
 

D
o

b
r

a
 R

a
d

a
 6

(
5

6
)

 
c

z
e

r
w

ie
c

 2
0

1
4

 

PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

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

ARCYBISKUP WOJCIECH POLAK ZOSTAŁ PRYMASEM POLSKI 

 49 letni sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski abp Wojciech 
Polak został mianowany przez papieża Franciszka nowym prymasem Polski. 
Charakteryzując swoje wizje posługi prymasa, abp Polak powiedział, że to „posługa 
scalająca polifonię głosów Kościoła". 

Prymas Polak powiedział, że będzie chciał docierać z posługą do wszystkich 
ludzi - do swoich diecezjan, do ludzi polityki, kultury, nauki, codziennej pracy i trudu. 
Aby czuli oni wszyscy, że drzwi Kościoła są zawsze otwarte. By rzeczywiście 
odnajdywali się we wspólnocie Kościoła jak u siebie w domu  dodał. 

Nowo mianowany arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski zastąpił abpa 
Józefa Kowalczyka, który po ukończeniu 75 lat i zgodnie z prawem kanonicznym 
przechodzi na emeryturę. Abp Polak jest najmłodszym prymasem w Europie. Ingres 
abp. Polaka odbędzie się 7 czerwca w Gnieźnie, a 29 czerwca odbierze on w Rzymie 
z rąk papieża Franciszka paliusz metropolity. 

Kim jest abp Wojciech Polak? 

Urodził się 19 grudnia 1964 r. w Inowrocławiu. 
Studia Filozoficzno - Teologiczne w Prymasowskim 
Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukończył 
w 1988 roku uzyskując tytuł magistra z zakresu teologii 
moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w 
Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 r. 
w katedrze gnieźnieńskiej z rąk kard. Józefa Glempa.  

Studiował teologię moralną na Papieskim 
Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Tam obronił pracę 
doktorska nt. eklezjalnego wymiaru grzechu i pojednania 
w posoborowym nauczaniu Kościoła. Po powrocie 
w 1995 roku do Polski ks. Polak rozpoczął wykłady 
z teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym 
Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Od 1 sierpnia 1999 
pełnił w tamtejszym Seminarium funkcję rektora. 
W 1998 r. został adiunktem w Zakładzie Teologii 
Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Święcenia biskupie przyjął 4.05.2003 w katedrze 
gnieźnieńskiej. Udzielił mu ich Henryk Muszyński, 
arcybiskup metropolita gnieźnieński, któremu asystowali 
arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki i 
biskup pomocniczy gnieźnieński Bogdan Wojtuś. Jako 
swoje zawołanie biskupie przyjął słowa „Dominum 
conditio I sum” - Wyznawać Jezusa, jako Pana. 

24 września 2005 r. biskupi wybrali go 
delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. powołań. 
Jako przewodniczący Krajowej Rady Duszpasterstwa 
Powołań wskazywał, że rodzina jest kolebką każdego 
powołania. „Dzisiaj pewien deficyt polega nie tyle na 
tym, że może nie być powołań do kapłaństwa czy życia 
konsekrowanego, ale że w ogóle młody człowiek nie 
traktuje swego życia, jako powołania do małżeństwa, 
kapłaństwa czy życia konsekrowanego,” mówił bp Polak. 

W listopadzie 2009 r. bp Polak został wybrany 
delegatem ds. duszpasterstwa emigracji polskiej. 
15.10.2011r. został powołany na sekretarza generalnego 
Konferencji Episkopatu Polski. Pełniąc ten urząd olbrzymi 
nacisk kładzie na wypracowywanie dalekosiężnej 
strategii duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Chodzi mu o 
Kościół głęboko osadzony w Ewangelii, a zarazem 
otwarty na duszpasterskie wyzwania stawiane przez 
otaczający świat. Jest powszechnie doceniany i lubiany 
przez ogół polskich biskupów. Charakteryzuje go też 
duże otwarcie ekumeniczne, utrzymuje bardzo dobre 
relacje z Kociołami Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest 
kapłanem bardzo otwartym na współpracę ze świeckimi. 

Jako sekretarz Episkopatu był też mocno 
zaangażowany na końcowym etapie w przygotowanie 
"Wspólnego Przesłania do Narodów Polski i Rosji". 17 
Sierpnia 2012 r. podpisali je w Warszawie abp Józef 
Michalik i patriarcha Cyryl. W Ślad za tym bp Polak został 
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wybrany przewodniczącym Zespołu KEP ds. Kontaktów 
z Rosyjskim Kociołem prawosławnym. Koordynował też 
prace nad polsko ukraińską deklarację z okazji 70 
rocznycy zbrodni wołyńskiej Kościoła katolickiego 
w Polsce i Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.  

