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PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

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

 

Drodzy Parafianie 
Z woli opatrzności Bożej, dane jest nam kolejny raz  

przeżywać radość wypływającą z zamieszkania Boga pośród nas. 
Na nowo przeżywamy słowa Ewangelisty Jana –  
,,Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego 
 Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy,  
nie zginął, ale miał życie wieczne”(J 3,16).  
W Polskiej tradycji Święta Bożego Narodzenia  
przeżywane są w wyjątkowo rodzinnej atmosferze. 

Drodzy Bracia i Siostry  
życzymy Wam z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
oraz Nowego Roku 2015 wsłuchania się w tajemnicę, pokorę i prostotę żłóbka. Przyjmijcie 
Chrystusa do Waszych domów, otwórzcie się na Jego błogosławieństwo. Niech tajemnica 
narodzenia dzieciątka Jezus ociepla, przynosi nadzieję, miłość i pokój w każdy nadchodzący dzień. 
  Gwiazda betlejemska zaś niech oświetla drogę waszego osobistego powołania. Czego Wam 
życzymy z całego serca, obiecując szczerą w tej intencji modlitwę. 
  Ks. Proboszcz Andrzej Blewiński wraz z Wikariuszami Parafii MBDR w Zgierzu. 
 

 

Niech błogosławiona noc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. 
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje 

Was zdrowiem, pomyślnością, obfitymi łaskami Bożymi i szczęściem. 
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia, niech spełniają się wszystkie Wasze marzenia 

życzą 
Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Blewińskiemu oraz Wikariuszom  

wdzięczni za trud posługi duszpasterskiej - Parafianie. 
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ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA W BIBLII I TRADYCJI 
Uroczystość Bożego Narodzenia początkowo 

obchodzono w Jerozolimie, skąd patriarcha udawał się  
w procesji do oddalonego o około 8 km Betlejem. Tam  
w Grocie Narodzenia była odprawiana o północy msza 
św. Następnie powracano do Jerozolimy i 
w godzinach porannych odprawiano drugą 
mszę św. w kościele Zmartwychwstania 
Pańskiego. Trzecia msza odbywała się po 
południu w kościele katedralnym.  
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa 
często odprawiano nabożeństwa nocą. 
Pamiątką tej praktyki jest dzisiejsza 
Pasterka. Podczas tej niezwykle uroczystej 
Mszy Kościół  wyraża niezmierną radość  
z narodzenia Pana Jezusa. 

Chrystus przyszedł na świat  
w Betlejem Judzkim, wymienianym 
kilkanaście razy w Starym Testamencie. 
Tam też urodził się i został namaszczony 
na króla Izraela Dawid. Dlatego św. Łukasz 
nazywa Betlejem „miastem Dawidowym” (Łk 2, 4-5). 
Narodzenie Jezusa zostało opisane w drugim rozdziale 
Ewangelii wg św. Łukasza. Natchniony autor przytacza 
słowa anioła Pańskiego skierowane do pasterzy: „Nie 
bójcie się. Oznajmiam wam bowiem wielką radość 
zgotowaną całemu narodowi: W mieście Dawidowym 
narodził się wam dziś Zbawiciel. który jest Mesjaszem  
i Panem. A oto znak dla was: Znajdziecie niemowlę 
owinięte w pieluszki i złożone w żłobie.” (Łk 2, 9-12).  

Ok. 326 r. n. e. cesarzowa św. Helena nad Grotą 
Narodzenia Pana Jezusa ufundowała bazylikę, którą po 
pożarze odbudował cesarz Justynian I (VI w.). Grota 
Narodzenia znajduje się pod prezbiterium. W jej wnętrzu 
umieszczone są dwa ołtarze. Jeden znajduje się  
w miejscu Narodzenia oznaczonym przez gwiazdę  
z łacińskim napisem: „Hic de Maria Virgine Christus 
natus est” („Tu z Maryi Dziewicy narodził się Chrystus”). 
Drugi ołtarz wskazuje na miejsce żłóbka, który wg 
podania został przeniesiony do bazyliki Matki Bożej 
Większej w Rzymie. Przy ołtarzu żłóbka odprawiane są 
Msze Św., podczas których wierni rozważają i czczą 
Tajemnicę Wcielenia i Narodzenia Syna Bożego. Ze 
świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele tradycji  
i zwyczajów. Jednym z nich jest przygotowywanie  
w kościołach żłóbków. Pierwsze żłóbki wystawiano  
w uroczystość Bożego Narodzenia we Włoszech. Na tle 
groty umieszczano w nich figury Świętej Rodziny, 
aniołów i pasterzy. Do rozpowszechnienia budowania 
żłóbków i szopek przyczynił się św. Franciszek z Asyżu  
i jego współbracia. Najbardziej znane są szopki 
toskańskie, neapolitańskie i sycylijskie. W Polsce słyną  

z piękna i misternej budowy szopki krakowskie, 
corocznie wystawiane na Rynku Głównym.  

W średniowieczu wprowadzono jasełka. Były 
one ilustracją tekstów ewangelicznych, ale stopniowo 

stawały się rozbudowanymi 
scenami teatralnymi. Misteria 
cieszyły się ogromną popularnością. 
Odbywały się w kościołach a od 
XVIII w. na dworach zaczęto 
urządzać jasełka kukiełkowe.  

