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Parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu 

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

 

 „WY BĘDZIECIE MOIMI ŚWIADKAMI” 35-LECIE KAPŁAŃSTWA 

 W poniedziałek 18 maja w parafii 
Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu 10 
kapłanów świętowało 35. rocznicę 
przyjęcia święceń kapłańskich. Z tej okazji 
sprawowana była uroczysta msza święta 
koncelebrowana, której przewodniczył  
JE Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek 
obchodzący również 35-lecie sakry 
biskupiej. Wraz z nim do wspólnej 
modlitwy dziękczynnej przy ołtarzu 
stanęli księża jubilaci (w porządku 
alfabetycznym):  

 
ks. kanonik dr Andrzej Blewiński, 

proboszcz parafii MB Dobrej Rady, 
wykładowca, dziekan dekanatu zgierskiego, 
wizytator katechetyczny, referent ds. 
katechizacji i diecezjalny asystent kościelny 
Akcji Katolickiej - organizator  
i gospodarz uroczystości; 

ks. prałat Grzegorz Jędraszek, proboszcz parafii MB 
Jasnogórskiej w Łodzi; 

ks. Franciszek Kijowski, proboszcz parafii 
Przemienienia Pańskiego i św. Maksymiliana 
Kolbe w Dąbrówce Wielkiej pow. zgierski; 

ks. kanonik Grzegorz Klimkiewicz, proboszcz parafii 
Najświętszego Zbawiciela w Łodzi; 

ks. kanonik Zdzisław Kowalewski, proboszcz parafii 
Opatrzności Bożej w Łodzi; 

ks. kanonik Tadeusz Koziorowski, proboszcz parafii 
św. Benedykta i św. Anny w Srocku; 

ks. prałat Ireneusz Kulesza, proboszcz parafii 
Archikatedralnej, dziekan dekanatu Łódź-
Śródmieście; 

ks. prałat Bartłomiej Rurarz, kapelan ks. 
arcybiskupa i rektor kościoła NMP Matki 
Miłosierdzia w Łodzi na Rudzie; 

ks. prałat Waldemar Sondka, organizator i twórca 
Teatru „Logos” i festiwali kultury 
chrześcijańskiej; 

ks. kanonik dr  Ryszard Szmist, posługujący  
w archikatedrze. 

  
 W homilii ks. Arcybiskup, na kanwie wiersza ks. 
Jana Twardowskiego o kapłaństwie, przypomniał co 
znaczy być kapłanem we współczesnym świecie. Mówił  
o powołaniu, które jest zawierzeniem i początkiem 
nowej drogi, na której Bóg nie zostawia powołanych 
samych, lecz daje im moc i wsparcie: „Poszli i głosili,  
a Pan współdziałał z nimi”. Podkreślił, iż kapłaństwo to 
dar, tajemnica i służba, która weryfikuje się  
w poświęceniu dla wiernych. „Wy zaś bracia, odkrywając 
co dzień charyzmat swojego powołania niestrudzenie 
dążcie do świętości pociągając swoim świadectwem 
powierzonych wam wiernych. Niech wasze poświęcenie 
przybliża każdego z nich do celu, którym jest Chrystus, 
Jego krzyż i Jego zmartwychwstanie” – napominał abp 
Ziółek. Zachęcił do zaufania i wdzięczności za każde 
kapłańskie doświadczenie oraz aby chwile trudne nie 
były przeszkodą w apostołowaniu. Wyraził wdzięczność 
licznie przybyłym wiernym oraz zwrócił się z prośbą  
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o modlitwę w intencji nowych i świętych powołań 
kapłańskich, bo „żniwo Kościoła łódzkiego jest wielkie,  
a szafarzy Bożych tajemnic wciąż mało”. Przypominając 
eklezjalny charakter kapłańskiego jubileuszu, podkreślił 
ważny udział świeckich w życiu kapłana przez modlitwę, 
obecność i dobrą współpracę.  
 Podczas liturgii współbracia w kapłaństwie 
otoczyli modlitwą także księży-kolegów z roku, którzy 
odeszli już do Pana: ks. kanonika Tadeusza Malca i ks. 
Bogusława Jaszczurę. 

