych świątyo i ołtarzy..." 
Prymas Polski August Hlond 

Akt poświecenia narodu polskiego 
Niepokalanemu Sercu Maryi 8.9.1946r  

 
W islamie mówią: raj znajduje się u stóp Allacha. My wiemy  
z autopsji, że niebo jest pod sercem matki od najmłodszych 
niemowlęcych lat. To do serca matki tulimy się w dzieciostwie  
i całujemy jej spracowane dłonie gdy jesteśmy dorośli .Pan Jezus 
wie. że człowiek bez matczynej pomocy, jest tak zagubiony, że 
może sobie z grzechem nie poradzid, dlatego dał nam największy 
skarb,  Swoją Matkę. Ona jest kluczem naszego zbawienia. Na 
każdym etapie historii ludzkości, Bóg daje nam środki do walki ze 
złem. W dzisiejszych czasach są nimi: Kult Bożego Miłosierdzia  
i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. Szczególnie 
nabożeostwo wynagradzające pierwszych sobót miesiąca, które 
łączy w sobie oddawanie czci Matce Bożej z kultem Eucharystii 
jest naszym ramieniem zbrojnym w walce z szatanem. Jeżeli 
walczymy wytrwale mając ufnośd w Niepokalanym Sercu Maryi  
z grzechem i własnymi słabościami, Bóg nie dopuści do naszego 
upadku."Bóg żąda od nas jedynie walki, nie zwycięstwa" - Ludwik 
Von Haller. Kościół Święty poucza nas, że Serce Matki Jezusa było 
Niepokalane, czyli czyste bez żadnej skazy i plamy. Dlatego kult 
Niepokalanego Serca Maryi został powiązany z kultem Serca 
Jezusowego. Oba święta są we wzajemnej korelacji. Maryja 
bowiem towarzyszyła swojemu synowi przez cale życie.  
Na obrazie Fridolina Lejbera widzimy otoczone różanym wieocem 
Niepokalane Serce Maryi. W Niepokalanym Sercu Maryi czcimy 
Najświętsze Serce Jezusa. Świat odzyskuje swój kosmiczny ład. Ale 
jak to się wszystko zaczęło? Pierwszy o Sercu Maryi pisze św. 
Łukasz(Łk 2,19.51). Z kultem Matki Bożej spotykamy się juz od 12 
w. Poświadczają o tym : św. Anzelm (1109r), św. Bernard (1153r), 
św. Bonawentura (1274r), św. Albert Wielki (1303r),  św. Gertruda 
Wielka (1303r), św. Brygida Szwedzka (1373r),i inni. Św. Jan Eudes 
(1601-1680),zapoczątkował święto Najsłodszego Serca Maryi 
zwane tez świętem Najświętszego Serca Maryi w roku 1643  
i zaczął szerzyd jego kult. Święto to papież Pius 7 zatwierdził dla 
niektórych diecezji i zakonów jako święto lokalne. Jednak 
najbardziej do rozpowszechniania czci Serca Maryi przyczynił sie 
ks. Gerwantes -  proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej  
w Paryżu. W roku 1836 założył on bractwo M. B. Zwycięskiej, 
mające na celu nawracanie grzeszników przez Serce Maryi.  
W 1892r. bractwo to liczyło ponad 20 milionów ludzi. Ogłoszenie 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa 9 w 
roku 1854 oraz objawienia w Fatimie zapoczątkowały 
nabożeostwo do Niepokalanego Serca Maryi, które z czasem stało 
się nabożeostwem powszechnym. Ojciec św. Pius 12.w dniu  
4 maja 1944 wprowadził święto Niepokalanego Serca Maryi na 
cały kościół wyznaczając je na 22 sierpnia. Reforma liturgii  
z 1969r, święto to przesunęła na pierwsza sobotę po uroczystości 
Serca Pana Jezusa, nadając mu rangę wspomnienia 
obowiązkowego. Matka Boża w Fatimie spytała się trojki dzieci:" 