Zwyczaj śpiewania kolęd 
wywodzi się od rzymskich kolęd 
styczniowych, związanych ze 
świętem odradzającego się słońca. 
Początkowo zawierano w nich 
życzenia pomyślności w domu  
i gospodarstwie. Każdy naród 
katolicki posiada w swym dorobku 
kulturalnym i folklorystycznym te 
piękne, radosne, skoczne, a niekiedy 

wzruszające i rzewne melodie. W Polsce jest ich ponad 
500.  

Zwyczaj ubierania choinki był rozpowszechniony 
szczególnie wśród ludów germańskich i wywodził się  
z czasów pogańskich, gdzie gałązki jodły, sosny, świerku 
czy jemioły były symbolem zwycięstwa życia nad 
śmiercią. Kościół przyjął ten zwyczaj jako zapowiedź  
i znak Jezusa Chrystusa, który jest „rajskim drzewem 
żywota” i na drzewie krzyża dokonał naszego zbawienia.  

Życzenia i prezenty są wyrazem serdeczności  
i wzajemnej miłości. Prezentami gwiazdkowymi 
obdarowuje się szczególnie dzieci na pamiątkę tego, że 
Chrystus zjawił się w postaci dziecka. 

Wigilia w Polsce przyjęła się w XVIII w., a 
powszechną tradycją stała się w wieku XX. Nakryty 
białym obrusem stół podkreśla uroczysty nastrój 
wieczerzy. Pod obrusem kładzie się sianko na pamiątkę 
miejsca narodzenia Pana Jezusa. Jedno nakrycie było 
kiedyś pozostawiane dla członka rodziny, który w danym 
roku przeniósł się do wieczności. Przygotowuje się 
również miejsce dla niespodziewanego gościa, gdyż w 
wieczór wigilijny nikt nie może się czuć głodny i samotny. 
Polską tradycją jest zachowywanie w Wigilię postu. Do 
uroczystej kolacji zasiada się po pojawieniu się na niebie 
pierwszej gwiazdki (na pamiątkę Gwiazdy Betlejemskiej). 
Podczas Wigilii dzielimy się opłatkiem. Jest on symbolem 
Eucharystii. Składamy sobie wzajemnie życzenia  
i wybaczamy urazy.  

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. 
Radosnego świętowania, rodzinnego ciepła i miłości 
życzy. 

Elżbieta Hildt 
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NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 
W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu 

Kościół obchodzi Święto Świętej Rodziny. W tym roku 
przypada ono 28 grudnia. Tego dnia Kościół kieruje 
wzrok na Rodzinę z Nazaretu jako wzór każdej rodziny 
chrześcijańskiej i zaprasza wszystkie rodziny do życia  
w jedności z Bogiem.  

Święto zostało ustanowione w XVIII wieku  
w Kanadzie za aprobatą papieża Aleksandra VII. Na stałe 
do liturgii weszło w XIX wieku za pontyfikatu papieża 
Leona XIII , który wydał dekret aprobujący "kult czci 
zwrócony ku Rodzinie Świętej". Papież w swoich pismach 
wielokrotnie zachęcał do 
naśladowania Świętej Rodziny. 
Wskazywał na dobrodziejstwa, które 
płyną dzięki pobożności i czci Jej 
oddawanej, takie jak: postęp  
w miłosierdziu, świętość obyczajów, 
atmosfera pobożności. Papież Leon 
XIII pisał: "Pod opieką Najświętszej 
Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu 
wychowywał się Jezus, Słońce 
sprawiedliwości, zanim swym 
blaskiem oświecił narody. 
Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie 
wzajemna miłość, świętość obyczajów 
i pobożne ćwiczenia - jednym słowem 
wszystko, co rodzinę może 
uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom". 
Papież wielokrotnie wskazywał na rodzinę jako miejsce 
uświęcenia, postępu duchowego i służby w Kościele. 

W niedzielę Świętej Rodziny biskupi w całym 
kraju kierują list duszpasterski do rodzin, kóry jest 
czytany w ramach kazania na wszystkich Mszach 
Świętych. Biskupi przypominają w nim o konieczności 
uświęcania życia rodzinnego, które w konsekwencji 

prowadzi rodzinę do pełnego rozwoju osobistego, do 
szczęścia domowego i jest skuteczną metodą budowania 
społeczeństwa żyjącego w pokoju. Mówią o potrzebie 
poznawania Chrystusa poprzez domową katechezę, 
lekturę Pisma Świętego, rozmowy z dziećmi o niedzielnej 
Ewangelii i tematach poruszanych na lekcjach religii. 