 Na zakończenie Eucharystii w imieniu całej 
wspólnoty parafialnej zabrała głos p. Marianna 
Strugińska-Felczyńska, prezes Diecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Do czcigodnych 
jubilatów, kapłanów i JE ks. Arcybiskupa – wspominając 
również jego zbliżające się 80. urodziny – skierowała 
serdeczne życzenia oraz słowa wdzięczności za dziesiątki 
lat sprawowania Eucharystii i innych sakramentów, za 
posługę dzielenia się prawdą o Bogu, Chrystusie, 
Kościele i człowieku. 

S. Agnieszka Wójt, CSF

 

NA PIELGRZYMIM SZLAKU – REKOLEKCJE W ZAKOPANEM
 
 W dniach od 28 maja do 1 czerwca wierni  
z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu 
uczestniczyli w rekolekcjach w Domu Rekolekcyjnym 

Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem. To miejsce 
uświęcił swoja obecnością św. Jan Paweł II w dniach 4 – 
7 czerwca 1997 r.  
 Rekolekcje to czas przeżywania bliskości we 
wspólnocie z Bogiem i z ludźmi. Tematem naszych 
rozważań było „Praktyczne rozumienie sakramentów” - 
czym w rzeczywistości są sakramenty, jak je przeżywać  
i co nam dają. W zagadnienia wprowadzał nas proboszcz 
parafii Matki Boskiej Dobrej Rady ks. Andrzej Blewiński.  
 W programie naszych ćwiczeń duchowych 

oprócz codziennej Eucharystii, rożnych form modlitw 
osobistej i wspólnotowej było wiele ciekawych 
konferencji, dyskusji na temat znaczenia i roli 
sakramentów w życiu chrześcijanina. Motywem 
przewodnim rozważań były słowa św. Jana Pawła II: 
„SAKRAMENTY - są jak dotyk Pana Boga.  
W sakramencie chrztu dotyk Boga-Ojca. W sakramencie 
bierzmowania dotyk namaszczenia na apostoła.  
W sakramencie Eucharystii dotyk Jezusa-Miłości, która 
nie zna miary. W sakramencie pokuty i pojednania 
dotyk oczyszczenia i oświecenia, a w sakramencie 
namaszczenia chorych dotyk uzdrawiający.  

W sakramencie kapłaństwa jest to dotyk namaszczenia 
mężczyzny do posługi na wzór Jezusa. Zaś w 
sakramencie małżeństwa jest to dotyk błogosławienia 
nierozerwalnej miłości kobiety i mężczyzny.” 
 W trakcie wygłaszanych konferencji ksiądz 
rekolekcjonista podkreślał, że chrześcijaństwo ma 
wymiar horyzontalny i wertykalny, a  powstały w ten 
sposób krzyż powinien wyznaczać działania w naszym 
życiu. Przypomniał nam, iż sakramenty święte to znaki 
widzialne przez które Jezus Chrystus daje łaskę 
jednoczącą każdego człowieka z Bogiem. Sakramenty są 
sprawą priorytetową w samorealizacji chrześcijańskiej 

Ks. proboszcz Andrzej Blewiński oraz ks. Leszek Mirek- 
dyrektor w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym 

„Księżówka” - podczas koncelebry Mszy św. 

Konferencja dla pielgrzymów 

Pielgrzymi pod pomnikiem Św. Jana Pawła II 
w Centrum Formacyjno -Szkoleniowym 

„Księżówka” 
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tożsamości. W Kościele Katolickim jest siedem 
sakramentów: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia, 
(sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego) pokuta  

i namaszczenie chorych (sakramenty uzdrowienia), 
kapłaństwo i małżeństwo (sakramenty społeczne). 
 Po każdej konferencji był czas na dyskusję, 
pytania, osobistą refleksję w ciszy i zadumie, wśród 
piękna otaczającej nas przyrody, podczas spacerów. 