czy jesteście gotowe na wszelkie cierpienia i pokuty, aby 
sprawiedliwości Bożej zadośd uczynid za grzechy jakie Jego 
Majestat obrażają? Jesteście gotowe nieśd pociechę memu 
Niepokalanemu Sercu". W imieniu dzieci odpowiedziała najstarsza 
Łucja "Tak jest, bardzo tego chcemy". To samo pytanie Matka 
Boża zadaje nam. I my musimy na nie odpowiedzied, sobie i Jej. 
Odpowiedź, którą damy Matce Bożej będzie świadczyła o naszej 
miłości i wierności, naszej wierze i naszej tożsamości, będzie 
świadczyła o tym wszystkim co nas stanowi, gdy nadchodzi czas 
próby. 

Bolesław Wąsowski 

JAK POWSTAŁ WSZECHŚWIAT? 
Kiedy w jasną majową noc spoglądam w niebo usłane 

miliardami gwiazd ,nie potrafię sobie wyobrazid ,że był czas ,kiedy 
nie tylko naszej Ziemi i gwiazd nie było ,ale nie było całego 
Wszechświata !Był taki czas ,kiedy nic nie istniało, a cała materia  
i energia kosmosu była skupiona w jednym ,jedynym punkcie 
,który współczesna nauka określa osobliwością .Mijały lata ,wieki 
,tysiąclecia ,a wokół była tylko ciemnośd i chaos .I nagle około 13-

14 miliardów lat temu 
Wszechświat eksplodował 
.Naukowcy określają to Wielkim 
Wybuchem ,w wyniku którego 
cała materia  
i energia rozpierzchła się po 
całym kosmosie ,tworząc znany 
nam świat galaktyk z planetami, 
gwiazdami , czarnymi dziurami  
i naszą ukochaną Ziemią .Czy cały 

ten  skomplikowany proces mógł się odbyd samoczynnie? Czy  też 
musiała istnied siła ,która go wywołała, nadzorowała  
i wprowadzała korekty ,gdy sytuacja zmierzała w niewłaściwym 
kierunku?  

Dla mnie osobiście sprawa jest prosta, zamyka się  
w jednym zdaniu umieszczonym na początku Starego Testamentu: 
„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Księga Rodzaju 1,1) 
Wbrew potocznym opiniom ,nauka nie neguje istnienia Boga 
.Słynny angielski kosmolog i agnostyk w jednej osobie Dennis  
Sciama ,który zajmował się teorią istnienia wielu Wszechświatów 
jednocześnie, powiedział: ”Wszystko ,co jest logicznie 
niesprzeczne ,istnieje ”.Kiedy jego kolega odrzekł ,że hipoteza 
Stwórcy nie jest logicznie sprzeczna ,więc muszą istnied. 

Wszechświaty stworzone przez Boga ,a nasz jest tego 
przykładem ,odparł zdziwiony :”Ty chyba żartujesz”?.Przytoczyłem 
tą wymianę zdao jako przykład ,że  hipotezy o istnieniu lub 
nieistnieniu Boga nie da się udowodnid ani na gruncie logiki ani 
fizyki .Ale skoro prawa rządzące ewolucją nie zmieniły się od 
chwili Wielkiego Wybuchu ,zaś cały świat da się opisad w języku 
matematyki ,to im bardziej się przyglądamy temu jak jest 
zbudowany, tym bardziej widzimy wielką mądrośd Bożą ,która to 
stworzyła. I tylko żal serce ściska ,kiedy się widzi,   jak  człowiek 
wycina lasy ,zatruwa wody, niszczy florę i faunę naszego 
ziemskiego Edenu.  

Jarosław Bieo 

MOJA PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
Mam dopiero 8 lat, a już doświadczyłam w swym życiu 

wielkich przeżyd. Pierwszego niestety nie pamiętam. Był to mój 
chrzest. Mama opowiadała mi jak się odbył, kto w nim 
uczestniczył, wiem nawet, w co byłam ubrana. Często widuję 
swoich Rodziców Chrzestnych. Pamięd zachowały fotografie z tej 
uroczystości.  

