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

 

OBCHODY 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI  

W ŁODZI 
 
W dniach 11-12 czerwca odbywają się w Łódzkie obchody 1050. rocznicy 

Chrztu Polski. Uroczystość związana jest ze Świętem Eucharystii organizowanym 
pamiątkę obecności św. Jana Pawła II w Łodzi. Obchody rozpoczęły się uroczystym 
koncertem w sobotę w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. 12 czerwca,  
w niedzielę odbędzie się procesja z Najświętszym Sakramentem, która wyrusza  
o godz. 10.00 z kościoła Matki Bożej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej do Łódzkiej Archi-
katedry. Tu na placu św. Jana Pawła II o godzinie 11.00, zostanie odprawiona uro-
czysta Msza św., której przewodniczyć będzie ksiądz kardynał Dominik Jaroslav Du-

ka, prymas Czech. Uroczysty dzień zakończy, rozpoczynający się o 19.00 wieczór uwielbiania za dar Eucharystii.  
 

Zapraszamy Duszpasterze Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady  
 
 

ROZMOWA Z ARCYBISKUPEM WŁADYSŁAWEM ZIÓŁKIEM 
 

Ekscelencjo, 
jakie wydarzenia  
i owoce uważa 
Ksiądz Arcybiskup 
za najważniejsze  
z lat pełnienia po-
sługi biskupa diece-
zjalnego? 

Do najważ-
niejszych wydarzeń 
minionego okresu 
uważam wizytę św. 
Jana Pawła II w Ło-
dzi. Przygotowanie 

tej wizyty połączo-
ne było z wieloma 
trudnościami ze 

strony władz miejscowych. Ostatecznie udało się prze-
prowadzić szczęśliwie wszystkie zamierzenia i Ojciec 

Święty był przyjęty w „Piotrowej Łodzi” z miłością i naj-
głębszym szacunkiem. Było nam niezwykle miło usłyszeć 
jego słowa wypowiedziane na placu wielkiej celebry: 
„Ogromną radość sprawiło miasto, które nosisz nazwę 
Łódź następcy Świętego Piotra”. W Katedrze zaś powie-
dział: „Niech Bóg wynagrodzi temu, który wymyślił  
w czasie tej podróży Papieża do Polski dzień łódzki”. Nie 
ukrywam, że bardzo mi zależało na tym, aby Ojciec Świę-
ty podczas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny nawiedził 
nasze miasto. Łódź była wówczas największym po War-
szawie miastem pod względem liczby mieszkańców. 
Miała swoją trudną przeszłość i niełatwy powojenny 
czas. To było nie tylko moje oczekiwanie, aby Jan Paweł 
II wszedł w ten łódzki, robotniczy i akademicki, świat, 
umocnił go swoją obecnością, modlitwą i błogosławień-
stwem. To było pragnienie wielu, wielu łodzian i diece-
zjan. 

Dziś mogę powiedzieć, że wizyta Jana Pawła II 
stała się impulsem do ożywienia dotychczasowego dusz-
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pasterstwa i inspiracją do podejmowania nowych przed-
sięwzięć w Kościele łódzkim. 
Oto niektóre z nich: 

– ustanowienie Święta Eucharystii (II niedziela 
czerwca), 

– przeprowadzenie II Diecezjalnego Kongresu Eu-
charystycznego w 1988 r., 

– utworzenie 64 parafii, otwarcie Domu Księży 
Emerytów, Ośrodka „Caritas” w Drzewocinach  
i Domu Rekolekcyjnego w Porszewicach, 

– powołanie Centrum Służby 
Rodzinie, które obejmuje Dom Sa-
motnej Matki, Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy (pierwszy w Polsce), 
Fundusz Ochrony    Macierzyństwa, 
Szkołę Rodzicielstwa, 

– Caritas diecezjalna, która or-
ganizuje kolonie dla dzieci i młodzie-
ży, zapewnia regularnie posiłki dla 
biednych i bezdomnych, prowadzi 
ośrodek aktywizacji zawodowej, 
świetlice środowiskowe, domy 
dziennego pobytu, zakłada szkolne 
koła „Caritas”, 

– przeprowadzenie III Synodu 
w Archidiecezji,  

– „narodziny” licznych ruchów, stowarzyszeń  
i duszpasterstw środowiskowych. 

Wymienione przykładowo dokonania objęte są 
troską duszpasterską, mają swój wkład w dzieło ewange-
lizacji i – w moim przekonaniu – są w znacznej mierze 
owocem wizyty św. Jana Pawła II w Łodzi. 

Wydarzeniem wielkiej wagi było ustanowienie 
przez Jana Pawła II w 1992 r. archidiecezji łódzkiej  
a w dwanaście lat później – metropolii. 

 
Czy obranie siostry Faustyny jako patronki mia-

sta Łodzi to także owoce pielgrzymki Ojca Świętego do 
Łodzi? 

Dekret o patronacie siostry Faustyny dla Łodzi 
otrzymaliśmy od papieża Benedykta XVI w październiku 

2005 r., a więc w kilka miesięcy po śmierci Jana Pawła II. 
Pragnę powiedzieć, że po ogłoszeniu siostry Faustyny 
błogosławioną w 1993 r. wspomniałem Janowi Pawłowi 
II o pojawiających się w środowisku łódzkich głosach, by 
Apostołka Bożego Miłosierdzia, którą Opatrzność związa-
ła z Łodzią, mogła być jej patronką. 