Bp Wojciech Polak jest członkiem Rady Stałej 
Konferencji Episkopatu Polski oraz członkiem Papieskiej 
Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących 
a także m. In. członkiem Komisji Wspólnej 

Przedstawicieli Rządu RP i KEP i przewodniczącym 
Zespołu KEP ds. Kontaktów z Rosyjskim Kociołem 
Prawosławnym. 

Ceni dobrą literaturę, szczególnie pisarstwo 
Gustawa Herlinga Grudzińskiego, jego pasja są także 
górskie wędrówki, zwłaszcza w Tatrach. 

Opracowano na podstawie  informacji KAI 
Gajek Agnieszka 

OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK PRZYJĄŁ REZYGNACJĘ 

KS. BPA ADAMA LEPY 

Papież Franciszek przyjął rezygnację Księdza bpa Adama Lepy z pełnienia 
posługi biskupa pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej, w związku z osiągnięciem 
przezeń wieku emerytalnego. 27 maja, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Marek 
Jędraszewski, w siedzibie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, odczytał komunikat 
Nuncjatury Apostolskiej o decyzji Ojca Świętego dotyczący przyjęcia rezygnacji 
oraz podziękowania od Ojca Świętego. 

List Nuncjusza Apostolskiego do bpa Adama Lepy 

Ekscelencjo, 
Czcigodny Księże Biskupie, 
 

Ojciec Święty składa Księdzu Biskupowi 
serdeczne podziękowanie za posługę kapłańską 
i biskupią, pełnioną przez ponad 27 lat w charakterze 
biskupa pomocniczego diecezji, a później archidiecezji 
łódzkiej. 

Wniósł Ksiądz Biskup cenny wkład w rozwój 
i życie duchowe tej archidiecezji, wspomagając jej 
kolejnych ordynariuszy. Wizytacje kanoniczne, udzielanie 
sakramentu bierzmowania, praca w kurii biskupiej, 
pełnienie urzędu wikariusza generalnego i wcześniejsza 
posługa proboszczowska, zaangażowanie 
w duszpasterstwo akademickie i kierowanie wyższym 
seminarium duchownym - to tylko niektóre posługi, które 
Wasza Ekscelencja z zaangażowaniem i kompetencją 
pełnił dla dobra wiernych archidiecezji. 

Osobne słowa uznania należą się Księdzu 
Biskupowi za wkład w prace Konferencji Episkopatu 
Polski, zwłaszcza jako przewodniczący Rady ds. Środków 
Społecznego Przekazu i członek Rady Stałej. 

Może przeto Ksiądz Biskup - w 53. roku 
kapłaństwa - powiedzieć za św. Pawłem: "Pan stanął 
przy mnie, żeby się przez mnie dopełniło głoszenie 
Ewangelii". Do tych słów dołączam również moje wyrazy 
podziękowania i uznania. Bóg zapłać za apostolski trud! 

Proszę również, aby Ksiądz Biskup - stosownie do 
sił i zdrowia oraz na prośbę i w uzgodnieniu z Pasterzem 
diecezji - wspomagał swym doświadczeniem, posługą 
i radą Archidiecezję i Konferencję Episkopatu Polski. 

Polecam Księdza Biskupa wstawiennictwu Matki 
Kościoła oraz zapewniam o pamięci w modlitwie. 

+ Celestino Migliore 
Nuncjusz Apostolski 

Źródło: Archidiecezja Łódzka, Wiadomości  
Gajek Agnieszka

40. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KS. BPA IRENEUSZA PĘKALSKIEGO 

W tym roku Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski obchodzi 40 rocznicę święceń 
kapłańskich. Z tej okazji Dostojny Jubilat, wraz ze swoimi kursowymi braćmi 
kapłanami, w sobotę 7 czerwca o godzinie 12.00, w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej 
będzie sprawował Mszę świętą dziękczynną. Na uroczystość tę jak najserdeczniej 
zapraszam kapłanów, osoby życia konsekrowanego, kleryków i wiernych świeckich. 

Rocznica kapłaństwa jest dobrą sposobnością, aby razem z Najdostojniejszym 
Jubilatem wyrazić wdzięczność Bogu za dary Ducha Świętego, jakimi ubogacił Księdza 
Biskupa, a także za wszelkie dobro, które stało się udziałem Kościoła Łódzkiego, dzięki 
Jego ofiarnej pracy. W czasie uroczystości będziemy także wypraszać Boże 
błogosławieństwo na dalsze lata posługi Biskupa Ireneusza. 

Proszę wszystkich wiernych Archidiecezji Łódzkiej też o modlitwę w intencji Najdostojniejszego Jubilata. 
Niech Jezus Chrystus – Jedyny i Najwyższy Kapłan – pozwoli Mu radować się obfitymi owocami Jego biskupiej misji 
dla dobra całego Kościoła.  

Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Łódzki

Najważniejsze wydarzenia 
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Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu wraz z duszpasterzami 
wyrażają swoje słowa wdzięczności za wszystkie lata posługi w Kościele i 
życzymy  wszelkich łask Bożych i sił potrzebnych w dalszej pracy 
duszpasterskiej.  

W imieniu Parafian Zespół Redakcyjny 

KULT SERCA JEZUSOWEGO 

W tradycji Kościoła za początek kultu Serca 
Jezusowego uważa się moment przebicia Bożego Serca 
na krzyżu. Cześć oddali Mu wówczas: Matka Boża 
i apostołowie. Średniowieczni mistycy łączyli kult Serca 
Jezusowego z nabożeństwem do Najświętszej Rany boku 
Jezusa. Nieznany autor poetyckiego utworu „Winny 
szczep mistyczny” mówi, że właśnie w tej Ranie odnalazł 
Serce Boże, przy którym spocznie i z którym się już nie 
rozstanie.  

W zakonie św. Domnika Guzmana (dominikanie) 
odprawiono nabożeństwo do zranionego boku i Serca 
Pana Jezusa, a w piątek po oktawie Bożego Ciała 
zakonnicy odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa.  
Szczególnym nabożeństwem do Serca Jezusowego 
wyróżniało się wielu świętych 
i błogosławionych a wśród nich: 
św. Mechtylda, św. Gertruda, św. 
Małgorzata z Kortony. 

Prekursorem kultu 
w Europie był polski jezuita Kacper 
Drużbicki, autor łacińskiego 
traktatu: „Meta cordium cor Jesu”. 
Do rozszerzenia się nabożeństwa 
do Serca Jezusowego doszło w 
XVIII w. dzięki św. Janowi Eudes 
i św. Małgorzacie Marii Alacoque.  

W dekrecie o heroiczności 
cnót z 1903r. św. Jan Eudes jest 
nazwany twórcą liturgicznego kultu 
Serca Jezusa i Maryi. Św. 
Małgorzata Maria (1647-1690) żyła 
w klasztorze Paray-le-Monial. 
W latach 1673–1675 kilkakrotnie 
ukazywał się jej Chrystus  z sercem przebitym, opasanym 
cierniową koroną, otoczonym płomieniami miłości, 
w których centrum znajdował się krzyż. 27 grudnia 
1673r. Pan Jezus powiedział do Małgorzaty: „Moje 
Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może 
dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych 
w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim 
pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi 
skarbami.” Podczas kolejnych objawień Pan Jezus 
wymienił liczne dobrodziejstwa  i łaski, jakich 
doświadczą Jego czciciele, a także zażądał 
wynagrodzenia za niewdzięczność i grzechy. Piątek po 
oktawie Bożego Ciała Chrystus wybrał sobie na święto 
Jego Serca.  

Obietnice, dotyczące czcicieli Jego Serca są 
następujące: 
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.  
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.  
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie 
w godzinę śmierci.  
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.  
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean 
miłosierdzia.  
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.  
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca 
mojego będzie czczony.  

10. Osoby, które będą to 
nabożeństwo rozszerzały, będą 
miały imię swoje wypisane   
w Sercu moim.  
11. Dam kapłanom dar wzruszania 
serc nawet najzatwardzialszych.  
12. W nadmiarze miłosierdzia 
Serca mojego przyrzekam tym 
wszystkim, którzy będą 
komunikować w pierwsze piątki 
miesiąca przez dziewięć miesięcy 
z rzędu w intencji wynagrodzenia, 
że miłość moja udzieli łaskę 
pokuty, iż nie umrą w mojej 
niełasce, ani bez Sakramentów 
świętych, a Serce moje będzie im 
pewną ucieczką w ostatniej 
godzinie życia.  

Stolica Apostolska po 
długich i wnikliwych badaniach wprowadziła tę 
uroczystość do liturgii Kościoła w 1856 r. 31 grudnia 
1899 r. papież Leon XIII oddał Sercu Jezusowemu cały 
Kościół i całą ludzkość. W kulcie Serca Jezusowego 
Kościół podkreśla miłość Boga do ludzi i pragnie 
rozbudzić miłość ludzi do Boga. Istnieją różne formy czci 
Najświętszego Serca Jezusa. Należy do nich coroczna 
uroczystość obchodzona w piątek po oktawie Bożego 
Ciała. Sercu Jezusowemu poświęcony jest miesiąc 
czerwiec (nabożeństwa czerwcowe). Czci doznają 
wizerunki Serca Jezusowego, pod takim wezwaniem 
powstało wiele świątyń (w Polsce ok. 400) i zakonów 
np.: Sercanki, Siostry Sacre Coeur, Siostry Urszulanki 
Serca Jezusa Konającego.   