Chrzest otworzył mi drogę do Boga. Idąc nią dotarłam do 
chwili, kiedy mogłam po raz pierwszy przyjąd do serca Pana 
Jezusa, jako Pokarm Wiecznego Zbawienia. Miałam to szczególne 
szczęście, że odbyło się to w Wielki Czwartek, w dzieo 



ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Kapłaostwa  
i Eucharystii podczas ostatniej Wieczerzy. Długo czekałam na ten 
dzieo. Starannie się do niego przygotowywałam pod okiem pani 
katechetki i rodziców. Wreszcie nadszedł ten dzieo. 
Niewiele dzieci przystępowało do Komunii Świętej w tym dniu. 
Siedzieliśmy w pierwszych ławkach odświętnie ubrani. Obok nas 
rodzice, chrzestni, dziadkowie. Kościół był pełen ludzi. Panował 
uroczysty nastrój. Byłam ciekawa, co się wydarzy i trochę się 
bałam. Miałam obowiązki podczas nabożeostwa: czytałam drugie 
czytanie i niosłam dary. Na szczęście ksiądz proboszcz i księża 
wikariusze potrafią rozładowad napięcie. Dzięki nim wszystko 
wydawało się łatwiejsze.  

I wreszcie stało się! My, mali ludzie, chrześcijanie, 
dojrzeliśmy już do tego, aby uczestniczyd w pełni w Eucharystii. 
Komunia Święta to właśnie pełne uczestnictwo w Eucharystii, w 
ofierze Chrystusa i Kościoła. Pierwszy raz rozchyliliśmy usta  
i przyjęliśmy do serca Jezusa. Byłam dumna, że już mogę od tej 
chwili stawad przed księdzem w każdą niedzielę i przyjmowad 
Komunię Świętą. Pamiętam również o obowiązkach z tego 
wynikających. Muszę żyd zgodnie z przykazaniami. No cóż, jestem 
małą, żywą istotą i nie będzie to łatwe. Jest na szczęście 
konfesjonał, a w nim ukochany ksiądz, który pomoże mi wrócid na 
drogę bez grzechu. 

W moim sercu jest wiele miłości do Boga i radości, że mogę 
za Nim podążad. Ciekawe, czy moje koleżanki i koledzy też tak 
mocno przeżyli dzieo swojej Pierwszej Komunii Świętej. Mam 
nadzieję, że źródłem ich przeżyd był Jezus Chrystus a nie 
otrzymane prezenty. Wierzę, że nie zmąciły one prawdziwego 
przesłania i celu tego święta, a tylko wzmocniły jego znaczenie. 
Korzystajmy z nich pamiętając dlaczego dostaliśmy te prezenty. 

Komunia Święta to dla dzieci wielki dzieo. Nie byłoby go 
jednak bez naszych rodziców. To oni przyprowadzili nas po raz 
pierwszy do Kościoła i dbali o to, abyśmy wzrastali w wierze. 
Dzięki nim przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do serca. Kocham Was 
moi Rodzice. Jestem szczęśliwa, bo mam w sercu Jezusa i Was. 
Niech inni się nie martwią. Mam tak duże serce, że zmieści się w 
nim jeszcze wielu ludzi. (uśmiech) 

Julia Pawlak z Rodzicami (katechetka M. Lewandowska) 

… PAMIĘTAM, JAKBY TO BYŁO 
WCZORAJ 

Pamiętam ten dzieo – gdy obudziłem się rano, byłem 
bardzo wesoły. Wiedziałem, że czeka mnie bardzo ważna 
uroczystośd – moja Pierwsza Komunia Święta. Aby uczestniczyd ze 
mną w tej ważnej uroczystości przyjechali do mnie moi rodzice 
chrzestni, dziadkowie i cała bliska rodzina. Cieszyłem się bardzo, 
że po raz pierwszy przyjmę Komunię Św. Pamiętam również, że 
dzieo wcześniej byłem u spowiedzi. 

