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Aby Święta Bożego Narodzenia były wyjątkowymi  

dniami naszego życia… 
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem, 

By kolacja wigilijna wniosła w serca Pokój 

a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem. 

By prezenty ucieszyły każde smutne oczy, 

by spokojna przerwa ukoiła złość,  

By Sylwester zapewnił szampańską zabawę,  
a kolędowych śpiewów nie było dość. 

 

Na nadchodzące, radosne Święta Bożego Narodzenia 

niechaj Chrystusa siła niepojęta, 

rozjaśni każdy życia mrok. Niech rodzące się Dziecię – Boży Syn, da nam wszystkim tę Moc Bożego 

Pokoju i Nadziei. 

W te Święte Dni, życzmy sobie Dobra i Miłości, którą jest sam Bóg. Zdrowia dla naszej duszy  

i ciała, aby Gwiazda Betlejemska mogła prowadzić nas do Tego, który jest sensem wiary, nadziei  

i miłości – do Jezusa, Wcielonego Słowa 
życzą Ks. Proboszcz  i Ks. Wikariusze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za otrzymane wyróżnienie Honorowego Obywatela Miasta 
Wolborza 

Z wielką radością parafianie Matki Bożej Dobrej Rady  
w Zgierzu wspólnie ze swymi duszpasterzami przyjęli informację  

o przyznaniu Księdzu Arcybiskupowi Honorowego Obywatela Miasta 
Wolborza – jako osoby wybitnej, zasłużonej  

dla miasta i gminy.  
Wręczenie symbolicznego klucza 

oznacza wyrażenie szacunku, wdzięczności za 
duchowe wsparcie oraz pomoc w realizacji 

wielu przedsięwzięd.                                                                                             
Duszpasterzy i Parafianie 
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A Słowo stało się Ciałem 
 i zamieszkało wśród nas 

Ewangelia w/g Św. Łukasza 

" Odwieczne Słowo stało się małe, tak małe, że zmieściło sie w żłobie. 

Stało sie dzieckiem, aby słowo było dla nas  uchwytne." 

Benedykt XVI (Adhortacja Apostolska "Verbum Domini" 

Jest stół świątecznie przybrany białym niewinnym obrusem, leżące na nim Pismo Święte  

z Ewangelią Św. Łukasza, świętość opłatka. Przychodzi moment szczególny, ze wzruszonym sercem 

składamy sobie nawzajem życzenia, dzieląc się opłatkiem. Nie zapominamy wtedy o was 

kapłani. Niech Boże Dziecię sprawi, byście cieszyli się zdrowiem i siłami tak bardzo potrzebnymi 

 w Waszej pracy,  

a Nowonarodzony Jezus Chrystus natchnie Was optymizmem i nadzieją, że Nasza Wspólnota będzie 

bardziej rozmodlona i zaangażowana w życie parafialne, wolontariat i pomoc bliźniemu. Księże 

Proboszczu, Drodzy Nasi Kapłani, życzymy Wam Świąt Bożego Narodzenia pełnych miłości i radości, 

odpoczynku i pomyślności osobistej. Podnieś rękę Boże Dziecię i obdarz  Nas wszystkich swoim 

błogosławieństwem, dla dobra Naszego Kościoła, Ojczyzny, Narodu i Naszej  Parafii .zapewniamy  

o naszym   szacunku i modlitwie za swoich pasterzy. 
Wdzięczni Parafianie 

 KSIĘŻA ZAPRASZAJĄ NA REKOLEKCJE ADWENTOWE  18 – 19 – 20 – 21 grudnia 2011 r. 
Przewodniczy ksiądz prałat Władysław Zązel  (materiał przesłany od Ks. Proboszcza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WIGILIA 
Wigilia, nasza panna gwiazdka. Fryderyk Chopin. 
Moim wnukom: Agatce i Dejlowi - przyszłym strażnikom 
tradycji. 
 
Motto: 
" Jaką drogę trzeba przejśd, by trafid do swojego Betlejem?" 
Ojciec Jan Góra - Dominikanin. 
Motto 2: 
" Prędzej czy później zapala się nam w duszy lampka  
z napisem: tradycja. 
Małgorzata Kalicinska - pisarka. 
 