Nadchodzące święta 
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Nabożeństwo czerwcowe to forma zbiorowej 
modlitwy Kościoła. Jej inicjatorką była francuska 
zakonnica Aniela de Saint – Croix. W Polsce 
nabożeństwo to odprawiano od 1857 r. w klasztorach 
Wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Odbywa się 
ono zwykle po wieczornej Mszy św. Składa się z Adoracji 
Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Treść Litanii została ułożona w XVIII 
w. w Marsylii, aby wybłagać ratunek dla miasta 
nękanego zarazą. Początkowo modlitwa składała się z 26 
wezwań. Obecna wersja Litanii pochodzi z XIX w. Została 
zatwierdzona do odmawiania publicznego przez papieża 
Leona XIII. On też dołączył do litanii Akt poświęcenia 
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 
Papież Pius XI dodał Akt wynagrodzenia Sercu 
Jezusowemu.  

Z woli samego Chrystusa nabożeństwo 
czerwcowe ma charakter ekspiacyjny. Jego zadaniem 
jest uwrażliwianie sumienia człowieka na grzech, 
mobilizowanie do walki ze złem, a także wynagradzanie 
za tych, którzy najbardziej ranią Serce Boże.  

Wielkim czcicielem Serca 
Jezusowego był święty Jan Paweł 
II. W 1999r. w Elblągu Ojciec 
Święty powiedział: „Cieszę się, że 
ta pobożna praktyka, aby 
codziennie w miesiącu czerwcu 
odmawiać albo śpiewać Litanię 
do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, jest w Polsce taka żywa i 
ciągle podtrzymywana”. 

Przed nami miesiąc 
czerwiec – kolejna okazja, aby 
kontemplować wzruszający „cud Boga, który kocha 
Sercem człowieka” (św. Josemaria Escriva).  

Duszpasterze serdecznie zapraszają na 
nabożeństwa czerwcowe w naszej parafii: w niedzielę o 
godz. 17.30, w tygodniu o 18.00. Nie zlekceważmy tego 
zaproszenia! 

Elżbieta Hildt 

BOŻE CIAŁO 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, 
w tradycji ludowej zwane jest „Bożym Ciałem”. Wierni 
szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę 
i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa 
Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki 
obchodzi także w Wielki Czwartek, wtedy jednak 
rozpamiętuje się również Mękę Jezusa Chrystusa, 
Uroczystość Bożego Ciała natomiast ma charakter 
dziękczynny i radosny. W Polsce obchodzi się ją w 
czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to 
święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po 
Wielkanocy. Najwcześniej może przypaść 21 maja, 
najpóźniej 24 czerwca. W niektórych krajach 
przenoszone jest na kolejną niedzielę. 

Uroczystość ta została ustanowiona na skutek 
widzeń św. Julianny z Cornillon. Pod jej wpływem bp 
Robert z Thourotte ustanowił w 1246 r. taką uroczystość 
dla diecezji Liège. W 1252 r. została ona rozszerzona na 
Niemcy. Katolicy wierzą, że w 1263 r. miał miejsce cud 
eucharystyczny w Bolsenie we Włoszech (w Polsce Cud 
Eucharystyczny wydarzył się w Sokółce w 2008 r.), gdy 
hostia w rękach wątpiącego w Przeistoczenie księdza 
zaczęła krwawić. Korporał przechowywany w katedrze 
w pobliskim Orvieto, jest uznawany za ten, na który 
wówczas spadły krople krwi. W 1264 r. papież Urban IV 
bullą Transiturus ustanowił tę uroczystość dla całego 
Kościoła. Uzasadniając przyczyny jej wprowadzenia 

wskazał: „[...] zadośćuczynienie za znieważanie 
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy 
heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia 
Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie 
może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę 
Wielkiego Tygodnia." Jednakże ze względu na śmierć 
Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym 
uroczystość nie została ustanowiona. Uczynił to dopiero 
papież Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w 
Klementynach (1317).  

W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę 
uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji 
krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano 
uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich 
kościołach w państwie[3]. W późnym średniowieczu i w 
renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała 
w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. W Polsce 
obchody uroczystości wiążą się z Najświętszym 
Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się 
kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są 
związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech 
Ewangelii. W Polsce uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest 
dniem ustawowo wolnym od pracy.  

Duszpasterze z parafii Matki Boskiej Dobrej 
Rady w Zgierzu zapraszają 19 czerwca do udział w 
uroczystościach Bożego Ciała! 