Biskupi wskazują na naukę Prymasa 
Wyszyńskiego, który nauczał, że rodzina silna Bogiem 
bierze swoją siłę z faktu, że została ustanowiona przez 
Boga i otrzymała zadanie świadczyć o Bożej miłości. 
Prymas Tysiąclecia mówił również o obowiązku rodziny, 

jakim jest wychowywanie dzieci w 
posłuszeństwie Bogu i w umiłowaniu życia 
wspólnego, co skutkuje tym, że rodzina 
staje się fundamentem narodów  
i społeczeństw. Biskupi przytaczają słowa 
Prymasa: "Kto jest przyjacielem narodu, 
umacnia rodzinę, kto jest wrogiem narodu, 
niszczy rodzinę. To w rodzinie pod sercem 
matki kryje się naród. Do rodziny trzeba 
więc podchodzić ostrożnie, z wielkim 
szacunkiem, w ciszy, z pokorą, bez tupetu 
wobec jej praw i miejsca w narodzie,  
z uznaniem jej chrześcijańskiego ducha i 
obyczaju".  

W niedzielę Świętej Rodziny jest 
także mowa o problemach i zagrożaniach 

rodziny. W związku z tym w całym kraju rodziny modlą 
się o szczególne wstawiennictwo Świętej Rodziny z 
Nazaretu, by mogły godnie żyć, by nie musiały wybierać 
pomiędzy niemoralnymi rozwiązaniami a Bogiem i 
zapraszają Boga do swoich domów, by był obecny w ich 
codziennym życiu, tak jak był obecny z życiu codziennym 
Świętej Rodziny z Nazaretu. 

Barbara Musiał 
 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
6 stycznia Kościół obchodzi Uroczystość 

Objawienia Pańskiego, w tradycji nazywaną także 
Świętem Trzech Króli.  Uroczystość ta była znana na 
Wschodzie już w III w., a około 100 lat później pojawiła 
się także na Zachodzie. W liturgii uroczystość Objawienia 
Pańskiego wiąże się nierozerwalnie z Bożym 
Narodzeniem. Ewangelia wg św. Mateusza mówi  

o Magach lub – wg innych 
tłumaczeń – Mędrcach ze 
Wschodu, którzy idąc za 
gwiazdą przybyli do Jerozolimy 
i do Betlejem, szukając nowo 
narodzonego Króla 
żydowskiego. „Weszli do domu 
i zobaczyli Dziecię z matką 
Jego, Maryją upadli na twarz  

i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”(Mt2, 11). 

Objawienie (nazywane z jęz. greckiego Epifanią) 
oznacza zjawienie się, ukazanie się bóstwa w ludzkiej 
postaci. W liturgii zachodniej podczas uroczystości 
Objawienia podkreśla się obecność Trzech Królów. 
Nazywano ich magami, mędrcami, a od III w. n. e. – 
królami ze Wschodu. Ich imiona – Kacper, Melchior, 
Baltazar – pojawiły się po raz pierwszy ok. roku 520 na 
mozaice w kościele San Apolinare Nuovo w Rawennie.  
Pokłon magów – mędrców, których do Jezusa przywiodła 
gwiazda wskazuje, że cały wszechświat (gwiazda jest 
częścią kosmosu) został poruszony narodzeniem 
Chrystusa. Do Dzieciątka przybywają poganie, aby oddać 
cześć Bogu.  
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Wydarzenie to wskazuje na możliwość 
odnalezienia i rozpoznania Boga, jeśli szczerze i rzetelnie 
szuka się prawdy o Nim. Mędrcy, którzy przybyli do 
Jezusa złożyli dary. Tradycja przekazuje, że były to: złoto 
– symbol godności królewskiej, kadzidło – symbol 
godności kapłańskiej i mirra – symbol wypełnienia 
proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci 
Zbawiciela. Jednocześnie dary te stanowią wyraz wiary  
w Chrystusa – prawdziwego człowieka (mirra), 
prawdziwego Boga (kadzidło) oraz Króla (złoto).  

Z Uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się 
zwyczaj święcenia kredy i kadzidła. Poświęconą kredą 
wypisuje się na drzwiach K +M+ B oraz aktualny rok. 
Litery te interpretuje się jako inicjały trzech królów.  
W średniowieczu odczytywano to inaczej. Napis „C +M+ 
B” (imię Kacper po łacinie pisane jest przez C) wyrażał 
błogosławieństwo: „Niech Chrystus błogosławi 
mieszkanie!” (Christus mansionem benedicat). Spalane 

w domu kadzidło podkreśla, że jest on miejscem 
modlitwy. 
 W sztuce Kacper przedstawiany jest najczęściej 
jako ofiarujący mirrę mieszkaniec Afryki, Melchior – jako 
dający złoto Europejczyk i Baltazar – jako król azjatycki 
przynoszący do żłóbka kadzidło.    

Od XII wieku tradycja Trzech Króli związana jest  
z Kolonią. W 1164 r. abp Rainald von Dassel kierujący 
kancelarią cesarza Fryderyka Barbarossy przywiózł nad 
Ren z podbitego Mediolanu szczątki czczone tam jako 
relikwie Trzech Króli. Wg dokumentu opisującego dzieje 
życia biskupa Eustorgiusza doczesne szczątki Trzech 
Królów miała znaleźć w IV w. w Jerozolimie św. Helena, 
matka cesarza Konstantyna i w IX w. zostały one 
przewiezione do kościoła w Mediolanie.    

Trzej Królowie czczeni są jako patroni 
podróżujących, pielgrzymów, handlowców, właścicieli 
gospód oraz kuśnierzy. 