Niewiadomo czy w tym roku na Wigilie spadnie śnieg. 
Przykryje białą pierzyną dachy, drzewa, chodniki, stworzy 
świąteczny nastrój. Dobrze by było. Kooczy się nam przecież 
adwent , czas pokutno - refleksyjny w oczekiwaniu na 
narodzenie Zbawiciela. 
I nadchodzi taki dzieo: 
" Jest taki dzieo, bardzo ciepły, chod grudniowy 
Dzieo, zwykły dzieo, w którym gasną wszystkie spory 
Jest taki dzieo, w którym radośd wita wszystkich 

Dzieo, który już każdy z nas zna od kołyski ". 
K. Dzikowski, S. Krajewski 
Z encyklopedii staropolskiej Zygmunda Glogera t.4 (!900 - 
1903 ). " Wilja, wigilia - przedświcie, dzieo święto 
poprzedzający, tak nazwany z łacioska od czuwania, 
chrześcijanie bowiem noc poprzedzającą dni uroczyste na 
czuwaniu i modlitwie spędzali, a zwykle i dzieo 
przedświąteczny pościli. Najuroczyściej zaś z wieczorną ucztą 
postną obchodzili wigilie Bożego 
Narodzenia ". 
Powrót do dzieciostwa; 
Jestem małym chłopcem, 
utrudniającym przygotowania do 
wigilii jak tylko można, mojej 
mamie Teresie i babci Zofii po, 
której drugie imię ma moja 
najmłodsza córka Martyna. To 
skubnę palcami przygotowywanej 
potrawy, to nieustannie 
zamęczam pytaniami obydwie 
kobiety, mające dla mnie zawsze 
czas i niebywałą cierpliwośd, chod 
kręcę się jak fryga tylko im 

 

NIEDZIELA  –  18    grudnia 
7.00   Msza św. z nauką ogólną 
8.30   Msza św. z nauką ogólną 

10.00   Msza święta z nauką ogólną 
11.30   Msza święta z nauką dla dzieci 

13.00   Msza święta z nauką ogólną 
18.00   Msza święta z nauką dla młodzieży 

19.00   nauka stanowa dla mężczyzn 
21.00   Apel Jasnogórski 

 

PONIEDZIAŁEK   –  19    grudnia 
7.00   Msza św. z nauką ogólną 
9.00   Msza św. z nauką ogólną 

16.00   Msza święta z nauką dla dzieci 
17.00   Msza św. z nauką dla młodzieży 

18.00   Msza św. z nauką dla grup parafialnych 
19.00   nauka stanowa dla kobiet 

21.00   Apel Jasnogórski 
 

 

WTOREK  –  20    grudnia   Dzień   spowiedzi 
7.00   Msza św. z nauką ogólną 
9.00   Msza św. z nauką ogólną 

16.00  Msza św. z nauką dla dzieci 
17.00   Msza św. z nauką dla młodzieży 

18.00   Msza święta z nauką ogólną 
21.00   Apel Jasnogórski 

 

ŚRODA –  21    grudnia   Dzień    zakończenia 
7.00   Msza św. z nauką ogólną 
9.00   Msza św. z nauką ogólną 

16.00  Msza św. z nauką dla dzieci 
17.00   Msza św. z nauką dla młodzieży 

18.00   Msza święta z nauką ogólną 
 



przeszkadzając. Widzę dziadka Bolesława, potężnego jak góra, 
niosącego wielką do samego sufitu choinkę. Przychodzi 
moment jej ubierania. Dumny jak paw zawieszam na niej 
własnoręcznie zrobione ozdoby. Tylko mama robi się jakaś 
smutna. Nie ma z nami mojego taty. Odszedł od nas do Pana 
w 1955 roku. Dośd, bo wspomnienia o wigilii z dzieciostwa  
i najbliższych nie pozwolą mi dokooczyd pisania tego tekstu. 
Zofia Kossak- Szczucka w „Roku Polskim" , „Polska przeżywa 
głęboko radośd nocy betlejemskiej, łącząc po swojemu stare 
wierzenia z nowymi. Wilia, wieczerza o charakterze sakralnym, 
jest tak mocno związana z nami uczuciowo, że w oczach wielu 
Polaków przesłania właściwe święto. Staje sie treścią miast 
wstępem. Czy można zatem rozdzielid, odróżnid Wigilie od 
świąt Bożego Narodzenia. W innym kraju, pod inną 
szerokością geograficzną, z ludźmi o innej mentalności, na 
pewno tak.  Ale nie w Polsce. W Polsce Wigilia i święta Bożego 
narodzenia są nierozerwalne. Zapach choinki, stół nakryty 
białym obrusem, palące się świece, opłatek, Pismo Święte  
z Ewangelią Św. Łukasza, to wszystko zaczyna się w Wigilie, ale 
pasterka rozpoczynająca sie o północy i cały czas śpiewane 
kolędy przenoszą nas łagodnie w dzieo świąt Bożego 
Narodzenia.  
Czas wigilijnego oczekiwania i czas narodzin Paoskich łączy się.  
Nastrój radości wigilijnego czuwania jest nastrojem radości 
narodzin dzieciątka Jezus.  „Podnieś rękę Boże Dziecię 
błogosław ojczyznę milą".  
Przyjdzie, przyjdzie taki dzieo gdy z powrotem na mojej 
ukochanej polskiej ziemi, wezmę do rąk Biblie i całując ją ze 
czcią,  w wieczór wigilijny zacznę w obecności wszystkich 
moich najbliższych czytad: 