Ks. Jacek Kucharski 

KANONIZACJA ŚW. JANA PAWŁA II – DOTKNIĘCIE ŚWIĘTOŚCI 

0d 24.04. do 03.05.2014 r. pielgrzymka z naszej 
parafii uczestniczyła w obchodach kanonizacji papieży 
Jana Pawła II i Jana XXIII – w sumie 18 osób. Był to 

wyjazd połączony z trzech parafii ze Zgierza, Tomaszowa 
Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego. Przed 
uroczystością nocleg mieliśmy w okolicach Wiecznego 

Nadchodzące uroczystości 
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Miasta. Do Rzymu na czuwanie pojechaliśmy w 
godzinach popołudniowych, by z pielgrzymami innych 
krajów oczekiwać niedzielnej Eucharystii, na której 
świętymi ogłoszeni zostaną ukochani papieże. Po 
odczekaniu w długiej kolejce, modlitwa u grobu św. Jana 
Pawła II była przedsmakiem niedzielnej uroczystości. 
Całonocne czuwanie wśród śpiewów młodych 
chrześcijan w różnych językach i naszej modlitwy to 
zachwycające doświadczenie jednej wiary. Wielki 
entuzjazm po Eucharystii kanonizacyjnej ponieśliśmy w 

dalszą trasę do sanktuariów św. Rity w Cascii , św. 
Michała Archanioła w Gargano, św. Franciszka i św. Klary 
w Asyżu, św. o. Pio w San Giovanni Rotondo. Do Rzymu 
wróciliśmy na Audiencję Środową z papieżem 
Franciszkiem, zachwycaliśmy się zabytkami Wiecznego 
Miasta. Miłą odskocznią od atmosfery pielgrzymkowej 
był pobyt nad Adriatykiem w Rimini. O3.05. wróciliśmy 
do krajów zadowoleni, z nowymi znajomościami, 
planami, wspomnieniami i upominkami ze świętych 
miejsc.     Ks. Jacek Kucharski  

SOKÓŁKA – BÓG NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI 

W sobotę 24.05.2014 r. Koło Różańcowe 
Rodziców modlących się za dzieci z ks. opiekunem udało 
się na 2-dniowwą pielgrzymkę do Sokółki. Pielgrzymkę 
rozpoczęliśmy od zwiedzania Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Białymstoku. Znajdują się tu doczesne szczątki 
bł. ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. s. Faustyny 
Kowalskiej. Po Mszy św., na której była dziecięca asysta 
parafialna ze sztandarem, wsłuchiwaliśmy się w 
prezentację pani przewodnik o życiu bł. ks. Sopoćki. 
Potem odwiedziliśmy Świętą Wodę-Sanktuarium Matki 
Boskiej Bolesnej. Znakiem szczególnym tego miejsca jest 

Góra Krzyży oraz Grota ze źródełkiem jak w Lourdes we 
Francji, słynącym łaskami. W Suchowoli(geograficzny 
środek Europy), gdzie sakramenty i edukację otrzymał bł. 
ks. Jerzy Popiełuszko, ucałowaliśmy jego relikwie, 
zwiedziliśmy izbę pamięci męczennika Solidarności. 
Nocleg był w Różanymstoku –Sanktuarium Maryjnym, 
gdzie po śpiewie pieśni religijno-patriotycznych dzień 
zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim. Niedzielę 25.05. 
rozpoczęliśmy Różańcem Św. w kościele, by duchowo 
przygotować się do Mszy św. o godz. 10.00 w Sokółce. 
Również nie zabrakło dziecięcej asysty z naszej parafii na 
Eucharystii pod opieką p. Beaty Pawlak. Po Mszy św. 
każdy mógł kontemplować i modlić się przed 
wystawioną w relikwiarzu Cząstkę Ciała Pańskiego w 
bocznej kaplicy Matki Bożej Różańcowej. W Domu 
Pielgrzyma  był do obejrzenia film o Cudzie 
Eucharystycznym w Sokółce. Pobyt w Sokółce 
zakończyliśmy Drogą Krzyżową i o około godz. 15.00. 
jechaliśmy już do Zgierza. Mimo zmęczenia wracaliśmy 
pełni duchowych przeżyć- doświadczeniem Cudu 
Eucharystycznego, umocnieni w wierze, by na nowo 
odkrywać Boże Miłosierdzie i przypomnieć sobie, że za 
patriotyzm, wolną Polskę wielu rodaków oddało życie. 
Uczestnicy są wdzięczni naszemu opiekunowi za 
organizację, modlitwę i śpiew-Bóg zapłać 

Sylwester Sikorski 

Z JEZUSEM PRZEZ ŻYCIE PRAGNĘ IŚĆ 

Taką dewizę 
przyjmuje każdy 
mądry człowiek, a 
kiedy Dobry Bóg 
obdarzy go 
potomstwem, to 

odpowiedzialny, 
prawdziwie kochający 

rodzic  prowadzi swe dziecię tą samą  drogą.  Już 
podczas chrztu, gdzie cała rodzina i chrzestni otwierają 
się na działanie Ducha Świętego, prosimy 
Wszechmogącego o rozświetlenie naszym synom, 
córkom i nam  samym tej drogi prowadzącej prosto do 
Królestwa Niebieskiego. Bóg w swej niepojętej miłości 

nie tylko nas kocha, ale 
obdarza umiejętnością 
kochania, dlatego im 
bardziej kochamy swoje 
dzieci, tym pewniej 
prowadzimy je do 
Najlepszego 
Nauczyciela Miłości, bo cóż większego możemy dla nich 
uczynić. 