Pamiątką z tej uroczystości jest obrazek z panem Jezusem, 
który stoi w moim pokoju przypominając mi o tym wielkim 
wydarzeniu. 

Maciej Gawron, kl. IV (katechetka M. Lewandowska) 

LUDZIE EWANGELII DALEKO NIEŚCIE 
IMIĘ CHRYSTUSA AMEN 

Lednica jest spotkaniem z Bogiem i spotkaniem z drugim 
człowiekiem... 
Spotykaliśmy się po raz kolejny nad jeziorem lednickim- 
chrzcielnicą Polski, by wybrad Chrystusa, a co za tym idzie- by żyd 
Chrystusem, byd razem z Nim... a dzięki temu stawad się nowym 
człowiekiem.  
 W tym roku rozważaliśmy świętośd Jana Pawła II, stąd 
zawołanie tegorocznego spotkania “JPII - Liczy się świętośd!”. 
Odbyło się ono w 20-lecie bierzmowania młodzieży świata 
podczas VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, kiedy to 
płynęła na falach pieśo “Abba Ojcze” oraz w 14-lecie przybycia na 

Pola Lednickie Ojca Świętego Jana Pawła II w helikopterze, aby 
przeprowadzid nas przez granicę czasu w III tysiąclecie. 
 Cały program spotkania opierał się OŚMIU PERŁACH 
LEDNICKICH, czyli na przesłaniach jakie skierował do młodych 
gromadzących się na Polach Lednickich Jan Paweł II w latach 
1997-2004. Nie zabrakło Koronki do Miłosierdzia Bożego, 
Eucharystii,  
a także wspólnych taoców i śpiewów, którymi chwaliliśmy Pana. 
  
Każdy uczestnik poza śpiewnikiem dostał skałę z wymalowaną 
rybą oraz klucz. Skała oznacza fundament Kościoła - młodzież, 
która świadomie 
wybrała Chrystusa, 
mającą dobrą bazę, z 
której wynika jej siła 
duchowa. Jedyną skałą 
jest Chrystus. Chcemy 
budowad na stabilnym 
fundamencie. 
Natomiast na kluczu 
znajdują się dwa 
napisy.  „Otwórzcie 

drzwi Chrystusowi”, 
które przypominają, by 
nie bad się prawdy o 
nas samych, nie bad się 
Boga, który stał się 
człowiekiem, ale by 
uczynid Go panem 
swojego życia, we 
wszystkich jego 
wymiarach. A także 
„Tobie dam klucze 
Królestwa”, który jest 
cytatem z Ewangelii św. 
Mateusza (Mt 16,19). 
Oddanie kluczy w czyjeś 
ręce w symbolice 
biblijnej jest 
równoważne oddaniu 
temu komuś władzy. 
Dlatego trzeba nam 
najpierw otworzyd 
nasze serca na 
Chrystusa i przyjąd 
odpowiedzialnośd za Jego królestwo tu, na ziemi. 
 Bogatsi o te doświadczenia na nowo podejmujemy 
entuzjazm wiary zwróceni w przyszłośd, w którą prowadzi nas 
Duch Boży. Dziękujemy ks. Marcinowi za umożliwienie nam 
uczestnictwa w skupieniu, ale przede wszystkim za posługę 
kapłaoską podczas spotkania i wsparcie duchowe. Nikt, ani nic nie 
odda tego co można tam poczud, czego doświadczyd, dlatego też 
serdecznie zapraszamy tych, których tam jeszcze nie było za rok, 2 
czerwca 2012, w pierwszą sobotę czerwca. Seniorzy także mają 
swoją LEDNICĘ w pierwszą sobotę września. 