"I stało się w owe dni, wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby 
spisano wszystek świat.  Ten pierwszy spis dokonany został 
przez wielkorządcę Syrii Cyrana.  
I szli wszyscy aby dad sie zapisad, każdy do miasta swego... ".  
I będziemy wszyscy razem dzielid się opłatkiem, tym 
okruszkiem Bożego Chleba. Bo dzieciątko się nam narodziło  
i Syn nam jest dany. Nie było dla niego miejsca w gospodzie 
ale jest dla niego miejsce w polskich sercach  
w przeszłych , obecnych i przyszłych pokoleniach. Bo to jest 
najpiękniejsza rzecz jaka się światu i nam Polakom w historii 
przydarzyła.  
Jest w tradycji polskiej przy stole wigilijnym  jedno miejsce 
wolne, by ktokolwiek przyszedł do nas w ten święty dzieo, był 
przyjęty jak brat. Z reguły nikt nie przychodzi, chod tylu jest 
ludzi samotnych w ten piękny wieczór. Sprawmy parafialny 
cud Bożego Narodzenia. Sprawmy by przy pustym talerzu ktoś 
zasiadł. Opisuje Wojciech Cejrowski w  „Naszych Polskich 
Wigiliach”, jak przed świętami w bloku, w którym mieszkał 
zobaczył wiszącą kartkę:  Sąsiedzie, jeśli masz spędzid Wigilie 
samotnie - zapraszam do siebie, o godz. 19.00. Przynieś co 
tam masz uszykowane, albo nie przynoś nic jeśli nie masz. 
Siądziemy razem, podzielimy się opłatkiem, pośpiewamy, 
pogadamy. Podpisano : Jadwiga z pod numeru 19. To będzie 
największy cud Bożego Narodzenia. Cud uczyniony przez nas 
Panu Bogu. Pusty talerz wypełnimy treścią. Przecież jest taki 
dzieo, jeden jedyny dzieo w roku kiedy powinniśmy byd 
wszyscy razem.  
Szkocja - Annan 
Bolesław Wąsowski 
 

 

NOWY ROK – ŚWIĘTO BOŻEJ RODZICIELKI I ŚWIĘTO POKOJU 
Wyjątkowym dniem dla każdego człowieka jest z 

pewnością pierwszy dzieo stycznia. Prawdopodobnie 
zastanawiad się możemy,  dlaczego akurat ta data jest tak 
wyjątkowa i zasługuje na szczególna uwagę? 
Z całą pewnością stwierdzid możemy, że ten, który jest 
zarazem pierwszym dniem roku staje się pewnego rodzaju  
wyznacznikiem „ nowego czasu”, w którym powinniśmy stawad 
się coraz lepszymi w oczach Boga i ludzi. Początek roku jest 
odpowiednim momentem na to, aby podjąd różne 
postanowienia, prowadzące nas do świętości. Zdając sobie 
sprawę z naszych słabości i częstych upadków, powinniśmy 
szukad pomocy u kogoś kto nas bardzo kocha i śpieszy nam 
 z pomocą w każdej chwili naszego życia. Tą osobą jest Matka 
Boża, którą Kościół wspomina już na początku roku jako NMP 
Boża Rodzicielkę. 
 Święto to obchodzone jest zawsze 1 stycznia  
w Kościele Katolickim i podkreśla aspekt Macierzyostwa Maryi 
związany z jednym z najstarszych dogmatów kościoła o  Bożym 
Macierzyostwie Maryi ogłoszonym w Efezie w 431r. 
Zastanówmy się  przez chwilę dlaczego właśnie Ona – Matka 
Boga i nasza Matka powinna towarzyszyd nam przez całe 
życie? 
Pierwszym argumentem przemawiającym za tym,  jest 
obdarowanie nas tak wspaniałą Matką przez samego Pana 
Jezusa, który z wysokości krzyża dokonał  tego w swoim 
testamencie( „ Matko oto syn Twój, oto Matka Twoja). Maria 
staje się więc, pośredniczką łaski i zawsze zanosi nasze troski 
 i prośby przed Majestat Boży. Oczekuje jedynie naszego 
otwarcia się na jej Matczyną Miłośd. 
Przyglądając się życiu Najświętszej Panienki zauważyd możemy, 
że nie tylko jest Ona doskonałą nauczycielką, ale również staje 
się wzorem do naśladowania. 
Na szczególną uwagę zasługuje moment zwiastowania NMP, 