Elżbieta Hildt 
 

BŁOGOSŁAWIONY EDMUND BOJANOWSKI 
 „To co robimy, robimy dla Boga, a wobec takiego 

celu bardzo małymi przedstawiają się przeszkody, choćby 
najdotkliwsze”- pod takim hasłem w dniach 12 – 
13.10.2014 roku odbyła się pielgrzymka szlakiem bł. 
Edmunda Bojanowskiego, jako kontyuacja tegorocznej 
sierpniowej XXI Zgierskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną 
Górę, której patronował błogosławiony Edmund. 
 Uczestnikami październikowej pielgrzymki byli 
przedstawiciele Bractwa 
Pielgrzymkowego wraz ze zgierskimi 
pielgrzymami, siostry ze Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi 
Panny w Łodzi oraz członkowie Rodziny 
bł. Edmunda Bojanowskiego w Łodzi. 
Wyjazd miał na celu zapoznanie się z 
miejscami szczególnie związanymi z 
życiem i działalnością bł. Edmunda oraz 
założonym przez niego Zgromadzeniem 
Sióstr Służebniczek, takmi jak: Luboń, 
Gostyń, Grabonóg, Podrzecze, Górka 
Duchowna, Jaszkowo, czy Poznań i Kalisz. 
 Był zatem czas na zwiedzanie 
pięknych okolic Wielkopolski, czas na 
wspólną modlitwę, między innymi w 
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 
Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu, 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce 
Duchownej, Kościele w Jaszkowie, przy grobie 
błogosławionego Edmunda w Luboniu, zwiedzanie 
ochronki w Podrzeczu, muzeum w Grabonogu, czy udział 
w lokalnej uroczystości poświęcenia pomnika bł. 
Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu-Piaskach, 
połączonej z przygotowanym z tej okazji programem 
słowno-muzycznym.  

 Błogosławiony Edmund Bojanowski (1814 – 1871) 
urodził się w Grabonogu koło Gostynia w woj. 
wielkopolskim, w którym to oraz w Płaczkowie koło 
Dubina spędził lata swojego dzieciństwa i wczesnej 
młodości. Pochodził ze szlacheckiej rodziny i otrzymał 
staranne wykształcenie, w tym odbywał z przerwami 
studia we Wrocławiu i Berlinie w latach: 1832 – 1838, w 
trakcie których rozpoczął działalność literacką jako poeta 

i tłumacz, współpracując z wieloma 
pismami literackimi, np. „Melitele”, 
„Marzanna”, „Przyjaciel ludu”. 
 Karierę literacką przerwała choroba 
płuc, która po odbytych kuracjach zmusiła 
do powrotu w rodzinne strony, gdzie 
Bojanowski poświęcił się pracy 
charytatywnej i społecznej. Był członkiem 
wielu organizacji i stowarzyszeń: Ligi 
Polskiej, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 
Poznaniu, Towarzystwa Pomocy Naukowej, 
Konferencji św. Wincentego a Paulo itp. Był 
wydawcą między innymi pisma „Pokłosia – 
Zbieranki literackiej na korzyść sierot” oraz 
„Roku Wiejskiego”. W 1849 roku w czasie 
epidemii cholery w domu Kasyna 
gostyńskiego, gdzie działał jako członek 

Wydziału Literackiego, urządził przy pomocy 
sprowadzonych Sióstr Miłosierdzia z Poznania: szpital, 
ochronkę i sierociniec dla dzieci osób zmarłych na 
cholerę. W Grabonogu założył „Dom miłosierdzia” dla 
sierot, apteki dla biednych, wypożyczalnie książek oraz 
czytelnie. W marcu 1869 roku wstąpił do seminarium w 
Gnieźnie, które musiał opuścić z uwagi na pogarszający 
się stan zdrowia. Zmarł jako osoba świecka w Górce 
Duchownej w dniu 07.08.1871 roku.    
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 Bł. Edmund Bojanowski jako człowiek „modlitwy 
i czynu” swoje życie poświęcił na krzewieniu kultury 
polskiej oraz pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza 
dzieciom. Miał na względzie edukację i rozwój 
intelektualny dzieci, głównie z biednych, wiejskich i 
osieroconych rodzin. W tym celu napisał rozprawki na 
tematy religijne i wychowawcze, „Piosnki wiejskie dla 
ochronek” i „Starodawne przysłowia dla ochronek”.  
W dniu 03.05.1850 roku w Podrzeczu koło Gostynia 
otworzył pierwszą ochronkę wiejską oraz założył Bractwo 
Ochroniarek, które stało się zaczynem Zgromadzenia 
Służebniczek Maryi, najliczniejszego z założonych  
w Polsce zgromadzeń. Pierwszy własny nowicjat 
zgromadzenia otworzony został w Jaszkowie w 1856 roku, 
zaś w 1866 roku zgromadzenie zostało ostatecznie 
zatwierdzone przez władze kościelne. Z uwagi na 

trudności ze strony zaborców powstały z czasem 
niezależne gałęzie zgromadzenia sióstr służebniczek,  
z domami generalnymi w Pleszewie Wielkopolskim, 
Starej Wsi w województwie podkarpackim, Dębicy  
w województwie podkarpackim oraz we Wrocławiu.   
 Bł. Edmunda Bojanowskiego można zaliczyć do 
grona tych błogosławionych, którzy powinni być 
szczególnie bliscy nam, ludziom świeckim XXI wieku oraz 
którzy stanowią wzór do naśladowania w wychowaniu 
młodego pokolenia do patriotyzmu i wartości 
chrześcijańskich oraz w krzewieniu kultury polskiej, także 
we współczesnym świecie. 