 W drodze do Zakopanego mieliśmy radość 
nawiedzenia opactwa tynieckiego oraz sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Nadto pokłoniliśmy się 
Gaździnie Podhala w Ludźmierzu i przebyliśmy szlak 
papieski w drodze na Bachledówkę. Nie sposób było 
pominąć również sanktuarium maryjnego na 
Krzeptówkach.  
 Rekolekcje były nie tylko możliwością 
pogłębienia wiary, ale także odpoczynku wśród piękna 
tatrzańskiej przyrody. Był czas również na turystykę 
górską, spacery i rekreację w wodach termalnych  
w Bukowinie Tatrzańskiej. Skutecznie udawało się nam 
wzmocnić kondycję psycho – fizyczną. Do naszych 
domów powróciliśmy z radością i pokojem w sercu,  
a wspaniałe przeżycia dodają motywacji do aktywności 
życiowej.  
 Dom Rekolekcyjny Konferencji Episkopatu Polski 
w Zakopanem tzw. „Księżówka”, z miłą i życzliwą obsługą 
jest wspaniałym miejscem na rekolekcje i wypoczynek. 
Wybierzcie się, sprawdźcie, naprawdę warto.  

 
Marianna Strugińska - Felczyńska

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA W PARAFII MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY 
  
 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (potocznie nazywana też Bożym Ciałem) to chrześcijańskie 
święto ku czci Najświętszego Sakramentu. W Polsce związana jest ona z procesjami po ulicach parafii oraz modlitwą 
przy postawionych na nich ołtarzach. W procesji ulicami Zgierza, w tym radosnym i dziękczynnym święcie czynnie 
wzięli  udział zarówno starsi, jak i młodsi wierni. 

 

  

Przed Kaplicą Najświętszego Serca Jezusowego  
w Jaszczurówce. 
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KULT ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW – PIOTRA I PAWŁA 
 
 Uroczystość świętych Apostołów – Piotra i Pawła 
jest obchodzona w kościele w tym samym dniu – 29 
czerwca. Obu Apostołów łączy to, że byli 
współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie i w 
tym mieście ponieśli śmierć męczeńską dla Chrystusa. 
Tam też znajdują się ich relikwie i sanktuaria. Już w 258 
roku obchodzono razem święto Piotra i Pawła właśnie 29 
czerwca. Dzień ten, w powszechnym 
przekonaniu, był dniem śmierci 
Apostołów. 
 Właściwe imię Piotra to 
Szymon (Symeon). Zostało ono 
zmienione przez Pana Jezusa, gdyż 
miało stać się symbolem powołania 
Apostoła. Piotr pochodził z Betsaidy 
położonej nad Jeziorem Genezaret 
(Galilejskim). Do Chrystusa 
przyprowadził go brat - św. Andrzej. 
Piotr był synem Jana (Jony) i podobnie 
jak ojciec łowił ryby w Jeziorze 
Galilejskim. Miał żonę, mieszkał w 
Kafarnaum u teściowej. Po 
cudownym połowie ryb został na 
stałe z Chrystusem jako Jego uczeń. 
Widział wskrzeszenie córki Jaira, Przemienienie na górze 
Tabor, a także krwawy pot Jezusa w Getsemani. Pytany 
przez swojego Mistrza, wyznał: "Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boga żywego". Otrzymał za to niezwykłą nagrodę – 
obietnicę zwierzchności nad Kościołem: "Błogosławiony 
jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie 
objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli skała),  
i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go 
nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 

związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie" (Mt 16, 18-19). 
 Na dziedzińcu arcykapłana Piotr przeżył chwile 
swojej największej słabości: ze strachu zaparł się 
Chrystusa. Ten jednak wielkodusznie nie cofnął swej 
obietnicy. Dał Apostołowi największą władzę w Kościele. 
W wykazach apostolskich Piotr jest zawsze wymieniany 