 w którym przez wypowiedziane : „Fiat” - Niech mi się stanie 
według Twego słowa, całkowicie podporządkowuje sie woli 
Ojca. 
W  swojej zgodzie Maria uczy nas, że również i my zawsze 
powinniśmy zgadzad  się z wolą Ojca i tylko w Nim pokładad 
nadzieję. 
Z jednej strony, Boża rodzicielka wskazuje nam obowiązek 
bycia posłusznymi woli Ojca, z drugiej zaś,  ukazuje nam 
swojego Syna  jako Tego, którego powinniśmy zawsze słuchad - 
On jest drogą , prawdą i życiem. Polecenie to widad dobrze na 
weselu w Kanie Galilejskiej, gdy wypowiada słowa „ Zróbcie 
wszystka cokolwiek wam powie”(J 2,5). 
Ale wródmy do początku - do zwiastowania i narodzenia Syna 
Człowieczego. Tak naprawdę wydając na świat Pana Jezusa, 
Maria przyczyniła się do pojawienia się w ziemskiej 
rzeczywistości, doskonałej Miłości – swojego Syna. Skoro więc 
Miłośd pojawiła sie na ziemi, to czego może Ona najbardziej 
pragnąd ? Pokoju i przebaczenia, bo „ Miłośd nie pamięta 
złego”( 1 Kor 13,5). W tych słowach św. Paweł przypomina, 
 że przebaczenie jest jedną z najwłaściwszych form miłości. 
Przyjęcie  i ofiarowanie przebaczenia umożliwia nadanie nowej 
jakości relacjom między ludźmi, przerywa spiralę nienawiści  
i zemsty, kruszy kajdany zła krępujące serca przeciwników.  
W obecnej epoce przebaczenie jawi się jako warunek, jako 
utrwalenie pokoju na świecie. 
„ Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy 
was prześladują: tak będziecie synami Ojca waszego, który jest 
w niebie, ponieważ On sprawia, że słooce Jego wschodzi nad 
złymi i dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych  
i niesprawiedliwych” (Mt 5, 44-45). 
 Matka Boża nieustannie zachęca nas do starania się w świecie 
o pokój. Dlatego prosi o modlitwę, która jest w stanie 
powstrzymad szatana – ojca kłamstwa i nienawiści. 



Objawiając się w Medjugorie (dziś: Bośnia i Hercegowina),  
 w następujący sposób wyraża swoją prośbę: „Drogie dzieci! 
Również dzisiaj wzywam was do modlitwy, szczególnie, kiedy 
szatan chce wojen i nienawiści. Na nowo wzywam was małe 
dzieci - Módlcie się, aby Bóg dał  pokój każdemu sercu  
i bądźcie nosicielami pokoju w tym niespokojnym świecie”. 
Ale czym jest „ prawdziwy pokój”?  
 „ Aby dobrze odpowiedzied na to pytanie należy pamiętad, że 
pokój nie ogranicza się do zwykłego braku zbrojnych 
konfliktów, ale trzeba go zrozumied jako owoc porządku 
zaszczepionego społeczeostwu ludzkiemu przez Jego boskiego 
Założyciela” – Papieża Benedykta XV na Światowy dzieo 

Pokoju. 
Ojciec Święty czując się odpowiedzialny za pokój na świecie, 
wyznaczył hasło tegorocznego Światowego  Dnia  Pokoju 2012 
r. - „ Wychowywad młodzież do sprawiedliwości i pokoju”. 
Pokój zaczynamy budowad najpierw od siebie, od naszych 
rodzinach, aby później mógł zaowocowad na całym świecie. 
Troszcząc się o pokój i przebaczenie w naszych rodzinach, 
spełniamy prośbę umiłowanego Ojca Świętego bł. Jana Pawła 
II, który w 1979r.  nauczał: „Osiągniemy pokój, wychowując do 
pokoju”. 
Czego sobie i paostwu życzę. 

Katecheta: Andrzej Kalinowski 

UROCZYSTOŚD OBJAWIENIA PAOSKIEGO 

„Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?  
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzied Dziecię?  
Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży,  
A proroctwo Jego zgonu, już się w świecie szerzy”.  

Objawienie Paoskie obchodzone jest w Kościele 
Katolickim 6 stycznia. Potocznie nazywane jest świętem Trzech 
Króli. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Ma na celu 
uczcid objawienie się Boga człowiekowi, Jego obecnośd  
w dziejach ludzkości oraz uzdolnienie człowieka do 
rozumowego poznania Boga. Uroczystośd przypomina  
o światłości, która przyszła na świat w osobie Chrystusa. 

Święto Objawienia Paoskiego  ma swoją symbolikę. 
Jest pokłonem zarówno narodów pogaoskich, jak i ludzi  
z różnych klas społecznych przed Bogiem Wcielonym. Historię, 
na której opiera się, opisuje św. Mateusz Ewangelista.  
W Ewangelii pojawiają się postacie trzech Mędrców ze 
Wschodu, którzy przybyli do Betlejem, by oddad pokłon 
Jezusowi.  

