
D
o

b
ra

 R
a

d
a

 7
(5

7
)

li
p

ie
c

2
0

1
4

PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU

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

ARCYBISKUP WOJCIECH POLAK
OTRZYMAŁ PALIUSZ

29 czerwca podczas  Mszy św. w uroczystość świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Watykanie prymas Polski abp.
Wojciech Polak otrzymał z rąk papieża Franciszka paliusz. Wraz
z metropolitą gnieźnieńskim ten znak czci i jurysdykcji liturgicznej
przyjęło 23 arcybiskupów-metropolitów z całego świata
mianowanych w okresie minionego roku. Abp Polak był
najmłodszym w tym gronie.

Przed przyjęciem paliuszy metropolici złożyli przysięgę. "Ja
Wojciech Polak arcybiskup gnieźnieński przysięgam świętemu
Piotrowi apostołowi, Świętemu Kościołowi Rzymskiemu i Tobie,
Ojcu Świętemu oraz Twoim pełnoprawnym następcom, że będę
zawsze wierny i posłuszny. Tak mi dopomóż Panie Boże

Wszechmogący" - wygłosił słowa przysięgi prymas Polski.
Papież poświęcił paliusze i nakładał je na ramiona każdego z metropolitów wymieniając z nimi znak pokoju.

Paliusz jest znakiem czci i jurysdykcji liturgicznej. Noszą go papież i arcybiskupi metropolici w swoich Kościołach
i w swoich prowincjach.

Paliusz jest długim okrągłym pasem z białej wełny z wetkniętymi w niego sześcioma krzyżami i dwoma
końcami opadającymi na plecy i piersi. Wełna do utkania tych przedmiotów pochodzi z dwóch baranków, które
papieże przyjmują w liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki – 21 stycznia w kaplicy Urbana VIII w Watykanie.

Źródło KAI
Marianna Strugińska

MATKA BOŻA W NASZYCH DOMACH
Od września 2010r. do maja 2014r wierni

z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu
przyjmowali w swoich rodzinach Obraz Nawiedzenia
Matki Boskiej Częstochowskiej. Czyniąc, na ten czas ze
swego mieszkania i domu „małą kaplicę”, w której
obecny jest Boży Syn Jezus Chrystus wraz ze Swoją
Najświętszą Matką Maryją.

Podczas tzw. ,,Małej Peregrynacji” czyli
nawiedzenia rodzin przez poświęcony Obrazy Matki
Boskiej Częstochowskiej, poszczególne rodziny przez
jedną dobę podejmowały przed obrazem modlitewne
czuwanie.

Nawiedzenie parafii przez Królową Polski w Jej
Jasnogórskim Wizerunku rozpoczęło się 15 lipca 2010 r.
o godz. 17.00, a zakończyło się następnego dnia w
godzinach popołudniowych. Na Mszy św. podczas
pożegnania został poświęcony mały  Obraz Matki Boskiej

Częstochowskiej, aby wędrował po parafii nawiedzając
poszczególne domy i rodziny. Co stanowiło okazję
jednoczenia nas do wspólnej modlitwy. Wszyscy bez
wyjątku jesteśmy świadomi własnej niemocy. Dlatego w
Niepokalanym Sercu Maryi szukamy ożywienia
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Najważniejsze wydarzenia
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i umocnienia swojej wiary, nadziei
i miłości, które są systematycznie
osłabiane zgubnymi skutkami grzechu
osobistego i społecznego. Pragnieniem
duszpasterzy było, aby Matka
przemieniała nasze serca, uczyła nas

nieustannie na czym polega prawdziwa
miłość. Doprowadzała do trwałej i głębokiej odnowy
życia religijnego we wszystkich rodzinach parafialnych
oraz w sercach i sumieniach dzieci, młodzież i dorosłych.

Czas nawiedzenia ,,Parafialnego’’ Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej było darem dla całej rodziny.
Rodziny miały możliwość modlitwy dziękczynnej za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze opiekę, o czym
świadczą poniższe świadectwa:

„Cieszę się Matko że gościsz w moim domu
w dniu Twojego święta. Z tej okazji pragnę Tobie
podziękować za: za pociechę w smutkach i opuszczeniu,
podtrzymywanie w zwątpieniach, wyzwolenie z moc
grzechu, twoją miłość macierzyńską, dobroć
niezrównaną i ustawiczną opiekę, Tyś jedyna nigdy mnie
nie opuściła, Tobie niech będzie chwała i dziękczynienie.
Matko. Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz
wsłuchuje każdą Twoją prośbę, dlatego proszę Cię racz
mi wyjednać u Syna Twego moc mądrości, miłości i siłę
abym swoim życiem świadczyła, że jestem córką Twoją,
abym w każdym napotkanym człowieku widziała Syna
Twojego.

Uproś dla: brata i bratanka łaskę nawrócenia
i trzeźwość. Dla Darka zdrowie duszy i ciała
a najważniejsze aby pojednał się z Synem Twoim, dla
Krysi i jej męża błogosławieństwo na każdy dzień, nich w
ich rodzinie kwitnie miłość i wiara, Świata pokój. Spraw
żeby braćmi byli sobie ludzie. Daj żebyśmy zobaczyli że
Ty nam jesteś Matką. W Tobie Maryja pokładam cała
nadzieję”
Rodzina Z.D.”