na pierwszym miejscu. (Mt 10,2;  Mk 
3,16; Łk 6,14; Dz 1,13). 
 Cierpiał dla Chrystusa, był 
prześladowany i więziony. Nie 
przestawał jednak głosić Ewangelii. 
Początkowo osiadł w Antiochii, później  
w Azji i Koryncie, a w końcu na stałe 
zamieszkał w Rzymie. Tutaj, na wzgórzu 
watykańskim, zginął śmiercią męczeńską 
ok. 64r. za panowania cesarza Nerona. 
Ukrzyżowano go głową w dół, gdyż nie 
czuł się godny umierać jak jego Mistrz.  
 Paweł pochodził z Tarsu w Małej 
Azji (Dz 21, 39; 22, 3). Urodził się jako 

obywatel rzymski ok. 8 roku po 
narodzeniu Chrystusa. On także 
pierwotnie nosił inne imię – Szaweł 

(Saul). Rodzina Szawła należała do faryzeuszów. Byli oni 
żarliwymi patriotami i wykonawcami prawa 
mojżeszowego. Początkowo uczył się rzemiosła, był 
bardzo oczytany, kształcił się w Jerozolimie u Gamaliela. 
Nie znał Jezusa. Chrześcijan nienawidził całym sercem, 
uznając ich za odszczepieńców. Był świadkiem 
kamienowania św. Szczepana (Dz 7, 58 - 60). Podążał do 
Damaszku, aby prześladować wyznawców nowej religii 
(Dz 9, 1-3). Tam właśnie, nieopodal Damaszku, spotkał 
się z Chrystusem. Powalony na ziemię i oślepiony 
usłyszał pytanie: „Szawle, Szawle, dlaczego mnie 
prześladujesz?” „Kto jesteś Panie?” – powiedział, a On: 

Zdjęcia z uroczystości  Bożego Ciała w naszej parafii 

Św. apostołowie Piotr i Paweł 



 

 

D
o

b
r

a
 R

a
d

a
 6

 (
6

8
)

 
c

z
e

r
w

ie
c

 2
0

1
5

 

„Jestem Jezus, którego ty prześladujesz” (Dz 9, 3- 6). 
Podczas spotkania  
z Jezusem Szaweł rozpoznał w Nim długo oczekiwanego 
Mesjasza. Odtąd diametralnie zmieniło się jego życie.  
Ochrzczony przez Ananiasza przyjął nowe imię – Paweł.  
Z prześladowcy stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa. 
Głosił Go wśród Żydów i pogan. Podróżował do Syrii, 
Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italii i prawdopodobnie 
Hiszpanii. Według obliczeń przemierzył ok. 10 tys. km 
dróg morskich i lądowych. Zakładał gminy 
chrześcijańskie. Był narażony na niebezpieczeństwa  
i prześladowania, kilkakrotnie więziony. Ok. 67 (lub 66 r.) 
Paweł zginął śmiercią męczeńską w Rzymie. Wg tradycji 
jako obywatel rzymski został ścięty mieczem za Bramą 
Ostyjską. Jego relikwie przeniesiono do katakumb przy 
Drodze Ostyjskiej.  
 Wydawałoby się, że tak wiele różni świętych – 
Piotra i Pawła: pochodzenie, wykształcenie, pozycja 

społeczna, styl życia, koleje losu. Obaj jednak spotkali na 
swej drodze Chrystusa i poszli za Nim aż do końca. 
Oddali  za Niego życie i do każdego z nich można odnieść 
słowa z 2 Listu św. Pawła do Tymoteusza: „W dobrych 
zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 
ustrzegłem. Na ostatku odłożono dla mnie wieniec 
sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, 
sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, 
którzy umiłowali pojawienie się Jego” (2Tm 4, 7-8). 
 Dla wyróżnienia św. Piotra i św. Pawła oraz dla 
podkreślenia ich szczególnych zasług dla Kościoła 
nadano im tytuły „książąt Apostołów”. Są oni także dla 
nas przykładem niezwykłej wiary, nadziei, miłości  
i wierności swemu powołaniu. 