Mędrcy - Trzej Królowie byli uczonymi obserwującymi 
kosmos, znającymi dzieje narodów. Ujrzeli oni gwiazdę  
i prowadzeni jej światłem wyruszyli, by odnaleźd Chrystusa, 
zapowiadanego od wieków. Byli szczerymi poszukiwaczami 
prawdy. Podczas swojej wędrówki nie wahali się pytad o drogę 
uczonych w Piśmie. Byli także otwarci na rzeczywistośd 
nadprzyrodzoną. Odważyli się pójśd za światłem, które 
doprowadziło ich do Boga, jakiego dotąd  nie znali –
maleokiego Dzieciątka Jezus.  

Benedykt XVI odnosząc się do postaci Trzech Króli, 
nawoływał do pójścia ich śladem: „Przykład tamtych Mędrców 
jest zaproszeniem dla dzisiejszych Mędrców, by otwarli umysły 
i serca na Chrystusa i ofiarowali Mu swoje poszukiwanie. Im 
wszystkim, a także wszystkim ludziom chciałbym dziś 

powtórzyd: nie bójcie się światłości Chrystusa! Jego światłośd 
to blask prawdy.” 

Mędrców interpretuje się jako reprezentantów trzech 
pokoleo: młodzieoczego, średniego i starszego lub trzech 
kontynentów: Europy, Afryki i Azji. Poprzez ich osoby ukazana 
zostaje różnorodnośd, pośród której narodził się Chrystus,  
a która przybyła z różnych stron świata, aby oddad Mu pokłon. 
Postacie Mędrców wskazują na powszechnośd dzieła 
zbawienia, które przestało byd przywilejem tylko dla narodu 
wybranego. 

Trzej Królowie złożyli Jezusowi w darze złoto, kadzidło 
i mirrę. Złoto symbolizowało godnośd Jezusa jako króla. 
Kadzidło wyrażało Jego Boskośd. Mirra – balsam służący  
do namaszczania 
ciał zmarłych - 
była zapowiedzią 
męki Chrystusa. 
Jezus dostał złoto 
jako król, 
kadzidło jako 
Bóg, mirrę jako 
człowiek. 

W 
Kościele istnieje 
tradycja poświęcania kadzidła  
i kredy. Wierni piszą na drzwiach litery K+M+B, które 
oznaczają imiona Mędrców oraz są pierwszymi literami 
łacioskiego zdania, które  
w przetłumaczeniu brzmi: Niech Chrystus mieszkanie 
błogosławi. Czynią to na znak, że przyjęli Jezusa jako Boga 
Wcielonego.  

Barbara Musiał  
 

WSPÓLNA PRACA – WSPÓLNE DOBRO 
Na początku 1952 roku, na zaproszenie ówczesnego 
proboszcza parafii MB Dobrej Rady ks. prał. Szczepana 
Rembowskiego, do Zgierza przybyły siostry  
ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej 
Pracy od Niepokalanej Maryi. 
Obecnie przy ulicy Piłsudskiego 
mieszkają trzy siostry. Siostra Danuta, 
która jest przełożoną w tym domu, 
pracuje w Świetlicy Opiekuoczo-
Wychowawczej, która funkcjonuje 
przy parafii MBDR.  
W tym roku siostry świętują stulecie 
powstania Stowarzyszenia Kobiet 
Wspólnej Pracy, które w 1922 zostało 

zatwierdzone jako zgromadzenie zakonne.  
Głównym wydarzeniem roku jubileuszowego była 
dziękczynna Eucharystia sprawowana przez bp Wiesława 

Meringa w katedrze we Włocławku 
19 listopada, podczas której nie 
zabrakło także reprezentacji ze 
Zgierza. Katedra była wypełniona nie 
tylko siostrami zakonnymi, ale także 
księżmi, którzy pracują z siostrami 
oraz innymi przyjaciółmi 
Zgromadzenia. Po Liturgii wszyscy 
udali się do Seminarium 
Duchownego, gdzie na auli kard. 
Stefana Wyszyoskiego wzięli udział  
w Sympozjum Historyczno-



Teologicznym "Wspólna Praca - Wspólne Dobro". 
Podczas wystąpieo prelegentów zostały przybliżone 
sylwetki ojca Serafina Sforowskiego, Franciszki 
Rakowskiej oraz bp Wojciecha Owczarka. Są to osoby, 
które przyczyniły się do powstania Stowarzyszenia  
i w późniejszym czasie Zgromadzenia. Jedna z sióstr 

przybliżyła apostolski wymiar wspólnej pracy  
w charyzmacie Zgromadzenia.  
Sympozjum zakooczyły podziękowania matki generalnej 
Jolanty Gołębiowskiej dla wszystkich przybyłych gości 
oraz zaproszenie na wspólny obiad w seminaryjnym 
refektarzu.