Kiedy w kościele Bożego Miłosierdzia w Łodzi 
sprawowałem mszę św. dziękczynną za beatyfikację 
siostry Faustyny powiedziałem wiernym, że pierwszy 
kościół w Łodzi, na który otrzymam zgodę władz, będzie 

poświęcony siostrze Faustynie. Zale-
żało mi na tym, aby ten kościół mógł 
być wzniesiony na trasie przejścia 
siostry Faustyny z Parku Weneckiego 
do Katedry, a więc przy Placu Nie-
podległości. Nie było to tak łatwe i 
proste, ale dzięki odważnej decyzji 
prezydenta Grzegorza Palki, osiągną-
łem zamierzony cel. 

Po ogłoszeniu siostry Fausty-
ny świętą – w odpowiedzi na oczeki-
wania wielu łodzian – mogliśmy 
otrzymać zgodę Stolicy Apostolskiej 

na jej patronat. Uważam, że Jan 
Paweł II – już z Domu Ojca Niebie-
skiego – czuwał nad tym. 

 
Czego Ekscelencja życzyłby czytelnikom „Dobra 

Rada”? 
Wszystkim, którzy biorą do rąk to ciekawe pismo 

parafialne, życzę z całego serca, aby we wszystkich swo-
ich decyzjach i wyborach znajdowali skuteczną pomoc 
Patronki parafii, którą czczą jako Matkę Dobrej Rady. 
Niech za przykładem Maryi otwierają się szeroko na 
tchnienia Ducha Świętego. On hojnie obdarza obfitymi 
darami, wśród których jest także cenny dar rady. 
 

Bóg zapłać za rozmowę 
Marianna Strugińska-Felczyńska 

 

 

NIESZPORY EKUMENICZNE W ZGIERZU 
 

Rok 2016 jest wyjątkowy z uwagi na jubileusz 
1050 lecia chrztu Polski. Starsi pamiętają obchody Mile-
nium, które odbywały się w niezwykle trudnych warun-
kach społeczno – politycznych. Brakowało wtedy zdecy-
dowanie zintegrowanych działań. Po wszelkich trans-

formacjach, w bieżącej sytuacji, Polacy znacznie głębiej 
przeżywają fakt chrystianizacji naszego kraju. Znacznie 
wzrosła również świadomość i powaga tego wydarzenia. 
Stąd wszystkie uroczystości przeżywane są znacznie mą-
drzej i odpowiedzialniej.  

Herb Arcybiskupa  
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Zgierz  włączył  się do ogólnopolskiej modlitwy 
wdzięczności. W niedzielę 22 maja o godz. 1900 uczestni-
czyliśmy w historycznym spotkaniu modlitewnym, które 
odbyło się w parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Wspólnie 
przeżyliśmy Nieszpory ekumeniczne wraz z wiernymi 
innych wyznań chrześcijańskich.  Uroczystość uświetnili  
chór Concordia z Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego 
oraz Pascha, z Kościoła Rzymskokatolickiego. Stosowne, 
okolicznościowe rozważanie przeprowadził ks. dr Marcin 
Undas, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. 
Opatrzności Bożej w Zgierzu. Dziękujemy.  

 
Ksiądz proboszcz Andrzej Blewiński 

 
Księdzu Proboszczowi oraz organizatorom za do-

starczenie niezapomnianych wrażeń w tej wyjątkowej  
i ważnej dziękczynnej modlitwie uwielbienia. 

Redakcja gazety „Dobra Rada”
 

 

MISJA ŚWIĘTEGO PIOTRA I PAWŁA 
 
29 czerwca jest obchodzona uroczystość świę-

tych Apostołów – Piotra i Pawła. 
Obu Apostołów łączy to, że byli współzałożycie-

lami gminy chrześcijańskiej w Rzymie i w tym mieście 
ponieśli śmierć męczeńską dla Chrystusa. Tam też znaj-
dują się ich relikwie. 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 symbo-
lem powołania Apostoła. Piotr pochodził 
z Betsaidy położonej nad Jeziorem Ge-
nezaret (Galilejskim). Do Chrystusa 
przyprowadził go brat - św. Andrzej. 
Piotr był synem Jana (Jony) i podobnie 
jak ojciec łowił ryby w Jeziorze Galilej-
skim. 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 je-
steś Mesjasz, Syn Boga żywego". Otrzymał za to niezwy-
kłą 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 zwią-
zane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwią-
zane w niebie" (Mt 16, 18-19). 

Na dziedzińcu arcykapłana Piotr przeżył chwile 
swojej największej słabości: ze strachu zaparł się Chry-
stusa. Ten jednak wielkodusznie nie cofnął swej obietni-
cy. Dał Apostołowi największą władzę w Kościele. W 

wykazach apostolskich Piotr jest zaw-
sze wymieniany na pierwszym miejscu. 
(Mt 10,2;  Mk 3,16; Łk 6,14; Dz 1,13). 
Cierpiał dla Chrystusa, był prześlado-
wany i więziony. Nie przestawał jednak 
głosić Ewangelii. Początkowo osiadł w 
Antiochii, później w Azji i Koryncie,   
a w końcu na stałe zamieszkał w Rzy-
mie. Tutaj, na wzgórzu watykańskim, 
zginął śmiercią męczeńską ok. 64r. za 
panowania cesarza Nerona. Ukrzyżo-
wano 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 pier-
wotnie nosił inne imię – Szaweł (Saul). 