Elżbieta Hildt 

 

PARTONALNE ŚWIĘTO APOSTOLSTWA CHORYCH 
 
 Dnia 6 lipca Apostolstwo Chorych obchodzi 
patronalne święto Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.  
W tym dniu chorzy z całego kraju razem ze swoimi 
opiekunami i duszpasterzami gromadzą się na 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Chorych i 
Niepełnosprawnych na Jasnej Górze, 
gdzie uczestniczą we Mszy Świętej na 
Szczycie, w Drodze Krzyżowej oraz w 
Nabożeństwie Lourdzkim.  
 Święto ustanowił papież Paweł 
VI. On także mianował Matkę Bożą 
Uzdrowienia Chorych główną 
patronką Apostolstwa Chorych w 
Polsce. W dekrecie z 1968 roku 
czytamy: „Zbożne dzieła, które 
świadczą, że jesteśmy chrześcijanami 
— niemało przyczyniają się do tego, że 
ci, którzy chorują i cierpią boleści, 
doznają ulgi i pociechy. Za 
Przewodniczkę w tych dziełach 
chrześcijańskiej miłości słusznie 
uważana jest Dziewica i Boża 
rodzicielka. Owszem, Ona to, pobożnie wzywana, nie 
przestaje, macierzyńską swą opieką podnosić na duchu 
potrzebujących i nieszczęśliwych. Ją przeto, wzywaną 
przez Kościół jako ,,Uzdrowienie Chorych", Członkowie 
„Unii Apostolstwa Chorych" i wszyscy chorzy w Polsce 
czczą ze szczególnym pietyzmem i obrali sobie za 
Niebieską Patronkę.” 
 W Konstytucji Dogmatycznej o Kościele jest 
określone, że Maryja „w Kościele świętym zajmuje 

miejsce najwyższe po Chrystusie, a zarazem nam 
najbliższe”, dlatego ludzie chorzy, niepełnosprawni  
i cierpiący wskutek podeszłego wieku od zawsze widzieli 
w Niej swoją Opiekunkę i Wspomożycielkę.  

 Apostolstwo Chorych jest 
wspólnotą, która pomaga chorym 
przeżywać cierpienie w sposób bardziej 
twórczy, bardziej Chrystusowy. Ks. 
Michał Rękas, założyciel wspólnoty 
twierdził, że „Apostolstwo Chorych ma 
za cel uczynić z chorych apostołów 
poprzez przyjęcie, znoszenie  
i ofiarowanie cierpień za Kościół  
i zbawienie dusz. Apostolstwo podnosi 
chorego na duchu, ukazuje mu wielkie 
możliwości pracy twórczej mimo 
choroby i przez chorobę, uczy chorego 
cierpieć dobrze, po chrześcijańsku". 
 Już niedługo, 6 lipca będzie miała 
miejsce 50. Jubileuszowa Ogólnopolska 
Pielgrzymka Osób Chorych, 
Niepełnosprawnych i Starszych na Jasną 

Górę. Tego roku będzie obchodzone również 90 lat 
istnienia Apostolstwa Chorych na świecie. Organizatorzy 
zapraszają uczestników z całego kraju oraz apelują do 
duszpasterzy, służby zdrowia, wolontariuszy, krewnych  
i przyjaciół osób chorych, prosząc ich o udzielenie 
pomocy w dotarciu na Jasną Górę i godne przeżycie 
pielgrzymki. 
 