Joanna Kisiel 

Św. Marek to czwarty, a tym samym ostatni już Ewangelista przedstawiony na polichromii 
w naszej świątyni  

Był synem Marii, właścicielki domu w Jerozolimie 
 i byd może Ogrodu Getsemani.  
Prawdopodobnie tutaj, w domu rodzinnym 
Marka, znajdował się Wieczernik –  
o którym właśnie w jego Ewangelii 
znajdziemy najwięcej szczegółów. 
Zapewne tutaj poznał również pierwszych 
chrześcijan, w tym św. Piotra, który udzielił 
mu chrztu. Niektórych zdziwi byd może 
fakt, że Dzieje Apostolskie opisują go jako 
„Jana zwanego Markiem” (Dz 12,12).  

Zafascynowany działalnością 
apostolską w 45r. dołączył do św. Pawła, 
by towarzyszyd mu w jego pierwszej 
podróży misyjnej. Powiadamiał on 
cypryjskie synagogi o przybyciu misjonarzy, pomagał 
przy udzielaniu chrztu i w innych czynnościach 
religijnych. Jednak trudy wędrówki i apostołowania czy 
też tęsknota za domem sprawiły, że opuścił Pawła  
i zawrócił. Ponownie spotkali się w roku 62 w Rzymie. 
Tutaj św. Marek przyłączył się jednak do św. Piotra  
i został jego „uczniem i tłumaczem”, co później okazało 
się opatrznościowe..  

Św. Marek jest pierwszym, który utrwalił 
nauczanie Apostołów – w szczególności samego św. 

Piotra, i napisał Ewangelię (60-70r.). Jest ona 
przemyślanym i starannie 
skonstruowanym zapisem drogi, miejsc  
i czynów Chrystusa. Napisana krótko  
i realistycznie. Myślą przewodnią jest 
ukazanie Jezusa jako prawdziwego Syna 
Bożego.  

Dalsze losy św. Marka nie  
do kooca są znane. Prawdopodobnie 
św. Piotr uczynił go biskupem 
Aleksandrii. Posługę tę sprawował przez 
12 lat. Aleksandria stała się też 
świadkiem jego męczeoskiej śmierci – 
włóczono go po ulicach miasta. Było  
to 24 kwietnia – akurat w dniu,  

w którym odbywała się procesja błagalna celem 
wyproszenia u Boga dobrych urodzajów. Stąd św. Marek 
stał się orędownikiem o dobrą pogodę  
i obfite plony. Poza tym jest również patronem pisarzy, 
notariuszy, murarzy, szklarzy, koszykarzy oraz Wenecji, 
Bergamo  
i Egiptu. 

W ikonografii przedstawiany jest z atrybutami: 
księgi, lwa, drzewa figowego i zwoju. 

Małgorzata Lewandowska 

DZIEO SKUPIENIA 
2 grudnia 2011 w parafii Matki Boskiej Dobrej 

Rady w Zgierzu  odbył się dzieo Skupienia Księży  
z Dekanatu Zgierskiego.  Kapłani zaprosili wszystkich 
wiernych do wspólnej modlitwy w ich intencji, aby 
stawali się kapłanami według Serca Jezusowego  
i doskonalili w cnotach kapłaoskich.  
W takim dniu świeccy członkowie Kościoła mogli 
utwierdzid się w przekonaniu, iż księża są nam potrzebni. 
To oni pomagają nam pogłębiad relacje i zażyłośd  
z Chrystusa i jednoczą nas z Bogiem. To im Bóg powierzył 
łaskę darzenia nas Jego 
Ciałem i Krwią i to oni 
towarzyszą nam i posługują 
sakramentami  
w decydujących momentach 
naszego życia. 

Podczas homilii  
Ks.  Dziekan  Andrzej 
Blewioski  podkreślił 
znaczenie słowa Bożego,  
z którego rodzi się wiara. 
Słowo, które jest skierowane 

w trakcie homilii do wiernych jest słowem Bożym, które 
porusza serca, przemienia i oświeca nas. Zaznaczył także, 
iż  specyfika duchowości kapłaoskiej wynika z daru 
powołania kapłaoskiego. Jest ona darem Chrystusa, 
Najwyższego  
i Wiecznego Kapłana, który mówi nie jako do każdego 
powołanego kapłaostwa „Nie wyście mnie wybrali ale ja 
was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili i aby trwał 
wasz owoc” (J.15.16). Charakter sakramentalny, który 
wyróżnia na mocy święceo, sprawia że obecnośd księży 

jest czymś wyjątkowym, 
niezbędnym i 
niezastąpionym. 
To kapłan  jako pośrednik 
jest  zakotwiczony w  Boga 
przez sakrament 
Kapłaostwa, przez Boską 
władzę odpuszczanie 
grzechów  
i sprawowania chrystusowej 
zbawczej ofiary 
eucharystycznej, która 



uobecnia Jezusową ofiarę z Ciała i Krwi za zbawienie 
świata. 

W homilii ksiądz proboszcz podkreślił również, iż 
Kapłani potrzebują modlitwy ludu, która ma im pomagad 
byd wiernymi Chrystusowi, walczyd o swoją świętośd  
i głęboką relację z Bogiem. Modlitwa uchyla Bogu drzwi 
naszego serca. To On działa, często posługując się 
innymi. Świadomośd tego, że ktoś modli się w mojej 

intencji daje poczucie bliskości. Boga i tej osoby, która 
się modli. 