Joanna Kisiel 

WARTO BYŁO… 
W Klubie Seniora w dn. 30.05.2011r. Gościła pani Wanda 
Kruszyoska – prezes Koła Turystycznego nr 32 w Zgierzu 
odznaczona za działalnośd na polu turystycznym „Odznaczony dla 
Miasta Zgierza”.  
Zaprezentowała członkiniom talent kulinarny, wszyscy byli 
zachwyceni wspaniałym przygotowaniem sałatek pod kierunkiem 
Wandy Kruszyoskiej. 

Marianna Strugioska-Felczyoska 



Odpowiedzi wpisuj w diagram jak w krzyżówkę.  
Ostatnia litera każdego słowa jest pierwszą literą następnej odpowiedzi. 
 

1. Tam chodzisz na zakupy. 

2. Czworonożny przyjaciel człowieka. 

3. Pijesz go, gdy jesteś chory i gdy boli Cię brzuch i gardło. 

4. Zabierasz go ze sobą, gdy idziesz do kogoś na urodziny. 

5. Czekolady lub mnożenia. 

6. Występuje w filmie lub w teatrze. 

7. Mama i tato. 

8. Imię mamy Jana Chrzciciela. 

9. Duch stworzony przez Pana Boga. Ma rozum i wolną wolę, ale nie ma ciała. 

10. Teren, gdzie rośnie trawa i gdzie pasą się owce. 

 
Imię i Nazwisko:  
……………………………………………………… 
…………………………………………………….. 
Adres: 
……………………………………………………..  
......................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Nowy Testament 50 krzyżówek 
biblijnych. Adam Ligęza, Michał Wilk 

 

 
PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO… 

 
1. Ile zwierząt wprowadził do arki Mojżesz?  
2. Jaki święty ma 3 pięty?  
3. Czym się kooczy Stary Testament?  
4. Jakich zwierząt Noe nie wziął do arki?  
5. Ile krzyży było na świątyni Salomona?  
6. Z kim Maryja po zwiastowaniu poszła do Elżbiety?  
7. Co myśleli Adam i Ewa zobaczywszy przy bramie archanioła z mieczem?  

(odpowiedzi na stronie 8) 
 

Gdy Franciszek Salezy został już księdzem i biskupem, zgłosiła się do niego pobożna dama z pytaniem: 

- Czy to grzech malowad swą twarz różem?  

-Teologowie mają zdania podzielone - odpowiedział. - Jedni pozwalają, inni nie.  
- Jak więc mam postąpid? 

- Proszę pójśd drogą pośrednią - odrzekł - umalowad tylko jeden policzek. 

 
Źródło: Internet; Opracowała Daria Łabsz  



„MELODYJKI” TRIUMFUJĄ 
W dniu 21.05.2011 w Łasku odbył się XV Festiwal Piosenki Religijnej 

Łaskawośd 2011 pod hasłem ,,Młodzież z Maryją i Janem Pawłem II”.  
W festiwalu wzięła udział Schola dziecięca z naszej parafii „Melodyjki”. Opiekunem 
Scholi jest ks. Jacek Kucharski a prowadzącą Pani Beata Pawłowska. 

Dzieci zaprezentowały dwa utwory : „Poranek Maryi” i „ Panem moim 
Jezus”. W festiwalu wzięło udział 43- ech wykonawców w tym 17- ście zespołów  
w dwóch kategoriach: ”Szkoły Podstawowe” i ”Gimnazja i Licea”. 
Nasz zespół w dniu następnym wystąpił w koncercie laureatów zajmując I miejsce 
w kategorii „Zespoły Szkoły Podstawowe”. 

Gorące podziękowania dla rodziców dzieci, którzy aktywnie włączyli się  
w przygotowania do festiwalu i w wyjazd do Łasku. 

Beata Pawłowska 
Gratulujemy dzieciom ze scholi  ‘’Melodyjki” zdobyciu I miejsca. W imieniu 

członków zespołu dziękujemy pani Beacie Pawłowskiej i ks. Jackowi Kucharskiemu 
za zaangażowanie w przygotowania do konkursu. Wszystkim życzymy dalszych 
sukcesów na drodze muzycznej. 