Rodzina Szawła należała do faryzeuszów. Byli oni żarli-
wymi patriotami i przestrzegali praw ustanowionych 
przez Mojżesza. Początkowo uczył się rzemiosła, później 
kształcił się w Jerozolimie u Gamaliela, był bardzo oczy-
tany. Nie znał Jezusa. Chrześcijan nienawidził całym ser-
cem, uznając ich za odszczepieńców. Podczas kamieno-
wania św. Szczepana pilnował szat morderców (Dz 7, 58 

Chór Concordia z Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego 
oraz Pascha z Kościoła Rzymskokatolickiego 
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- 60). Dzieje Apostolskie podają, iż udaje się także do 
Damaszku, aby prześladować wyznawców nowej religii 
(Dz 9, 1-3). Tam właśnie, nieopodal spotkał się z Chrystu-
sem. Powalony  na ziemię i oślepiony usłyszał pytanie: 
„Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?” „Kto 
jesteś Panie?” – powiedział, a On: „Jestem Jezus, którego 
ty prześladujesz” (Dz 9, 3- 6). Podczas spotkania z Jezu-
sem Szaweł rozpoznał w Nim długo oczekiwanego Me-
sjasza. 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 do 
Hiszpanii. Według obliczeń przemierzył ok. 10 tys. km. 
dróg morskich i lądowych. Zakładał gminy chrześcijań-
skie. Był narażony na niebezpieczeństwa i prześladowa-
nia, kilkakrotnie więziony. Ok. 67 (lub 66 r.) Paweł zginął 
śmiercią męczeńską w Rzymie. Wg tradycji jako obywa-
tel 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 spo-
łeczna, styl życia, koleje losu. Obaj jednak spotkali na 
swej drodze Chrystusa i poszli za Nim aż do końca, wy-
pełniając swoją misję. Oddali za Niego życie i do każdego 
z nich można odnieść słowa z 2 Listu św. Pawła do Tymo-
teusza: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukoń-
czyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatku odłożono dla mnie 
wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda 
Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszyst-
kim, którzy umiłowali pojawienie się Jego” (2Tm 4, 7-8). 

Dla wyróżnienia św. Piotra i św. Pawła oraz dla 
podkreślenia ich szczególnych zasług dla Kościoła nada-
no im tytuły „książąt Apostołów”. Są oni także dla nas 
przykładem niezwykłej wiary, nadziei, miłości i wierności 
swemu powołaniu. 

Elżbieta Hildt 

 

 

BOŻE CIAŁO 

IDZIEMY ZA BOGIEM 
 

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam 
przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wyda-
ny, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: "To 
jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją 
pamiątkę". (1 Kor 11, 23-24) 

W związku z powyższym, jest oczywiste, że Nasz 
Pan nie odszedł po prostu sobie do Nieba, ale zostawił 
nam siebie, tylko w innej postaci. Bóg nas tak ukochał, że 
nie chce pozostawać nadal Duchem, jakim jest w wiecz-

ności, ale w łaskawości swej pozwala nam Siebie zoba-
czyć, dotknąć, a nawet spożyć. To trochę tak, jakby Bóg 
zostawił tu na Ziemi swoje Oko, Ucho i Serce, aby nas 
lepiej widzieć, słyszeć i czuć, jak biją nasze serca, czy 
naprawdę stajemy się godni Jego Obietnic. 

Ktoś mógłby powiedzieć, że w Hostii to tylko ka-
wałek Ciała Bożego, ale czy Boga można dzielić na ka-
wałki? A skoro nie można to wniosek jest prosty: Tu jest 
Bóg Prawdziwy. Jednak spotkamy takich, którzy idą, ale 

wątpią, niedowierzają, zaniżają wielkość tego święta do 
poziomu tradycji, a nawet – mody. W tym momencie, 
naprawdę warto znaleźć na stronie internetowej naszej 
parafii archiwalne wydanie „Dobrej Rady” z czerwca 
2014r. gdzie ks. Jacek Kucharski przedstawił etymologię 
tego święta. 

Wielkiej wiary tu nie potrzeba, wystarczy zdrowa 
logika, chęć poszerzania swojej wiedzy i odważnego 
przyjęcia Prawdy, która z czasem coraz pewniej odpo-
wiada na pytanie: Jak tu nie kochać naszego Stwórcy,  
a raczej – jak kochać Go jeszcze bardziej, mocniej, głę-
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biej? Nie jest to jednak możliwe bez Łaski Bożej, o którą 
nieustannie trzeba prosić w modlitwie, a sam Bóg wybie-
rze dla każdego indywidualnie to, co najlepsze, bo prze-
cież zna nas lepiej niż my sami.  

Procesja tak rzeczywiście wygląda – idziemy za 
Bogiem, ale oczywiste jest to, że dzieje się tak dzięki 
Niemu, a więc tak naprawdę – idziemy z Bogiem.  

 
Bolesław Urbanowicz 

 

 

 

POLSKIE LORETTO 
 
  Spełniając prośbę swoich wiernych, 7 maja  
o godz. 630 ks. Krzysztof Basztabin wyruszył z 50-cio oso-
bową grupą pielgrzymów do Sanktuarium Maryjnego w 
Loretto. Będąc na miejscu o godz. 1100 uczestnicy wzięli 
udział w liturgii Mszy św.  
 Miejsce, które 
nawiedziliśmy przyna-
leży do diecezji War-
szawsko – Praskiej. 
Sanktuarium w Loret-
to założył w 1928 roku 
ks. prałat Ignacy Kło-
potowski. Wykupił on 
130 hektarowy mają-
tek położony wśród 
mazowieckich lasów. 
Sprowadził założone 
przez siebie zgroma-
dzenie sióstr loreta-
nek.  
 Jego pragnieniem było ożywienie w Polsce kultu 
M.B. Loretańskiej. Stopniowo w latach   1928 – 1939 
organizował kolonie letnie dla biednych dzieci, a zimą 
tworzył schronisko dla bezdomnych starszych ludzi.  
W czasie II wojny światowej w Loretto mieścił się konspi-
racyjny szpital Armii Krajowej.  
 Wiosną 1958r. rozpoczęto budowę dużej kaplicy, 
która mimo szykan, przeszkód oraz trudności  zadawa-
nych przez komunistyczne władze ukończona została  
w 1960 roku. 