Mijają lata. Współdziałając z Łaską Bożą 
przygotowujemy naszych milusińskich do godnego i jak 
najbardziej świadomego spotkania z prawdziwym 
Bogiem. Najpierw w  kościele i w domu, i później 
w szkole na lekcji religii, gdzie Bogiem jest Słowo z Biblii 

Z życia parafii Wyjazd parafian z Parafii MBDR do Sokółki 
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płynące, potem w konfesjonale podczas pierwszej 
spowiedzi, zbliżamy ich do pierwszego,  rzeczywistego 
doświadczenia cudu przyjęcia Ciała Bożego. 

W przygotowaniach tych pełny profesjonalizm, 
zaangażowanie i niezwykłą cierpliwość wykazały panie 
katechetki Wioletta Lach i Małgorzata Lewandowska, 
które z powodzeniem nauczyły dzieci (nawet te trochę 
niesforne) prawidłowego zachowania zarówno przed 
wejściem jak i wewnątrz Domu Bożego. 

I oto 11 maja br. 72 dzieci z klas 2a, 2b i 2c 
Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu po raz pierwszy w 
swym życiu dostąpiły zaszczytu pełnego uczestnictwa we 
mszy świętej. Oj,  pięknie było. Czyste duszyczki skąpane 
w Miłosierdziu Bożym nie mogły być inaczej ubrane jak 
tylko na biało. Dziewczynki najpiękniej wystrojone jak 
małe panny młode, jakby  brały ślub z Ciałem 
Chrystusowym, a chłopcy jak białe rycerstwo 
Niepokalanej, szli jak po order, lecz to małe kółko 
chlebowe w Ciało Chrystusa przemienione, nie na pierś  
przypinane, ale głęboko w sercu złożone aby tam 
rozpalić ogień Bożej Miłości. 

Nie można było piękniej odprawić tej mszy 
świętej niż to uczynił proboszcz naszej parafii ks. kan. dr. 
Andrzej Blewiński. Tu już żadna wiara nie potrzebna, bo 
Dzieło Boże jest fizycznie namacalne i wyraźnie 
widoczne, że kapłan ten prawdziwie przez Boga jest 
powołany i przez Boga natchniony, więc Bogu służy 
należycie, Bożą Wolę owocnie wypełniając. 

Eucharystia rozbrzmiewała najpiękniej, gdy swe 
głosy z serc płynące nasza 
parafialna schola ku Niebu 
zwracała, bo kto modlitwę 
wyśpiewuje, ten jej siłę 
potęguje. Alleluja! 

Teraz dopiero 
nadszedł czas prawdziwej 
próby naszej wiary. Niech 
Komunia nie kończy się po 
wyjściu z kościoła 
prezentami, życzeniami, 
pocałunkami i suto zastawionym stołem z mnogością 
różnorakich trunków. Utrzymujmy jak najdłużej w czystej 
bieli dusze tych  wspaniałych dzieci i czystość serc 
naszych równocześnie. Jeśli spotkanie z Bogiem 
napełniło nas prawdziwą radością to wykorzystujmy 
każdą sposobność aby stan ten trwał  nieprzerwanie. 
Święty Jan Paweł II napominał: "Kto przestaje się modlić 
- traci wiarę!", więc uczestniczenie w nabożeństwach 
majowych wypływa z naturalnej potrzeby  kontaktu z 
Bogiem i Najświętszą Maryją Panną, która wciąż prosi o 
modlitwę. 

Wymienione wcześniej osoby nie pozostały 
głuche na Jej wezwanie inicjując autokarową  
pielgrzymkę dla tych białych dzieci w dziesiątym dniu od 
Pierwszej Komunii Świętej nie gdzie indziej jak przede 

wszystkim na Jasną Górę, o której święty Jan Paweł II 
mówił: "Jeśli chcemy dowiedzieć się jak płyną dzieje 
w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj, trzeba przyłożyć 
ucho do tego miejsca, trzeba usłyszeć echo całego życia 
narodu w sercu jego Matki i Królowej!" 