Barbara Musiał
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BŁOGOSŁAWIONA MARIA TERESA LEDÓCHOWSKA – MATKA AFRYKI I PARTONKA 

DZIEŁ MISYJNYCH 
 
Maria Teresa  była najstarsza z dziewięciorga dzieci  
Antoniego hrabiego Ledóchowskiego i Józefiny. Jej 
siostrą jest Święta Urszula. Teresa urodziła się 29 
IV.1863r w Austrii w czasie powstania styczniowego. Do 
Austrii jej rodzina wyemigrowała po powstaniu 
listopadowym. 
Od najmłodszych lat wykazywała wybitne zdolności 
literackie, muzyczne i malarskie. Jako pięcioletnia 
dziewczynka napisała mały utwór sceniczny dla 
domowników, a w wieku 9 lat pisała już wiersze i czytała 
literaturę naukową. W roku 1883 
rodzice Marii Teresy przenieśli się do 
Polski, do miasteczka Lipnica 
Murowana koło Bochni, gdzie jej ojciec 
kupił bardzo zaniedbany majątek 
ziemski. Maria Teresa miała wówczas 
20 lat i jako najstarsza z rodzeństwa 
musiała dużo pomagać w 
gospodarstwie. Jako młoda dziewczyna 
wyróżniała  się urodą i inteligencją. W 
zimie 1885 roku zachorowała na ospę i 
przez wiele tygodni leżała walcząc o 
życie. Choroba zostawiła ślady na jej 
twarzy. Wówczas poznała kruchość i 
marność tego życia, choroba uczyniła ją  
dojrzałą duchowo. W wyniku starań 
rodziny została damą dworu książąt toskańskich. Tam 
zetknęła się z  zakonnicami, które przybyły po datki na 
misje. Wtedy też po raz pierwszy spotkała się z ideą 
misyjną Kościoła. W tym czasie kardynał Karol Marcia 
Lavigerie, arcybiskup Algieru, rozwijał ożywioną akcję na 
rzecz Afryki. Pewnego dnia Maria Teresa dostała do ręki 
broszurę kardynała, gdzie przeczytała słowa: ,,Komu Bóg 
dał talent pisarski, niechaj go użyje w sprawie ponad 
którą nie ma świętszej”. Był to dla niej głos Boga. 
Znalazła cel swojego życia. Postanowiła skończyć  
z pisaniem dramatów dworskich, a wszystkie siły i swój 
talent zaangażować dla misji afrykańskich. Jej pierwszym 
krokiem był dramat „Zaida Murzynka”. W roku 1890 
rozpoczęła wydawać  pismo misyjne, „Echo Afryki” 

wydawane w  różnych językach, dla dzieci natomiast 
wydawała pismo ,,Murzynek”. Maria Teresa założyła  
w roku 1893 zakon św. Piotra Klawera, którego celem 
miało być niesienie wszelkiego rodzaju pomocy 
misjonarzom w Afryce. 9. IX 1896r. sama złożyła śluby 
zakonne. Jej zakon zyskał papieską aprobatę w 1910r od 
papieża Piusa X. 
Paradoksem tych działań, które stały się dla niej drogą 
do rozgłosu, ale przede wszystkim szlakiem ku świętości, 
było to, że nigdy w swoim życiu nie była w Afryce. Swoją 

pracę na  
rzecz tego  kontynentu realizowała 
poprzez publicystykę, liczne wykłady 
oraz system budzenia powołań 
misyjnych w krajach europejskich. 
Zasługi Marii Teresy na polu 
afrykańskim zjednały jej powszechne 
miano „Matki Afryki”. Ta też opinia 
była podstawą procesu 
beatyfikacyjnego, który zakończył się 
19 października 1975r zaliczeniem 
Marii Teresy do grona  
błogosławionych przez Papieża Pawła 
VI. Rok później polscy biskupi uczynili 
ją patronką dzieł misyjnych w Polsce. 
Maria Teresa Ledóchowska zmarła  

w domu generalnym swojego zgromadzenia w Rzymie 6 
lipca 1922r. W bieżącym roku mijają 93 lata od jej 
śmierci. A my słuchając uważnie czytań, przeznaczonych 
w  liturgii Kościoła na wspomnienie Błogosławionej Marii 
Teresy Ledóchowskiej, stwierdzamy, że jej życie to 
wierne wypełnienie słów zapisanych w Proroctwie 
Izajasza, którego fragment zawiera pierwsze czytanie – 
„rozerwij kajdany zła, rozwiąż więzy niewoli, wypuść 
wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połam”. Niech 
postawa Marii Teresy Ledóchowskiej będzie dla nas 
mobilizacją w głoszeniu Królestwa Bożego oraz zachętą 
do wspierania idei misyjnej Kościoła. 