 W 1981r. sprowadzono z Mediolanu nową figur-
kę poświęconą w Włoskim Loreto. Postać Matki Bożej 
wykonano z ciemnego drewna, umieszczono ją w głów-
nym ołtarzu Polskiego Loretto. Matka Boża trzyma dzie-
ciątko Jezus w lewym ręku. Cała figura okryta jest szatą  

z ozdobionym bogatym ha-
ftem. 
 Podczas nawiedze-
nia Sanktuarium opiekę nad 
grupą Zgierzan objęła sio-
stra Janina, ze zgromadzenia 
loretanek. Opowiedziała  
w najdrobniejszych szczegó-
łach historię i funkcjonowa-
nie Polskiego Loretto. Czę-
stując słodyczami z towarzy-
szącą muzyką z przenośnego 
odbiornika, siostra Janina 
oprowadziła naszą grupę do 
autokaru zachęcając do 

odbycia radosnego tańca pożegnalnego.  
 Dopełnieniem owocnej pielgrzymki była modli-
twa i nawiedzenie grobu Sługi Bożego błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki. Zamyśleni i z wielkim wzrusze-
niem prowadzącym do łez, mogliśmy odwiedzić muzeum 
poświęcone błogosławionemu księdzu Jerzemu, który 
był świadkiem Chrystusa w trudnych czasach dla Polski  
i wielu doprowadził do Boga swoim przykładem.  

Alina Pruszak

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W NASZEJ PARAFII 
 

Pierwsza Komunia Święta dla dziecka i jego 
rodziców to szansa na przeżycie wielkiego święta 
ukazującego niezwykłą miłość Boga do człowieka.  

W niedzielę 15 i 21 maja w sumie stu dwudziestu 
uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 5 i nr 11 

przystąpiło do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w 
naszej parafii. Uroczystościom przewodniczył ksiądz 
proboszcz Andrzej Blewiński, który przez cały rok, 
podczas niedzielnych Eucharystii o godzinie 11.30 
przygotowywał dzieci do pierwszego pełnego 

Pielgrzymi w Sanktuarium Maryjnym w Loretto. 
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uczestnictwa we Mszy Świętej. Bezpośrednie 
przygotowanie do tego niezwykłego dnia odbywało się 
również podczas katechezy w szkole.  
Dla każdego dziecka uroczysty dzień Pierwszej Komunii 
Świętej był dniem szczególnego spotkanie z Panem 
Jezusem Eucharystycznym. 

Tradycyjnie w poniedziałek rozpoczął się dla 
dzieci Biały tydzień, który jest szczególnym czasem 
umocnienia wiary, oraz uczestnictwa w nabożeństwach 
majowych.  

Alina Pruszak

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu. 

Dzieci z klasy III b, ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu. Dzieci z klasy III c, ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu. 

Dzieci z klasy III a, ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu.  
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OBCHODY 1050- LECIA CHRZTU POLSKI W ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ - 

TOMASZÓW MAZOWIECKI 
 

Czwartym etapem Archidiecezjalnych obchodów 
jubileuszu chrztu Polski, będzie Tomaszów Mazowiecki. 
Jego wyjątkowość polegać będzie na tym, że obok ob-
chodów religijnych, będą one miały wymiar także w skali 
miasta i powiatu. Rozpoczną się one w sobotę 18 czerw-
ca uroczystą procesją z relikwiami św. Antoniego z Pad-
wy z kościoła N.M.P. Królowej Polski, na miejski Plac 
Kościuszki. Tam będzie sprawowana Msza św., której 
przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Marek Jędra-
szewski, Metropolita Łódzki. Podczas tej uroczystości 

planowane jest ogłoszenie św. Antoniego z Padwy, pa-
tronem miasta i powiatu Tomaszów Mazowiecki. Święty 
Antoni, jest patronem trudnych spraw społecznych, stąd 
tematyka obchodów Tomaszowskich będzie dotyczyła 
trudnych spraw społecznych miasta, ale i całej Archidie-
cezji. 

Mikołajczyk Aneta 
 

Zapraszamy wiernych w imieniu Duszpasterzy 
Parafii Matki Bożej Dobrej Rady do udziału w obchodach.

Wspólne podróżowanie po zakątkach ziemi łódzkiej 
 
 

 

OBCHODY 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI 

„GDZIE CHRZEST, TAM NADZIEJA” 
 

Centralne jubileuszowe obchody 1050 rocznicy 
Chrztu Polski, które odbyły się w dniach 14 – 16 kwiet-
nia, miały miejsce na Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie  
i w Poznaniu. 

Pierwszego dnia - nabożeństwem ekumenicznym 
rozpoczęły się uroczystości w palatium Mieszka I, na 
Ostrowie Lednickim – „świętej wyspie”, w otoczeniu 
przedstawicieli siedmiu kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej, władz 
państwowych jak również 
towarzyszyły relikwie św. 
Wojciecha oraz symbolicznie 
pastorał w kształcie stauro-
teki.  