I znów potężna dawka strawy duchowej 
wypełniła nasze  spragnione Boga dusze, najpierw 
podczas mszy odprawionej przez naszego proboszcza w 
kaplicy Serca Pana Jezusa, potem w osobistej modlitwie 
przed Cudownym  Obrazem M.B.Cz., a dalszych wrażeń 
dostarczyło indywidualne podziwianie wspaniałych dzieł 
rąk ludzkich kompleksu klasztorno-kościelnego na 
chwałę Boga i Maryi wzniesionych. Kulminacyjnym 
punktem pielgrzymki było odprawienie nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej prowadzonej znowuż przez naszego 

niezmordowanego 
księdza  Andrzeja, 
który napełniony 
niezwykłą miłością i 
cierpliwością próbował 
jak najcelniej trafić do 
młodych umysłów 
podczas rozważania 
poszczególnych Stacji 
w okazałych rzeźbach 
przedstawionych. 

W drodze powrotnej nasz ksiądz i przemiłe panie 
katechetki nie pozwoliły zmarnować czasu na bezmyślne 
czekanie końca podróży w klimatyzowanym autokarze. 
Wykorzystując wewnętrzne nagłośnienie zaciekawiali 
nas swoją wiedzą, zapraszali innych do dzielenia się 
swoimi wrażeniami, zadawali najmłodszym konkursowe 
pytania i zapraszali do wspólnego śpiewania. Przez słowa 
kapłana Łaskawy Bóg uświęcił wszystkie zakupione 
obrazki, medaliki, krzyżyki czy różańcowe paciorki. Te 
poświęcone dewocjonalia niech stale przypominają  nam 
o codziennej modlitwie będącej godną odpowiedzią na 
wezwanie Tego, który do końca nas umiłował aby już 
zawsze cieszył nas każdy kolejny wschód słońca jako 
zapowiedź dobrego dnia. Bogu niech będą dzięki!  

Bolesław Urbanowicz 

Z życia parafii 
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DZIEŃ MATKI W ZGIERZU

Bliskie sąsiedztwo Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu i parafii Matki 
Bożej Dobrej Rady zaowocowało wspólnym spotkaniem z okazji Dnia Matki. 
Parafia użyczyła salę, a DDP przedstawił program artystyczny.  

 Należy się odnieść z wielkim uznaniem dla poziomu artystycznego 
zaprezentowanego zebranym. Dom Dziennego Pobytu istniejący już ponad 37 
lat ma wypracowane formy działalności służące swoim podopiecznym. Dzięki 
temu mogą tu rozwijać swoją twórczość artystyczną takie zespoły jak 
„WRZOS” czy „ECHO”. Program śpiewaczy czy kabaretowy od lat jest oklaskiwany na bardzo wielu występach. 
Muzyka łatwa  i przyjemna owocuje wieloma zaproszeniami, nagrodami czy dyplomami. Nie może być inaczej, mając 
takiego muzyka jak Pan Marek Kochanek, czy solistkę Panią Reginę Frączak. Natomiast twórczość poetycka 
i recytatorska Pani Stefanii Hanelt to majstersztyk i trudno się dziwić prośbom  o bis.   

Kierownik DDP Pani Katarzyna Kapusta dokłada wielu starań, by wraz 
z personelem rozwijać i eksponować zdolności podopiecznych. Malarstwo, 
rękodzieło artystyczne to nie tylko domena Pani Teresy Banasiewicz. Jest tu wiele 
uzdolnionych ludzi. Czy mając takich utalentowanych sąsiadów Klub Seniora przy 
parafii MBDR mógł nie zaprosić na uroczystość Dnia Matki?. Jak wiele wzruszeń 
i rozrzewnienia wywołały teksty piosenek o Matce. Wśród zebranych nikt nie 
wstydził się łez. Wystarczy nadmienić, że gospodarz spotkania ks. proboszcz 
Andrzej Blewiński, doświadczony kapłan dał się zaskoczyć poziomem występów 
i nie krył wzruszenia. Osobom z Klubu Seniora należy się uznanie  i podziękowanie 
za przygotowanie sali oraz usługiwanie gościom. 

 Sylwester Sobiech 

BIERZMOWANIE 2014 

W dniu 11 czerwca bieżącego roku, z rąk Jego Ekscelencji Biskupa Ireneusza Pękalskiego, młodzież naszej 
parafii przyjmie sakrament bierzmowania. W tym roku grupa kandydatów jest wyjątkowo duża ponieważ liczy aż 149 
młodych osób, które pragną przed biskupem wyznać swoją wiarę. 

Przygotowanie do tego sakramentu jest długotrwałe. Praktycznie cały program nauczania religii w gimnazjum 
podporządkowany jest bierzmowaniu. W ostatnim roku kandydaci, w bezpośrednim przygotowaniu z kapłanem, 
zwłaszcza podczas coniedzielnych liturgii uświadamiają sobie wagę tego sakramentu.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian w środę 11 czerwca o godzinie 19.00 do wspólnej modlitwy, 
w intencji naszej młodzieży, podczas uroczystej liturgii sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. 