Zespół Redakcyjny w imieniu Księży oraz Parafian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Parafialna czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00– 11:00 oraz 15:00– 16:30. 

Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, ul. M. Skłodowskiej– Curie 3 
Ks. Kan. dr Andrzej Blewioski – proboszcz parafii  

Opiekun duchowy i merytoryczny: Ks. Marcin Majda 
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego  tekstów oraz prawo do korekty stylistycznej i ortograficznej. 

Zespół Redakcyjny „Dobra Rada”: Marianna Strugioska - Felczyoska, Daria Łabsz, Katarzyna Wieczorek, Agnieszka Gajek, Małgorzata Lewandowska, 
Przemysław Chrabałowski, Jarosław Bieo. 

Dystrybutor: Marek Cykle 
 

ODPOWIEDZI DO ZAGADEK ZE STR. 7 

1. Arka była Noego! 

2. św Antoni bo na wszystkich obrazach trzyma piętkę chleba 

3. 't' 

4. ryb 

5. Wtedy nie było jeszcze krzyży 

6. Z Panem Bogiem 

7. Jak sobie pójdzie, to wrócimy 

 

Poprzez Sakrament Chrztu Świętego 
do wspólnoty chrześcijaoskiej włączeni 
zostali: 
Piotr Kuty 

Maja Konopka 

Maciej Marszałek  

Karolina Kołodziejczyk 

 

Odeszli do wieczności: 
Anna Kucharska (ur.1932) 
Teresa Jatczak (ur.1961) 
Włodzimierz Trzaskowski (ur.1933) 
Andrzej Szcześniak (ur.1950) 
Eugenia Ciesielska (ur.1926) 
Barbara Baszczyoska-Zielioska (ur.1931) 
Alicja Sikorska (ur.1926) 
Wiesława Barczak (ur.1925) 
Piotr Bąk (ur.1970) 
Helena Gibka (ur.1935) 
Piotr Duda (ur.1953) 
Jadwiga Marciniak (ur.1929) 
Henryka Kodłubaoska (ur.1921) 
Marek Kaźmierczak (ur.1951) 
Henryka Adamczewska (ur.1933) 
Henryk Kozik (ur.1935) 
Tadeusz Szymczak (ur.1932) 
 
 

Z ŻYCIA PARAFII 

Na podstawie ksiąg parafialnych opracowała Katarzyna Dąbrowska 

 
28 maja w naszej parafii odbył się 
koncert dziękczynny  za 
beatyfikację Jana Pawła II  oraz 
upamiętniający 110 rocznicę 
urodzin Kardynała Stefana 
Wyszyoskiego i 30 rocznice Jego 
śmierci.  
Pomysłodawcą i  inicjatorem 
koncertu był proboszcz parafii ks. 
kan. dr Andrzej Blewioski. 
W imieniu parafian dziękujemy 

uczestnikom Chóru Śpiewaczego 

Lutnia oraz zaproszonym gościom 

za duchowe ubogacenie. Słowa 

wdzięczności kierujemy również 

na ręce Księdza Proboszcza za 

podejmowane inicjatywy i 

czuwanie nad rozwojem 

duchowym parafian. Wyrazy  

podziękowania  składamy   Pani 

Prezydent Miasta Zgierza za 

wspieranie  działao Towarzystwa 

Śpiewaczego Lutnia. 

 

 

KU CZCI 
BŁOGOSŁAWIONEGO… 
28 maja w naszej parafii odbył się koncert 
dziękczynny  za beatyfikację Jana Pawła II  
oraz upamiętniający 110 rocznicę urodzin 
Kardynała Stefana Wyszyoskiego i 30 
rocznice Jego śmierci. Pomysłodawcą  
i  inicjatorem koncertu był ks. proboszcz 
Andrzej Blewioski. 
Towarzystwo Śpiewacze wsparła pani 
Prezydent Miasta Zgierza. 