Elżbieta Gzik 
(opracowano m. in. na podstawie: A. Szafrańska, Surdut 
czy rewerenda, Warszawa, 1999) 

 

ROK 2015 – ROKIEM JANA PAWŁA II 

Sejm RP uchwalił 5 grudnia 2014r., że rok 2015 
będzie Rokiem Jana Pawła II. Posłowie zgodnie przyjęli 
uchwałę „w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego 
szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący 
wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego 
współczesnego świata”. 

„Niech motywem przewodnim wszelkich 
inicjatyw wzbogacających ten Rok będą słowa Jana 
Pawła II wypowiedziane przed laty na Jasnej Górze: 
Czuwam - to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to 
wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. 
To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich 
zobowiązuje” – czytamy w uchwale. 

Sejm podkreśla w niej również ogromne zasługi i 
zaangażowanie Jana Pawła II „w proces odradzania się 
niepodległości naszej ojczyzny oraz ogromny wkład w 
propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i 
prawach człowieka na zawsze pozostaną w naszej 
pamięci”. Jego życie było świadectwem wiary dla 
milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście 
zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania 
i poglądów" – podkreślają posłowie. 

W uchwale przypominają również, że w kwietniu 
2015r. przypada 10. rocznica śmierci i pierwsza rocznica 
kanonizacji  wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła 
II. 

Źródło: www.ekai.pl 
 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
 18 – 19 – 20    grudnia   2014 r 

 
Przewodniczy KSIĄDZ DYREKTOR LESŁAW MIREK 

CZWARTEK  –  18    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 ogólną 

PIĄTEK   –  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 ogólną 

SOBOTA   –  20    grudnia  DZIEŃ SPOWIEDZI 

  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 ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE 
REKOLEKCJI ORAZ UROCZYSTE 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
 

Sakrament pokuty w godz. 
7.00 – 10.00 

15.30 – 19.00 

 

http://www.ekai.pl/
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ŚLADAMI JEZUSA PO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
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Zdjęcia opracowała: Marianna Strugińska- Felczyńska   
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DZIEŃ SKUPIENIA AKCJI KATOLICKIEJ 
W dniu 22 listopada 2014 roku w Parafii Matki 

Bożej Dobrej Rady w Zgierzu odbył się Dzień Skupienia 
Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Łódzkiej. 

 Mottem spotkania były słowa „Nawracajcie się  
i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15) 

Spotkanie otworzyła Marianna Strugińska - 
Felczyńska- Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Następnie ks. kan. dr 
Andrzej Blewiński - Asystent Kościelny Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Łódzkiej wraz ze zgromadzonymi 
uczestnikami odmówił Liturgię Godzin. 
 Kolejnym punktem spotkania była konferencja- 
„Wiara w życiu człowieka” wygłoszona przez ks. prof. 
Marka Stępniaka. Odnosiła się ona przede wszystkim do 
rozważania roli i miejsca wiary w życiu społecznym oraz 
wiary jako wspólnego dobra.  

Zatem od początku czym jest wiara? Według 
Katechizmu Kościoła Katolickiego wiara- to wolna  
i suwerenna odpowiedź człowieka na głos i zaproszenie 
Boga. Wiara zaś jest przekazywana i wyznawana we 
wspólnocie, wspólnocie Kościoła. Wspólnotę Kościoła 
tworzą wszyscy wierzący również ludzie świeccy 
powołani do niej poprzez misję powszechnego 
kapłaństwa.  

Ksiądz prof. Marek Stępniak przypomniał 
oczywistą, ale skrywaną głęboko prawdę, iż nikt nam nie 
obiecywał raju tu na Ziemi. Nie możemy się posługiwać 
sloganami-„kiedyś ludziom żyło się lepiej”,  „łatwiej było 
wierzyć” itp. Zawsze bowiem na chrześcijaństwo 
oddziaływały ideologie indywidualizmu i kolektywizmu. 
Ideologia indywidualizmu znalazła swoje wypełnienie  

w systemie liberalnym, który twierdził, że przykazania 
zasady moralne sprzeciwiają się wolności człowieka. 
Ideologia kolektywizmu znalazła odbicie w nurcie 
socjalizmu i komunizmu. Nurty te zakładały, że istnieje 
tylko materia nie ma Boga, duszy nieśmiertelnej. Istniały 
subtelniejsze postacie walki z chrześcijanizmem .Do tych 
właśnie obecnie możemy zaliczyć ideologię Gender. 
 Przywołany był wielokrotnie podczas konferencji 
problem odpowiedzialności prawnej, moralnej  
i społecznej każdego chrześcijanina za decyzje i wybory 
codzienne. Od tych najbardziej elementarnych  
i jednostkowych wyborów aż po te najpoważniejsze 
mające wpływ na życie wielu ludzi, a czasem całego 
społeczeństwa. Problem ten doprowadził nas do 
kolejnego ogniwa rozważania- świadectwa życia oraz 
użyteczności wiary w życiu społecznym. Została tutaj 
przywołana encyklika Papieża Franciszka- „Lumen Fidei”, 
w której to zachęca chrześcijan do przemyślenie łaski 
wiary. Wiara jak podkreśla Papież Franciszek to - miłość, 
światło, które oświeca życiowe drogi i wybory, nadzieja 
codzienna jak i nadzieja na życie wieczne. Aspekt 
użyteczności wiary w życiu społecznym miał swój 