 
Aneta Mikołajczyk 

 

Z ŻYCIA PARAFII 
 
 W dniu 16 czerwca 2015r. o godzinie 19.00 podczas uroczystej Mszy św. nasi młodzi Parafianie przystąpią do 
Sakramentu Bierzmowania, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego. Sakrament Bierzmowania udziela 
specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary 
słowem i czynem. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za osoby bierzmowane w tym ważnym dla nich dniu.  
 
 Jak co roku parafia nasza organizuje półkolonie adresowane do dzieci szkół podstawowych. Proponujemy 
terminy: 20 – 31 lipca oraz 10 – 21 sierpnia. Koszt uczestnictwa wynosi 20 zł. Zapisy w kancelarii. Zapraszamy 
chętnych. 
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- W bieżącym roku Arcybiskup Senior Archidiecezji Łódzkiej, Władysław Ziółek 
obchodzi ważne rocznice: 35 rocznicę święceń biskupich, swoje 80 urodziny  

i 27 czerwca imieniny. 

 Z tej okazji wierni z Parafii Matki Bożej Dobrej Rady składają słowa podziękowania na ręce 
Jego Ekscelencji. 
 
Ekscelencjo 
 

Przed wielu laty Chrystus skierował do Ciebie swoje pełne miłości  
i wybrania spojrzenie i rzekł, „Pójdź za mną". Wezwał Cię do 

kontynuowania swej zbawczej misji w Kościele, a 35 lat temu zlecił Ci 
szczególne zadanie- prowadzenie Kościoła łódzkiego. Tak jak Maryja, 

powiedziałeś swojemu Mistrzowi, „Fiat" i wybrałeś jako zawołanie 
biskupie słowa -  „W mocy Ducha". 

Stałeś się dla nas troskliwym Pasterzem i Ojcem, wnikliwie 
rozeznającym potrzeby łódzkiego Kościoła. Służyłeś swoją modlitwą, 

mądrością, radą, sakramentami. Wyrażamy radość i wdzięczność z tego 
powodu, dziękując Bogu za 80 lat Twojego życia. 

 
Parafianie z Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu 

wraz z Duszpasterzami 
 

 28 czerwca Biskup Ireneusz Pękalski obchodzi Imieniny 

  
 Z tej okazji wierni z Parafii Matki Bożej Dobrej Rady kierują słowa podziękowania do Jego 
Ekscelencji. 

 
Ekscelencjo 
 

 W Dniu Imienin składamy Księdzu Biskupowi najlepsze 
życzenia Bożego Błogosławieństwa, opieki świętego patrona , zdrowia, 
aby ogromne pokłady pogody ducha Jego Ekscelencji trwały zawsze. 

Dziękujemy, że tak jak biskup Ireneusz z Lyonu jesteś Ekscelencjo 
otwarty na doświadczenie żywego Kościoła, Który razem się modli, 

naucza i wypełnia przykazanie miłości. Składamy serdeczne 
podziękowania za to, że Jesteś obrońcą wiary, tradycji apostolskiej 

oraz w przystępny sposób tłumaczysz nam aspekty teologiczne. 
Zapewniamy o nieustannej pamięci w modlitwie i stałej życzliwości. 

 
  Parafianie z Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu wraz z Duszpasterzami 

 

 24 czerwca imieniny obchodzi ksiądz Jan Czekalski 

 
Z tej okazji wierni z Parafii Matki Bożej Dobrej Rady kierują słowa podziękowania do Księdza. 
  