Ks. abp Wojciech Po-
lak, metropolita gnieźnieński, 
prymas Polski w swojej ho-
milii – mówił przybyliśmy tu 
aby doświadczyć duchowej 
jedności, której źródłem jest 
chrzest i odważnie o niej 
zaświadczyć a Chrzest  
w Chrystusie jest wezwa-
niem dla Kościołów, aby 
przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób za-
manifestowały swoją wspólnotę. Przypomniał słowa 
Jana Pawła II: „my chrześcijanie tworzyliśmy Europę 
dwóch wielkich tradycji Zachodu i Wschodu: łacinników, 
żydów, prawosławnych i protestantów i powracamy do 
źródeł chrztu by lepiej odczytać naszą historię”. Bowiem 
jedno było źródło, z którego wzięliśmy, jedno na Kalwarii 
– jak mówił Prymas Tysiąclecia, które z woli Chrystusa 

spłynęło na wszystkie narody. Jedno też było źródło (...) 
w polskiej ziemi, które użyźnia całą ziemię ojczystą po 
dziś dzień. Mówił dalej -  i iść ku przyszłości w duchu 
jedności, a bijący dzwon jest nadzieją. Tu nawiązał do 
dzwonu, dedykowany Mieszkowi i Dobrawie, który po-
święcił. 

Tuż przeleciały myśliwce tworząc krzyż z biało – 
czerwonych smug. Wspomniałem o staurotece – to naj-

starszy na ziemiach pia-
stowskich relikwiarz Drzewa 
Krzyża Świętego odnalezio-
ny na ,,wyspie Władców". 
To najpewniej dar bizantyj-
skiego cesarz jako pamiątka 
chrztu Mieszka I. Pokazuje 
także rangę i znaczenie 
wyspy. 

W odnowieniu przy-
rzeczeń chrzcielnych,  
w trakcie modlitwy siąpiący 
deszcz zapewne był symbo-
licznym znakiem chrztu. 

Następne uroczy-
stości tego dnia odbyły się 

na wzgórzu Lecha w Gnieźnie. O godz. 1700 w dziękczyn-
nej liturgii za łaskę chrztu świętego uczestniczył m.in. 
prezydent RP Andrzej Duda i premier Beata Szydło, abp. 
Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, przed-
stawiciele Kościołów z kilkunastu krajów świata: m.in. 
kard. Peter Erdo, metropolita Esztergomu, prymas Wę-
gier, kard. Sean Brady, metropolita Irlandii, abp. Święto-
sław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Grec-

Celebracja Jubileuszowa w Ostrowie Lednickim, 
której przewodniczył Arcybiskup Wojciech Polak 
Prymas Polski. 
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kokatolickiego, abp. Gintaras  Grusas, metropolita Wilna, 
abp. Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko – mo-
hylewski również przedstawiciele wszystkich archidiece-
zji w Polsce. 

W słowach powitania Prymas Polski podziękował 
wszystkim przybyłym na uroczystość także legat papieski 
kard. Pietro Parolin pozdrowił 
wszystkich i przekazał błogosła-
wieństwo od Ojca Świętego Fran-
ciszka i słowa przypomnienia, że 
musimy być Kościołem misyjnym, 
budować na Chrystusie i abyśmy 
byli misjonarzami miłosierdzia. 

„Mówiono wtedy między 
poganami, wielkie im Pan rzeczy 
uczynił” – tymi słowami rozpoczął 
homilię abp. Wojciech Polak, dalej 
przypomniał, że dwa najstarsze 
zapiski kronikarskie z roku 965 
„Dubrouka ad Meskonem venit”  
i z roku 966 „Mesko dux Polonie 
baptizatur” – „Dąbrówka przy-
była do Mieszka” i „Mieszko 
książę Polski przyjął chrzest” – 
niosą w sobie wartość 
,,pszenicznego ziarna, które 
wrzucone w ziemię, rodzi plon 
obfity”. W dalszych słowach roz-
winął owe skutki łaski przyjęcia 
chrztu świętego. Patrząc oczyma 
wiary – mówił – abyśmy odnaleźli 
to najważniejsze przesłanie tj. 
zanurzenie w śmierci Chrystusa i 
zmartwychwstaniu. Abyśmy przy-
jęli szczególne posłanie – „idźcie i 
nauczajcie wszystkie narody i 
chrzcijcie w imię Ojca i Syna i 
Ducha Świętego”. Aby czerpać z 
owej wewnętrznej mocy przyna-
leżności do Boga, aby pokonywać stare zaszłe i nowe 
podziały, aby przezwyciężać wrogość i niezgodę, aby 
szukać pojednania i przebaczenia, którego wszyscy jeste-
śmy tak bardzo spragnieni. Kończąc poprosił abyśmy 
odnowili przyrzeczenia chrzcielne. Na zakończenie przy-
wołał słowa Prymasa Tysiąclecia: - „Najmilsi! Bądźcie 
spokojni i ufni! Wyrzućcie z serca wszelkie smutki, urazy, 

niechęci, zostawcie to wszystko tutaj w tej świątyni. I 
wyjdźcie tylko ze światłością i ze źródłem wody żywej, 
wyjdźcie z nadzieją, wiarą i miłością. To skarby, które 
rozniesiecie stąd na miasto, na naszą archidiecezję, na 
Polskę całą, bo właśnie stąd wyszło na Polskę całą świa-
tło, miłość, wiara, pokój i jedność". 