początek w Księdze Rodzaju w osobie Noego. Jego wiara 
i posłuszeństwo, trud w budowie arki zaowocowały 
uratowaniem ludzi i zwierząt. 
 Papież Franciszek w cytowanej encyklice – 
„Lumen Fidei” podkreśla, że chrześcijanin solidny  
w wierze oraz gorliwy buduje miasta, relacje godne  
człowieka dla siebie i innych, daje nadzieję na przyszłość. 
Zatem należy zadać sobie pytanie skąd rodzą się decyzje 
bolesne i błędne w rodzinach, lokalnych 
społecznościach, państwie? Odpowiedź jest bardzo 
prosta, ale wymagająca-należy bowiem nieustannie dbać 
o dar żywej wiary by być strawnym chrześcijaninem  
i móc z miłością realizować swoje osobiste powołanie. 
Zaś osobiste powołania jednostkowych chrześcijan 
przełoży się na dobro wspólne. Wspomniane dobro 
wspólne może mieć różne wymiary: 
1.sprawiedliwość, poszanowanie, pokój; 
2.relacje międzyludzkie-poszanowanie bliźniego, jego 
praw, radość życia we wspólnocie;  
3.trwałe i zgodne życie w małżeństwie i rodzinie. 
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Papież Franciszek podkreśla zdecydowanie, że 
gdy zanika wiara i związana z nią miłość zanikają 
fundamenty życia takie jak: moralność, godność osoby 
ludzkiej, rodzina, prawa człowieka. 

Akcja Katolicka, jej inicjatywy oraz inne ruchy 
działające w Kościele kształtują człowieka, aby miał 
odwagę kierować się wiarą w życiu społecznym, dawać 
świadectwo życia i poszerzać krąg dobra. 
 Kolejna konferencja tego spotkania poświęcona 
była Światowym Dniom Młodzieży, które odbędą się  
w Krakowie w 2016 roku. konferencje wygłosił ks. dr 
Przemysław Góra. 

Po raz kolejny została przytoczona waga 
świadectwa życia, nasza autentyczność w codzienności  
i konsekwencja. Ksiądz dr Przemysław Góra przytoczył 
słowa Papieża Franciszka skierowane do młodych- 
„Dzisiaj nie trzeba dużo mówić, ale mówić życiem, 
konsekwencją życia". Ksiądz Góra podkreślił fakt, iż 
największym prezentem w zabieganych czasach jest 
ofiarowanie ludziom młodym naszej obecności, uwagi. 

Podkreślał, że Kościół musi wsłuchiwać się w tętno życia 
młodych i być w ich najważniejszych arteriach. 
Podkreśleniu roli ludzi młodych służą właśnie Światowe 
Dni Młodzieży. Przestrzegał jednocześnie przed efektem 
śnieżnej kuli, która topnieje na słońcu. Nawoływał aby 
młodzież przez świadectwo życia wychowywać 
systematycznie i konsekwentnie w codziennej prozie 
życia. 
 Punktem kulminacyjnym spotkania była Msza 
Święta koncelebrowana pod przewodnictwem 

Metropolity Łódzkiego Księdza Arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego. 
Ksiądz Arcybiskup przypomniał nam nasze powołanie do 
dążenia do zmartwychwstania, do miłości bliźniego  
i budowania dobra poprzez świadomą realizację 
indywidualnego powołania. W słowie do wiernych 
arcybiskup zwrócił uwagę, że członkowie Akcji Katolickiej 
muszą dawać świadectwo. Akcja Katolicka jest tym 
nurtem w Kościele, w którym formacja dokonuje się 

przez akcję, czyli czyn. Podkreślił także, że Bóg jest 
Bogiem żywych, obdarzonych życiem, by go całym 
swoim życiem wysławiać. Tak więc, aby pobudzić do 
działania członków AK wystarczy przyjąć ewangelię 
 w całej jej wyrazistości i prawdzie i o niej mówić światu. 
My, członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej, dziękujemy 
Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu za 
wsparcie i opiekę duchową oraz modlitwę w intencji 
Akcji Katolickiej. 
 Zgodnie z mottem tego spotkania powróćmy do 
korzeni wiary, dbajmy o jej świeżość, prawdziwość,  
a wtedy przełoży się ona na dobro ogólne w każdej 
dziedzinie życia. 

Aneta Mikołajczyk 
 

Na zakończenie członkowie i sympatycy Akcji 
Katolickiej podpisali oświadczenie, w którym solidaryzują 
się z abp. Stanisławem Gądeckim, przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski, który na Synodzie 
odważnie i bezkompromisowo bronił rodziny  
i fundamentalnych wartości. 