 Życzymy Tobie byś całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Niech Duch 
Święty opromienia swoim światłem każdy dzień kapłańskiej posługi. Jezus niech będzie zawsze 
Twoim Mistrzem i Przyjacielem a Maryja niech przygarnia Cię do serca.  
 Dziękujemy za to, że wszystko co robisz czynisz z młodzieńczą  
pasją, cieszysz się światem i spotykanymi ludźmi. 
 Życzymy obfitości łask Bożych oraz błogosławieństwa na każdy  
dzień życia. Zapewniamy o nieustannej pamięci w modlitwie 
i stałej życzliwości. 
   Parafianie z Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady  
    w Zgierzu wraz z Duszpasterzami   
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Kancelaria Parafialna czynna od poniedziałku do piątku w godz.; 9: 00– 11: 00 oraz 15:00– 16:30; Tel: 42 /716-27-65 

Wydawca: Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, 95-100 Zgierz ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 
Redakcja: Ks. Kan. dr Andrzej Blewiński – Proboszcz Parafii; redaktor: Ks. Stefan Bujak 
Nr konta parafialnego: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 36 8783 0004 0015 6097 2000 0001 

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

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

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

Składanie gazetki: Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska, Katarzyna Wieczorek.  
Dystrybutor: Marek Cylke 

EPISKOPAT POLSKI GRATULUJE NOWO WYBRANEMU PREZYDENTOWI 
 
 Skutecznego jednoczenia Polaków wokół spraw najważniejszych dla Polski – takie życzenia na ręce 
prezydenta elekta Andrzeja Dudy złożyli biskupi z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. 
  „Większość rodaków, w tym także młodzi, łączy z Pańską prezydenturą wiele nadziei” – napisali w liście 
gratulacyjnym przekazanym nowo wybranemu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie 
członkowie Prezydium Episkopatu: abp Stanisław Gądecki, abp Marek Jędraszewski i bp Artur Miziński. Biskupi 
wyrażają nadzieję, że nowemu Prezydentowi uda się „osiągnąć porozumienie w obliczu najtrudniejszych wyzwań”. 
  „Niech Światło Ducha Świętego towarzyszy Panu Prezydentowi w podejmowaniu ważnych decyzji  
i w codziennej służbie dla Rzeczypospolitej” – czytamy w liście gratulacyjnym skierowanym do Andrzeja Dudy. 

Źródło: Niedziela, 2015-05-26  
 
 

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 

 

Sakrament małżeństwa zawarli  
 

Daria Małolepsza i Michał Małolepszy 
Marta Kulesza i Zbigniew Wilanowski 

Monika Baran i Jakub Sadowski 
 
Życzymy  Bożego błogosławieństwa Młodej Parze w  zdrowiu i radości na 
długie, długie lata małżeńskiego życia. 
 

  Opracowała: Katarzyna Dąbrowska 
 

 

Odeszli do wieczności 

Andrzej Galek (ur.1950) 
Ryszard Bąbel (ur.1939) 

Zofia Kozak (ur.1919) 
Janusz Banasiak (ur.1947) 

Tatiana Szcześniak (ur.1926) 
Zdzislaw Bojarun (ur.1934) 
Natalia Stefańska (ur.1923) 
Helena Podlaska (ur.1925) 

Helena Wieczorek (ur.1920) 
Regina Kałuża (ur.1940) 

Henryk Nawrocki (ur.1931) 
Czesław Kaczmarski (ur.1949) 
Stanisław Leszczak (ur.1921) 
Bogdan Zielewski (ur.1975) 

Marianna Mirowska (ur.1932) 
Kazimierz Milczarek (ur.1936) 
Bogdan Łuszczyński (ur.1942) 

Janusz Laskowski (ur.1954) 
 

Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże 
miłosierdzie weszli do chwały życia wiecznego 

 

 

Sakrament chrztu otrzymali 
 
Wiktor Jan Owczarczyk    Maciej Wojcieszek 
Zuzanna Ogrodowczyk   Adam Jastrzębski 
Olga Maria Mękarska   Jakub Marciniak 
Karol Stawiński    Maksym Kaczmarski 
Jan Julian Małolepszy   Zofia Więcek 
Amelia Więcek    Kinga Marciniak 
 

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

 