Następnie zgodnie z trady-
cją, zapoczątkowaną przez św. Jana 
Pawła II każdego roku w Gnieźnie, 
Pierwszej Stolicy Polski, misjonarze i 
misjonarki – duchowni i świeccy 
otrzymują krzyże misyjne. W histo-
rycznym dniu 1050 rocznicy Chrztu 
Polski legat papieski poświęcił je i 
następnie wręczył. Po rozesłaniu 
misjonarzy i misjonarek i błogosła-
wieństwie udzielonym przez legata 
papieskiego przemówił prezydent 
RP Andrzej Duda. Mówił:  „To wzru-
szające spotkać się tutaj u stóp kon-
fesji św. Wojciecha po 1050 latach 

daru chrztu, który połączył dwa 
elementy: kościelny i państwowy 
oraz podziękować Panu Bogu za 
te lata opieki i prosić o błogosła-

wieństwo trwaniu przy Bogu 
przez wstawiennictwo świę-
tych, których na przestrzeni 
1050 lat Bóg obdarzył naszą 
Ojczyznę. 

Po zakończonej Mszy 
św. został złożony bukiet 
białych róż na płycie nagrob-
nej Dąbrówki. 

Wspomnę, że pod-
czas Mszy św. korzystano z 
kielicha mszalnego zwanym 
Kielichem Dąbrówki (1170 - 
1180 r.), symbolicznie 

uczestniczył ewangelistarz – Złoty kodeks gnieźnieński z 
ok. 1076 r.  
 
Zapraszam do przeczytania wydarzeń, które odbyły się w 
następnych dniach,  w kolejnych numerach gazetki. 

 
Bogdan Pietrzak 

 

 

AKCJA KATOLICKA NA UROCZYSTOŚCI KONSEKRACJI KOŚCIOŁA 

PW. MARYI GWIAZDY NOWEJ EWANGELIZACJI I ŚW. JANA PAWŁA II 
 

W dniu 18 maja członkowie i sympatycy Para-
fialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z ks. Janem Czekal-

skim udali się do Torunia, gdzie uczestniczyli w konse-
kracji kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy 

Relikwie św. Wojciecha. 

Dzwon Mieszko i Dobrawa, który został na 
stałe umieszczony obok palatium Mieszka I. 
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Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła. Termin konsekra-
cji, nie był przypadkowy, gdyż 18 maja 1920r. na świat 
przyszedł Karol Wojtyła, późniejszy biskup krakowski, 
Papież i święty Kościoła katolickiego.  
Głównym punktem uroczystości była Msza sprawowana 
pod przewodnictwem legata papieskiego kard. Zenona 
Grocholewskiego, który także dokonał konsekracji świą-
tyni. Współkonsekrato-
rami byli współpracow-
nicy św. Jana Pawła II: 
ks. kard. Stanisław Dzi-
wisz i ks. abp Mieczy-
sław Mokrzycki oraz ks. 
abp Celestino Migliore, 
nuncjusz apostolski w 
Polsce.  Mszę św. kon-
celebrowało blisko 40 
biskupów i około 500 
kapłanów. 

Eucharystia 
rozpoczęła się procesją 
dziejów – barwnym pochodem osób w strojach z róż-
nych epok historii Polski począwszy od Mieszka I i Dob-
rawy, poprzez polskich władców, wybitnych naukowców, 
polityków i żołnierzy wyklętych. Po modlitwie przy Bra-
mie Miłosierdzia na zewnątrz kościoła, zebrani weszli do 
świątyni, gdzie trwały dalsze uroczystości konsekracji 
świątyni.  

Kard. Grocholewski w homilii podkreślił, że 
ewangelizacja sama w sobie to największy akt miłości, 
gdyż jest dawaniem ludziom Boga. Podkreślił też, że każ-

dy wierzący jest powołany do nowej ewangelizacji sło-
wem, przykładem życia, modlitwą i ofiarnym wspiera-
niem inicjatyw ewangelizacyjnych. Wzorem do naślado-
wania ma być Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, która sa-
ma jest żywą Ewangelią. – Głęboka, dalekowzroczna i 
zarazem prowokująca jest wymowa nowej świątyni, 
łącząca nową ewangelizację z jej genialnym inicjatorem, 

św. Janem Pawłem II i 
zgodnie z Jego życzeniem, 
pod auspicjami Maryi, 
Gwiazdy Nowej Ewangeli-
zacji – mówił hierarcha.  

„To sanktuarium 
mówi samo z siebie, a jesz-
cze bardziej mówi prezbi-
terium, bo jest tu Matka 
Boża z kaplicy papieskiej na 
Watykanie” – mówił kard. 
Stanisław Dziwisz na za-
kończenie uroczystości. 
Podkreślił też obecność 

relikwii krwi św. Jana Pawła II w nowej świątyni. Pamięć 
o św. Janie Pawle drugim jest naszym przywilejem, ale i 
zobowiązaniem – podkreślił metropolita krakowski i 
nawiązał do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie, które stanowią sztandarowy przykład nowej 
ewangelizacji i zaprosił młodzież na to spotkanie. 

 
Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska – Felczyńska 

 Źródło: www.naszdziennik.pl 

 

 

WSPÓLNE PODRÓŻOWANIE PO ZAKĄTKACH ZIEMI ŁÓDZKIEJ 
 

Członkowie Akcji Katolickiej wspólnie z członka-
mi Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 
oraz sympatykami organizacji wybrali się w urokliwe 
miejsca województwa 
Łódzkiego. 