Na zakooczenie skupienia przybyli Księża wyrazili 
wyrazy wdzięczności za wspólną modlitwę.  
Pamiętajmy o tym, iż my parafianie jesteśmy wezwani 
do tego, aby modlid się za naszych kapłanów, dlatego 
starajmy się o tym pamiętad w naszej codziennej 
modlitwie. 

Agnieszka Gajek 

REPORTAŻ  Z PIELGRZYMKI DO SANKTUATIUM MATKI BOŻEJ LICHEOSKIEJ 
Pielgrzymowanie jest wpisane w działalnośd 

duszpasterską parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Od lat 
parafinie idą w sierpniu na Jasna Górę, niosąc do Matki 
Najświętszej swoje radości i smutki. Jednak 
nieskooczona tęsknota za ukochaną Matką prowadzi nas 
w różne miejsca Jej objawieo. Zawsze z wielką radością  
i wdzięcznością uczestniczymy  w organizowanych przez 
księdza proboszcza dr Andrzeja Blewioskiego oraz księży  
wikariuszy  pielgrzymkach do miejsc szczególnych, gdzie 
ukazała się Matka Najświętsza. Tym razem 
pielgrzymowali najmłodsi parafianie, asysta dziecięca 
ministranci i schola dziecięca  

„Melodyjki” wraz z rodzicami i opiekunami. 
 W sobotni deszczowy poranek w 2011 roku, 
wyjechaliśmy na pielgrzymkę do sanktuarium Matki 
Boskiej Licheoskiej. Zanim dotarliśmy do celu podróży 
mięliśmy okazję poznad zajmującą historie powstania 
Sanktuarium w Licheniu i pomodlid się  
w miejscach z nim związanych. Dowiedzieliśmy się 
o cudzie uzdrowienia przez Maryję żołnierza Tomasza 
Kłossowskiego, ciężko rannego w bitwie pod Liskiem   
w 1813 roku i małym obrazku Maryi z orłem na piersi. 
Zobaczyliśmy miejsca, gdzie  Maryja ukazała się 
trzykrotnie  pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Poznanie 
tych miejsc i modlitwa, wprawiły nas w uroczysty 
nastrój. Tak uniesieni dotarli do Lichenia, gdzie  
o godzinie 12.00 uczestniczyliśmy  w uroczystej 
eucharystii. Dla scholii i ministrantów był to kolejny czas 
wzruszeo.  Wielkim wyróżnienie jest uczestniczenie we 
mszy świętej przy ołtarzu. „Melodyjki” śpiewały , a nasi 
ministranci służyli do Mszy. Wspierał ich przy ołtarzu  
ks. Piotr, który koncelebrował. Trema była ogromna, ale 
radośd i wzruszenie  jeszcze większe.   

 Odpoczynek i obiad pozwoliły nam ochłonąd  
z emocji. Pełni sił i energii  poszliśmy odkrywad nowe 
miejsca. Najpierw odwiedziliśmy kościół pod wezwaniem 
św. Doroty, gdzie pierwotnie znajdował się cudowny 
obraz Matki Bożej Bolesnej przy kościele tym jest grób 
pasterza Mikołaja Sikatki i pomniki nawiązujące do 
najnowszej historii Polski. Stamtąd  udaliśmy się przez 
Golgotę do słynnej Kaplicy Krzyża Świętego, gdzie 
odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Przed 
nami była jeszcze wizyta w największym kościele  
w Polsce – Bazylice Licheoskiej.  Potęga i blask bazyliki 
zaparły nam dech w piersiach. W środku człowiek czuje 

się taki mały wobec wielkości Boga.  To przepiękny 
gmach, ogromny, barwny i pełen przedmiotów kultu  
i pamięci wielkich ludzi, którzy sie tutaj modlili.  
 Niestety czas biegnie szybko i przyszła pora 
powrotu. Trudno opuszcza się dom Matki Bożej, ale 
mamy nadzieję, że niedługo znowu do nie pojedziemy. 
Na szczęcie ukojenie zawsze zajdziemy w modlitwie.  
I oczywiście niezawodni księża zadbają, aby  rozniecid  
w nas radośd. W drodze powrotnej zorganizowali  
konkursy wiedzy o miejscach, które zobaczyliśmy 
i poznaliśmy. W nagrodę i dla osłody nagradzali lizakami.  
Wróciliśmy do domu. Modląc się przed snem 
wspominaliśmy odwiedziny   Matki Bożej Licheoskiej 
 i na pewno czuliśmy jej bliskośd. Kochamy Nasza Matkę  
a Ona kocha nas i to najważniejsze doświadczenie  
z naszej pielgrzymki. 
Szczególnie dziękujemy organizatorom pielgrzymki, 
Księżom naszej parafii  
Księdzu proboszczowi dr Andrzejowi Blewioskiemu, 
Księdzu wikariuszowi Jackowi Kucharskiemu i Księdzu 
Piotrowi Skurze. Bóg zapład.      