Marianna Strugińska-Felczńska 
 

KLUB SENIORA – TO JUŻ 5 LAT 
Powstali, by wyciągnąć osoby starsze  

z domowych pieleszy  
i wspólnie spędzać czas przy 
kawie i herbacie. Teraz jeżdżą 
w ciekawe miejsca, poznają 
inne kultury, słuchają 
niezwykłych wykładów, a 
liczba uczestników nieustannie 
rośnie - Klub seniora przy 
parafii Matki Bożej Dobrej 

Rady w Zgierzu świętował 5 - lecie swojego istnienia. 
Klub seniora istnieje od 29 

listopada 2009 r. i jest jedną z 28 
prężnie działających grup  
w parafii. Klubem opiekuje się 
proboszcz ks. kan. dr Andrzej 
Blewiński oraz pan Sylwester 
Sobiech. Na spotkania klubowe 
uczęszcza łącznie około 140 osób. 
Klubowicze spotykają się w co 
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drugi poniedziałek o godz. 10:00 w domu parafialnym. 
Podczas tych 5 lat funkcjonowania klubu jego 

uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w wielu 
ciekawych inicjatywach. Były m.in spotkania o tematyce 
religijnej: wiara w cuda, wiara w zabobony, jak się 
spowiadać, święta kościelne, żywoty świętych,  
z duchownymi bratnich Kościołów chrześcijańskich,  
z franciszkaninem z Łagiewnik, z kapelanem wojskowym. 
Były też spotkania praktyczne: pierwsza pomoc, 
zapobieganie skutkom chorób, z radcą prawnym, z 
lekarzami, z panią z NFZ, z kosmetyczką, z pracownikami 
banku, z pilotem. A ponadto były spotkania kulturalne  

i kulturowe: kolorowy świat malarstwa francuskiego, 
Teatr Muzyczny, koncerty skrzypcowy i gitarowy, 
poznawanie kultury Japonii, życia zakonnego w Indiach, 
sytuacji Kościoła w USA. Uczestnicy klubu brali tez udział 
w wycieczkach: odwiedziny muzeum w Zgierzu  
i w Radogoszczy, zwiedzanie Katedry Prawosławnej, 
spacery po Zgierzu i Łodzi-Łagiewnikach. Były też 
spotkania ze służbami miejskimi: pani prezydent miasta 
Zgierza i jej urzędnicy, Policja, Straż Pożarna, Straż 
Miejska, Służba Leśna. 

Źródło: www.Archidiecezja Łódzka 
Opracowała: Katarzyna Wieczorek 

 

Z ŻYCIA PARAFII 
 

WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI 
Słowa podziękowania za trud roznoszenia 

opłatków dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej. 
Ofiary przekazane za opłatek są przekazywane 

dla zniwelowania zaciągniętego długu na remonty 
parafii. 
W tym roku tego trudu podjęli się: 

1. Zofia Rumak 
2. Edward Mos 

3. Marek Cylke 
4. Zenona Kalbarczyk 
5. Hanna Wójciak 
6. Hanna Florczak 
7. Janusz Klimczuk 
8. Elicja Olczyk 
9. Sylwester Sobiech 

               Zespół Redakcyjny 

 

 

 

LAUREACI KONKURSU O BŁ. JERZYM POPIEŁUSZCE 
Poznaliśmy już laureatów na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla dzieci  

i młodzieży szkolnej -  „Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”.  
Organizatorem konkursu są Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską S.A. 

Na szczeblu wojewódzkim inicjatorami są: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, Wydział 
Katechetyczny Kurii Metropolitarnej Łódzkiej oraz Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej. 

Patronat nad konkursem objął Ks. Profesor Arcybiskup Metropolii Łódzkiej Marek Jędraszewski. Opiekę 
medialną nad konkursem sprawowała: Katolicka Rozgłośnia Archidiecezji Łódzkiej Radio Plus, Radio Niepokalanów, 
Tygodnik Katolicki Niedziela.  

Hanna Wójciak Sylwester Sobiech Elicja Olczyk Zofia Rumak 

Edward Mos Janusz Klimczuk 
Janusz Klimczuk 
Janusz Klimczuk  

Marek Cylke  Zenona Kalbarczyk 

Hanna Florczak 
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Celem konkursu było przybliżenie postaci bł. Jerzego Popiełuszki - patrioty, społecznika, obrońcy godności 
człowieka- w 30 rocznicę jego męczeńskiej śmierci, a także kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych 
wśród dzieci i młodzieży. Do konkursu przesłano 62 prace. Najlepsze prace – wyróżnione, zostały przesłane do 
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej 

Gratulujemy wyróżnionym i wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. 
Agnieszka Gajek 

Prace wyróżnione w konkursie 

 

 

 
 

  

Lp. 
Nazwisko  

i imię ucznia 
Nazwisko 

i imię opiekuna 
Nazwa placówki Typ placówki 

1 Szymon Kawa Alina Zalewska 
 

Szkoła Podstawowa nr  7im. Orląt 
Lwowskich  93-535 Łódź, ul. Wiosenna 1 
e- mail:sp7@vp.pl  tel.:42/6841976  
dyrektor Jarosław Krajewski 