Pierwszym miej-
scem, do którego dotarli-
śmy, była niewielka wieś 
położona nieopodal Sule-
jowa. Mowa tu o Witowie. 
Historia miejscowości, a 
przede wszystkim położo-
nego na jej terenie zespołu 
klasztornego, sięga drugiej 
połowy XII wieku, co czyni 
z niego jeden z najstarszych obiektów sakralnych w na-
szym województwie. Do dziś, w składzie kompleksu 
klasztornego podziwiać można majestatyczną bryłę ko-

ścioła św. Małgorzaty i św. Augustyna, gdzie znajduje się 
Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania.  

W trakcie swojej podróży zwiedziliśmy Zespół 
Klasztorny Opactwa Cy-
sterskiego w Sulejowie, a 
także Dwór obronny w 
Bąkowej Górze, który 
powstał jako własność 
rycerska rodziny Bąków, 
którzy byli w najbliższym 
otoczeniu króla Włady-
sława Jagiełły. Obecnie 
jest to malownicza ruina.  

Na trasie naszej 
podróży znalazł się rów-

nież Przedbórz, małe miasteczko, położone po obu stro-
nach rzeki Pilicy. Tu po zapoznaniu się z zabytkami mia-
steczka, zachwycie nad pięknem przyrody otaczającej 
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okolice, mieliśmy możliwość zasmakowania najpopular-
niejszej potrawy na tym terenie – kugla.  

Tego dnia dotarliśmy także do zespołu klasztor-
nego oo. paulinów w Wielgomłynach, gdzie, znajduje się 
piękna drewniana Pieta z XV w., w Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej. 

 W Gidlach podziwialiśmy dwa kościoły: kościół  
p.w. Matki Boskiej Bolesnej i Bazylikę Mniejszą. Dłuższy 
czas zadumy i modlitwy spędziliśmy w Bazylice Mniejszej 
p.w. Wniebowzięcia NMP. Bazylika wraz z klasztorem 

dominikanów jest maryjnym sanktuarium, sławnym 
dzięki maleńkiej, cudownej figurce Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem.  

Spacer po niewielkich Gidlach, a także bogactwo 
naszego regionu, które mogliśmy zobaczyć w trakcie 
naszej wycieczki pozostawił w nas niezapomniane 
wspomnienia.  

 
Marianna Strugińska - Felczyńska 

 

  

 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W NASZEJ PARAFII  
 

Od 2000 roku przy parafii Matki Bożej Dobrej 
Rady działa Świetlica Środowiskowa (wcześniej pod na-
zwą: Ośrodek Pomocy Dydaktycznej), która swoją dzia-
łalnością obejmuje dzieci w wieku szkolnym. Placówka 
została założona przez śp. Ks. Henryka Górę, a obecnie 
jest prowadzona przez ks. Proboszcza Andrzeja Blewiń-
skiego wspólnie z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolic-
kiej. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu ludzi dobrej woli i 
wielkim sercu dla dzieci, a także współpracy z Urzędem 
Miasta Zgierza i Fundacją, możliwe jest podejmowanie 
wiele działań w placówce na rzecz dzieci. W Świetlicy 
dzieci korzystają z pomocy w nauce z matematyki, języka 

polskiego, języka angielskiego, chemii, fizyki, a także  
z zajęć z logopedą.  W trakcie roku szkolnego dzieci 
uczęszczają również na koła zainteresowań: taneczne, 
plastyczne, informatyczne. W Świetlicy można także 
skorzystać z porad kuratora sądowego i radcy prawnego. 
W roku szkolnym 2015/2016, z działań podejmowanych 
w naszej placówki, aż 2074 razy skorzystali uczniowie,   
a około 400 razy udzielali pomocy nauczyciele, wolonta-
riusze.  

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie  
i wspieranie działań na rzecz najmłodszych parafian.

 
Oto nasi  wolontariusze jedni z wielu wolontariuszy: (od lewej) Zofia Roźniata – radca prawny, Grażyna Koro-

lewska – kurator sądowy, Maria Rogala – nauczyciel matematyki, Szymon Wieczorek – specjalista od tańca, Zofia 
Kosmowska.  

 

 

 

 

 

 
W dalszych numerach Miesięcznika „Dobra Rada”, będą prezentowani kolejni nasi wolontariusze. 

Agnieszka Gajek, zdjęcia Elżbieta Zawalska - Czajka 

 

Z ŻYCIA PARAFII
 

Zapraszamy na codzienne nabożeństwa czerwcowe o godz. 18.00, zaś w niedziele o godz. 17.30. 
 
Zapraszamy na coroczną pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Wyjazd 18 czerwca (sobota). Dodatko-

wą atrakcją będzie zwiedzanie parku miniatur sakralnych w Złotym Stoku. Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 50 zł. 
Informacje u ks. proboszcza.  

 
Trwają przygotowania do Festynu Parafialnego, który odbędzie się w niedzielę 19 czerwca. Już teraz zapra-

szamy osoby, które chciałyby się podzielić swoimi talentami w czasie tego rodzinnego spotkania. Chętni proszeni są o 
kontakt z ks. Janem Czekalskim.  
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Życzenia dla Księdza Arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego  

  
 
 
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie 
      

 
  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 19  lat temu zlecił Ci szczególne za-
danie tj.  prowadzenie Kościoła, w tym od czterech lat  
naszego Kościoła łódzkiego. Tak jak Maryja, powiedzia-
łeś swojemu Mistrzowi „Fiat” i wybrałeś jako zawołanie 
biskupie słowa „Znać Chrystusa”. Stałeś się dla nas tro-
skliwym Pasterzem i Ojcem, wnikliwie rozeznającym 
potrzeby łódzkiego Kościoła. 

Służysz swoją modlitwą, mądrością, radą, sa-
kramentami. Otworzyłeś drzwi Katedry Łódzkiej, by 
odważnie jak niegdyś apostołowie, głosić ewangelię 
każdemu człowiekowi. 