Igor Krawczyk 

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ I DO MB LEŚNIOWSKIEJ 
21 czerwca  sobota  pielgrzymka na  J a s n ą   G ó r a  i do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – Patronki Rodzin 
Pielgrzymkę rozpoczynamy spotykając się przed kościołem  Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu 
♥ o godz. 5.30.00 wyjeżdżamy autokarem do Częstochowy. 
♥ o godz. 9.00 gromadzimy się w Katedrze Częstochowskiej. Wysłuchamy tam krótkiego słowa pasterskiego Abp 
Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, Bp Marka Solarczyka, Asystenta Krajowego AK i Pani Haliny Szydełko, 
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce.  
♥ o godz. 10.15 przechodzimy w uroczystej procesji pod szczyt Jasnej Góry, by tam kontynuować naszą modlitwę 
i refleksję.  
♥ o 11.30 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem i z kazaniem Bp Marka Solarczyka. Podczas 
Eucharystii odnowimy przyrzeczenie Chrztu św. – prosimy więc zabrać z sobą świece. 
♥ ok. godz. 14.00 jedziemy do Leśniowa –Żarek, by nawiedzić Matkę Bożą w Sanktuarium Matki 
Bożej Leśniowskiej 
♥ W tym roku nasze spotkanie z Matką Bożą oprócz indywidualnych intencji będzie również  
wyrazem wdzięczności za kanonizację dwóch wielkich papieży: 
Jana XXIII i Jana Pawła II. 
♥ Serdecznie zapraszamy. Koszt 40 zł.  
♥ Zapisy w kancelarii parafii św. MBDR lub Marianna  517 944 230 
Bliższe informacje ks. Krzysztof Basztabin 

Z życia parafii 
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Opracowała Katarzyna Dąbrowska 

Kancelaria Parafialna czynna codziennie 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. Jacek Kucharski 

Nr konta parafialnego: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 36 8783 0004 0015 6097 2000 0001 
Za wszelkie wpłaty na rzecz parafii 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 Gajek, Katarzyna Wieczorek,, Elżbieta Hildt, Barbara Musiał, Józef 

Felczyński, Krzysztof Nieszwiec. Składanie gazetki: Marianna Strugińska-Felczyńska, Katarzyna Wieczorek, Krzysztof Nieszwiec.  
Dystrybutor: Marek Cylke 

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin, jest częścią zespołu klasztornego OO. Paulinów, 
położonego w Leśniowie – przedmieściu Żarek, około 40 kilometrów na południowy wschód od Częstochowy. 
Położenie Sanktuarium na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – regionie o wybitnych walorach środowiska 
przyrodniczego, w obrębie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd sprawia, że jest to szczególne miejsce modlitwy 
i spotkania z Matką Bożą. 

IMIENINY KS. JANA, KS. KRZYSZTOFA, KS. JACKA 

Drodzy  Księża z okazji imienin pragniemy 

złożyć bardzo serdeczne życzenia obfitych Bożych łask 

oraz samych radosnych chwil! 

Niech Duch Święty opromienia swym światłem 

każdy dzień  Waszej kapłańskiej posługi, 

Jezus niech zawsze będzie  Waszym  Przyjacielem, 

a Maryja niech przygarnia  Was do swego serca. 
W imieniu  Ks. Proboszcza oraz Parafian Zespół  Redakcyjny.  
 

Zapraszamy wszystkich parafian na Msze Św. imieninową Ks. Jana, Ks. Krzysztofa, Ks. Jacka  w dn. 24.06.2014r. 
 

Z KSIĄG PARAFIALNYCH  

Odeszli do wieczności 

Kazimierz Małolepszy (ur.1942) 

Stanisław Gajczyk (ur.1935) 

Franciszek Swędrowski (ur.1949) 

Henryka Walczak (ur.1940) 

Halina Wilamowska (ur.1939) 

Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże 
miłosierdzie weszli  

do chwały życia wiecznego 

 

Sakrament chrztu otrzymali 

Julia Wiktoria Sukowska-Głuszek 

Amelia Batolik 

Alicja Aleksandra Maślankowska 

Jakub Makowczyński 

Módlmy się za dzieci ochrzczone, aby Duch Św. napełnał je 
swoimi  darami i prowadził przez życie drogą prawdy 

 
 

Sakrament małżeństwa zawarli 

Karolina Malinowska i Piotr Patora 

Monika Drabik i Piotr Czwarno 

Daria Wieczorek i Tomasz Marchwiany 

Módlmy się za nowych małżonków, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał ich miłość i napełniał ich radością 
 
 