Szkoła 
podstawowa 

2 Martyna Zwolak 

3 Jarosław Kozioł  Wioletta 
Andrzejewska 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodzi im. 
 mjr H. Dobrzańskiego „Hubala ‘’ 
91-144 Łódź, ul. Harcerzy  Zatorowców 
Tel. 42/6557905 
Dyrektor: Małgorzata Cylke  

Szkoła 
podstawowa 

4 Małgorzata 
Wyrzykowska 

Dorota Rogalewicz Szkoła Podstawowa nr 8  
W Zgierzu ul. Boya Żeleńskiego 4 
42/716 51 29 
Dyrektor: Grażyna Sadok 

Szkoła 
podstawowa 

5 Kamil Kołodziejski Paulina Rybińska-
Rosiak 
 

Zespól Szkół w Wiadernie 1 
97-200  Tomaszów Mazowiecki 
Wiaderno 1 
44/7243893 
Dyrektor: Arkadiusz Świech 

Szkoła 
podstawowa 

6 Natalia 
Szustakowska 
 

Marcin Rybak 
 

Gimnazjum nr3 im. Józefa Piłsudskiego 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42/46 
gim3tm@poczta.onet.pl ; tel. 44/7244330 
Dyrektor: Mirosława Tomczak 

Gimnazjum 

7 Małgorzata Pluta 
 

Dorota Obrębska 
 

II Liceum Ogólnokształcące 
Im. Królowej Jadwigi 
Ul. Puławskiego 29, 95-200 Pabianice 
Tel.42/2152245 
Dyrektor: Krzysztof Zajda 

Liceum 
ogólnokształcące 

8 Nikola Kręgielska Aleksandra 
Kazmierowska 

Szkoła Podstawowa nr 19 
Ul. Balonowa 1, 94-108 Łódź 
42/6894789 fax426898632 
pracownia.sp19@venti.pl 
Dyrektor: Krzysztof Chmiel 

Szkoła 
podstawowa 

9 Joanna Kowalska Teresa  Kruszyńska Publiczne Gimnazjum nr 1z Oddziałami 
Integracyjnymi Im. Szarych Szeregów 
Ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów  
pg1bel@poczta.onet.pl  Tel. 44/6328708 
Dyrektor: Jolanta Fidala 

Gimnazjum 

10 Kinga Telążka  

11 Paulina  Sudomir  Katarzyna Rygielska Gimnazjum nr 2 im. Władysława Reymonta 
Ul. Poniatowskiego 11, 95-080 Tuszyn 
e-mail: gim2tuszyn@op.pl   Tel.:42/614386  
Dyrektor: Elżbieta Rygielska 

Gimnazjum 

12 Julia Kobacka Anna Czyż Zespół  Szkól nr4 , Szkoła Podstawowa nr 10 
im. Tomaszowskich Olimpijczyków 
 ul. T. Ostrowskiego 14, 97-200 Tomaszów 
Mazowiecki 
e-mail: zs4tom-maz@wp.pl   Tel. 
44/7236783 
Dyrektor: Wacława Bąk 

Szkoła 
podstawowa 
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                 Opracowała: Katarzyna Dąbrowska 

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 

PÓŁ ŻARTEM PÓŁ SERIO

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Kupiłeś już coś pod choinkę ? 
- Tak, stojak. 

Odeszli do wieczności 

Marianna Walczak (ur.1925)  Marianna Gaszewska (ur.1930) 
Leon Stróżewski (ur.1928)  Maria Wójcik (ur.1926) 
Ryszard Betlej (ur.1961)  Janina Sobór (ur.1940) 
Czesław Wilk (ur.1930)   Wanda Piskorska (ur.1933) 
Leon Szcześniak (ur.1936)  Barbara Zarzycka (ur.1940) 
Maja Kwiatkowska (ur.2014)  Henryk Rajski (ur.1930) 
Irena Kołodziejczak (ur.1925)  Roman Nowak (ur.1939) 
Jadwiga Fiege (ur.1939)   Danuta Kosiorowska (ur.1931) 
Anna Koźba (ur.1938)   Agnieszka Wilk (ur.1986) 
Stanisława Jaśniewska (ur.1937) 

 

Módlmy się za naszych zmarłych, aby miłosierny Pan otworzył przed nimi bramy swego królestwa. 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano 
nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden z 
jeleni mówi: 
- Chciałbym, żeby już była wiosna. 
- Tak ci mróz doskwiera? 
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 

Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy zimniej niż 
dzisiaj. Nie mogę się już doczekać, co z tego wyniknie. 
Dziś jest 0 stopni... 

Z KSIĄG PARAFIALNYCH 
 

Baca żali się juhasowi: 
- Telewizja kłamie i manipuluje nawet w prognozie pogody! Jak 
w Warszawie spadło 15 centymetrów śniegu, to alarmowali, że 
katastrofa pogodowa. A jak mi całą chałupę zasypało, to mówili 
że są świetne warunki narciarskie. 

Początkujący narciarz pyta bacę: 
- Czy ten zjazd jest niebezpieczny? 
- Nie, panocku, syćka rozwolają się dopiero na dole! 

KOŁA RÓŻAŃCOWE W ŁASKU 
 