Wyrażamy radość i wdzięczność z tego powodu, 
dziękując Bogu za  dar Twojego życia.  
 

Z zapewnieniem o modlitwie 
Duszpasterze i Parafianie  

Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu 
 

 
 

Życzenia dla Księdza  
Jana Czekalskiego 

   
 
 

Czcigodny Księże Janie 
 

W dniu imienin życzymy Tobie byś całe swoje 
życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. 
     Niech Duch Święty opromienia swoim światłem każ-
dy dzień kapłańskiej posługi. Jezus niech będzie zawsze 
Twoim Mistrzem i Przyjacielem a Maryja niech przy-
garnia Cię do serca.  
      Dziękujemy za to, że wszystko co robisz czynisz  
z młodzieńczą pasją, dojrzałą uwagą i odpowiedzialno-
ścią.  
      Dziękujemy, że poświęcasz nam to co w dzisiejszym 
świecie bezcenne tj. swój czas. 
     Życzymy obfitości łask Bożych oraz błogosławieństwa 
na każdy dzień życia. Zapewniamy o nieustannej pamię-
ci w modlitwie i stałej życzliwości. 
 

Duszpasterze i Parafianie  
Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu 

 

Życzenia dla Księdza Biskup  
Ireneusza Pękalskiego  

        Ekscelencjo, Księże Biskupie 
 

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 Lyo-
nu,  jesteś Ekscelencjo otwarty na doświadczenie 
żywego Kościoła. Składamy serdeczne podziękowa-
nia za to, że Jesteś obrońcą wiary, tradycji apostol-
skiej oraz w przystępny sposób tłumaczysz nam 
aspekty teologiczne. 
Zapewniamy o nieustannej pamięci w modlitwie  
i stałej życzliwości. 
 
 
 

 
Duszpasterze i Parafianie  
Matki Bożej Dobrej Rady  

w Zgierzu 
 

Życzenia dla Księdza Arcybiskup  
Seniora Władysława Ziółka 

      Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie 
 

Drogi księże Arcybiskupie z okazji imienin  
i urodzin pragniemy złożyć serdeczne życzenia 
zdrowia, siły i wytrwałości w trudach codziennej 
posługi pasterskiej.  

Życzymy mocy Ducha Świętego, który nieu-
stannie porywa serca do kroczenia drogą świętości; 
wiary, która pozwala pokonywać trudności; nadziei, 
która nie zawodzi, i miłości, która wszystko zwycię-
ża. Niech Chrystus Pan – Dobry Pasterz – przynosi 
siłę, radość i pokój z pełnienia pasterskiej posługi. 
Niech umacnia Księdza Biskupa w głoszeniu i czy-
nieniu miłosierdzia, które otwiera na Boga i Jego 
miłość. 
 
 

Z zapewnieniem o modlitwie, 
Duszpasterze i Parafianie  
Matki Bożej Dobrej Rady  

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

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

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, Elżbieta Hildt, Barbara Musiał.  Składanie gazetki: 

Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska.  
Dystrybutor: Marek Cylke 

ROWEROWA PIELGRZYMKA DO KRAKOWA 

NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY  
 

Ludzie z całego świata na spotkanie przybędą, 
autokarami, pociągami, samolotami, a my chcemy tam 
dotrzeć rowerami. 

Zapraszamy do udziału w Pielgrzymce Rowero-
wej do Krakowa na ŚDM. Wyruszamy 26 lipca z Łodzi 
(Zgierza i innych miejscowości), do Krakowa dojeżdżamy 
30 lipca w południe, następnie bierzemy udział w czu-
waniu z Ojcem Świętym oraz Eucharystii 31 lipca. 

Koszt pielgrzymki to jedynie około 170 zł (zapewniamy 
m.in: noclegi, jeden ciepły posiłek dziennie, koszt powro-
tu z rowerami itp.) plus opłaty za pobyt w Krakowie 200 
zł (pakiet C1 i fundusz solidarnościowy). 

Więcej informacji na stronie internetowej parafii 
oraz u ks. Jana Czekalskiego.  

 
Źródło: www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl 

  

 

Odeszli do wieczności 

Janina Krawczyk (ur. 1924) 
Stanisław Turek (ur. 1929) 

Cecylia Kuźmińska (ur. 1946) 
Janina Miśkiewicz (ur. 1931) 
Alicja Pacałowska (ur. 1935) 
Jadwiga Krysiak (ur. 1951) 

Zdzisław Michalski (ur. 1955) 
Sławomir Lubowiecki (ur. 1964) 

Jadwiga Pietrzak (ur. 1926) 
Robert Janecki (ur. 1964) 

Zofia Zielińska-Rakowska (ur. 1931) 
 

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

 

 

Sakrament chrztu otrzymali 
 

Jan Jacek Daczewski 
Hubert Mateusz Piątkowski 
Błażej Kacper Kubuszkajtys 

Olga Kubuszkajtys 
Inga Defin 

Adrian Krystian Grzelak 
Piotr Wojciech Kowalczyk 
Marcel Adam Kwiatkowski 

Natalia Marta Rzepecka 
 

Módlmy się za dzieci ochrzczone, aby Duch Św.  
napełniał je swoimi   

darami i prowadził przez życie drogą prawdy. 

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 

 

Sakrament małżeństwa zawarli  

Marta Borowska i Jakub Adamczewski 
 

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

Opracowała na podstawie Ksiąg Parafialnych: Katarzyna Dąbrowska 
 