Beata Pawlak 



 

POKÓJ i DOBRO 
27 listopada w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu 
podczas Mszy Św. wystąpił zespół Pokój i Dobro z Wyższego 
Seminarium Duchowego Ojców Franciszkanów  
w Łagiewnikach. Ich piosenki mówią o tęsknocie ludzkiego 
serca a zarazem o radości, którą jest Bóg. To na Jego chwałę 
śpiewają, grają na gitarach, uderzają w bębny. Po każdej 
Mszy Św. można było nabyd płytę z ich nagraniami. Bracia 
poprzez muzykę i śpiew potrafią wyrazid radośd 
franciszkaoską swojego zakonu, zachęcid wszystkich do 
wspólnego śpiewu. Podczas Mszy Św. Dzieci śpiewając 
wspólnie z nimi klaskały i taoczyły. 
W imieniu parafian oraz naszych duszpasterzy wyrażamy 
wdzięcznośd za obecnośd i ubogacenie liturgii. 

Marianna Strugioska-Felczyoska 

KOŚCIELNE TABU 
Młody człowieku, masz jakieś wątpliwości, zawirowania, szukasz sensu życia? Może zastanawiasz się, jak 

ważny jest dla ciebie Bóg, Który darzy cię nieskooczoną miłością?  
 Na jedno z pytao odpowiedziałeś- tak!  
Zatem także i Ciebie ksiądz Piotr zaprasza na spotkania, podczas których pomaga znaleźd odpowiedzi.  

„-A kościelne tabu? 
- W ogóle nie istnieje coś takiego. My tutaj możemy rozmawiad absolutnie o wszystkim, co was nurtuje. W kościele 
naprawdę nie ma tematów, o których się nie mówi”- odpowiedział ks. Piotr podczas pierwszego spotkania. 

Nie zwlekaj i przyjdź na kolejne w sobotę o godz. 18.30 w Domu Parafialnym.  
 „Realizacji postanowieo nie należy odkładad do jutra: nie należy zwlekad ze zmianą myślenia i postępowania, 

nie należy się ociągad z pełnieniem dobra. Inaczej dobra intencja pozostanie tylko pobożnym życzeniem. Inaczej 
wszystko zostanie po staremu i bezpowrotnie  straci się szansę potrzebnych światu zasobów miłości, radości, 
światła”. Wojciech Antoni Czeczko SVD 

Katarzyna Wieczorek 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIECEZJALNY DZIEO SKUPIENIA AKCJI 
KATOLICKIEJ W PORSZEWICACH 

19 listopada członkowie i sympatycy Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej wspólnie z Księdzem 
Proboszczem Andrzejem Blewioskim Asystentem 
Kościelnym Akcji Katolickiej POAK uczestniczyli w Dniu 
Skupienia połączonym z obchodami 15 rocznicy Akcji 
Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Motywem przewodnim 
tegorocznego dnia AK był temat: „Kościół Naszym 
domem”.  
W Programie odbyły się: 
 Konferencja: I  - „Kościół sam jest ruchem” (Jan Paweł II). 
Społeczny i misteryjny charakter tożsamości kościoła – 
wygłoszona przez ks. dr Grzegorza Dziewulskiego 
Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Łódzkiej.  
Konferencja II – Kryzys Gospodarczy czy kryzys moralny? 
Refleksja w świetle nauczania społecznego Kościoła. 
Wygłoszona przez Ks. kan. dr hab. Marka Stępniaka.  
Zgromadzeni uczestniczyli we Mszy Św. pod 
przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego 
Władysława Ziółka. Po konferencjach i Mszy Św. odbyła się 
dyskusja w grupach, w której uczestnicy mogli zabierad 
głos i wypowiadad swoje zdanie. 40 osoba grupa 
uczestników wróciła ubogacona i zadowolona z pobytu w 
Porszewicach. W czasie przejazdu do Porszewic na 
każdego uczestnika czekała miła niespodzianka 
ufundowana przez Ks. Proboszcza. 

Mariana Strugioska-Felczyoska 
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Kancelaria Parafialna czynna codziennie od poniedziałku do  
piątku w godz; 9:00– 11:00 oraz 15:00– 16:30        Tel: 42 /716-27-65 
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ZAPROSZENIE 
My pomagamy 12 lat w 

działalności Świetlicy 

Opiekuoczo-Wychowawczej 

parafialnej. 

POMÓŻ I TY! 
Możesz nas wesprzed poprzez 

modlitwę, wolontariat oraz 
finansowo. 

 
Członkowie i sympatycy 

Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej 
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