„Jasnogórska Pani dziękujemy za nawiedzenie
naszej rodziny w roku 25 lecia naszego małżeństwa.
Dziękujemy za dotychczasowe łaski. Miej nas w swej
opiece. Pozwól nam jak najdłużej cieszyć się zdrowiem,
szczęściem i miłością. Czuwaj nad naszą rodziną
o Jasnogórska Pani aż do końca naszych dni.”
Rodzina L

„Matko Boża Niepokalana Maryjo, w pierwszej
kolejności chciałabym podziękować za to, że tak wiele

spraw w moim życiu przebiegło
pomyślnie. Dziękuję za dobrego męża
i najwspanialszego na świecie synka
Roberta. Miej nas w swej opiece
a zwłaszcza wtedy gdy przychodzą
gorsze dni. Umacniaj naszą wiarę

abyśmy zawsze byli przekonani o tym,
że Jezus Chrystus jest naszą DROGĄ, PRAWDĄ I ŻCIEM.
Twojej opiece polecam moją Rodzinę. Otocz nas
zdrowiem, miłością i szczęściem. Dziękujemy za
nawiedzenie naszej Rodziny i otrzymane łaski.”
Rodzina W

Wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej gościł
w 925 rodzinach naszej parafii. Inicjatorem małej
peregrynacji był Ks. Andrzej Blewiński. Jego działania
wspierali animatorzy, którzy osobiście odwiedzili rodziny
z naszej parafii z zaproszeniem Ks. Proboszcza do
przyjęcia Wizerunku. Przez 4 lata wolontariusze ustalali
harmonogram, odwiedzając rodziny wielokrotnie.
Ks. Proboszcza wspierali: Hanna Wójciak (w terminie od
5.09.2010r. do 25.05.2012r. członek Akcji Katolickiej
(AK), Klubu Seniora, w tym  czasie obraz  gościł u 496
rodzin), Marzena Stolarek (członek AK, od 09.09.2012r.
do 25.10.2012r. obraz gościł u 47 rodzin), Czesława
Stopczyk  (sympatyk AK, członek Kół Różańcowych, od
26.10.2012r. do 12.09.2013r.  obraz gościł u 225 rodzin
w tym u 33 rodziny  harmonogram ustalała  wspólnie
z panem Januszem Klimczakiem - członek AK i Asysty
Parafialnej), Marek Cylke (członek AK, dystrybutor prasy,
od 13.09.2013r. do 18.12.2013r.  w tym czasie obraz
gościł u 83 rodzin), Felicja Olczyk (prezes Asysty
Parafialnej, członek AK i Chóru Parafialnego, od
14.2.2014r. do 24.05.2014r. – obraz gościł u 74  rodzin).
Swoja pomocą przysłużył się również pan Edward Mos.
Owi wolontariusze przyjęli posługę z radością, za co
w ich stronę kierujemy słowa podziękowania i uznania.

Ksiądz Proboszcz docenia wysiłek parafian,
którzy przyjęli w rodzinnych progach Królową Polski
w znaku Jej Jasnogórskiego Obrazu. Czas wizytacji
obrazu w domu, był sposobną chwilą zawierzenia Matce
Najświętszej spraw osobistych i rodzinnych,
wewnętrznej i pogłębionej modlitwy, a także
zawierzenie Jej swoich rodzin. Ona umacnia  naszą
wiarę, miłość i sprawia że nasze życie staje się
piękniejsze i bogatsze w łaskę.

Marianna Strugińska -Felczyńska

Marzena StolarekHanna Wójciak
Janusz KlimczukCzesława Stopczyk Felicja Olczyk

Jadwiga i Marek Cylke

Z życia parafii
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RODZINNIE PRZY PANU
W tym

roku po raz
szósty w
parafii Matki
Bożej Dobrej
Rady w
Zgierzu odbył
się Festyn

Rodzinny. Jak co roku rozpoczęliśmy od występu Zespołu
Pieśni i Tańca BORUTA. Na scenie pojawiła się również
młodzież z Gimnazjum nr 2, która podzieliła się z nami
swoimi muzycznymi talentami. Gościliśmy także scholę
dziecięcą z parafii św. Katarzyny. Nie zabrakło
roztańczonych dzieci i młodzieży z Domu Kultur SEM.
Schola dziecięca "Melodyjki" nie tylko dla nas
zaśpiewała, ale też i przedstawiła historię małej
Księżniczki.

Z racji,
że był to festyn

rodzinny
pojawiły się

konkurencje,
w których całe
rodziny mogły
wziąć udział,

m.in.
budowanie

z pudełek, co

mama ma w
torebce, przeciąganie liny, jaka to melodia. Poza
występami i konkurencjami, można było skosztować
ciast upieczonych przez parafian, zjeść kiełbaskę z grilla.
W tym roku po raz pierwszy pojawiła się kuchnia
polowa, gdzie można było zjeść przepyszną grochówkę
oraz domowy chleb ze smalcem. Z racji na pogodę, która

sprzyjała,
oblegane było
także
stanowisko z
napojami, gdzie
można było
kupić oranżadę,
jaką pamiętam
z dzieciństwa. Dzieci oblegały także stanowiska tj.
dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, strzelnica
i malowanie twarzy.

Po wieczornej Eucharystii wspólnie
uwielbialiśmy Pana wraz z zespołem gospelowym
8 DZIEŃ. Na koniec ks. Proboszcz Andrzej Blewiński
wylosował szczęśliwców, którzy stali się posiadaczami
m.in karnetów na atrakcje MOSiRu, piłek, głośników,
roweru, gitary, aparatu fotograficznego czy tableta.
Tradycyjnie cały dochód z rozprowadzanych cegiełek
zostanie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdów
wakacyjnych dzieci i młodzieży.

Nad organizacją festynu czuwał ks. Jan Czekalski,
któremu za wszystko dziękujemy. Podziękowania należą
się także tym, którzy nas wspierali i tym, którzy działali.

Joanna Kisiel

BOŻE CIAŁO
Poniżej migawki z procesji Bożego Ciała w naszej

parafii, 19 czerwca 2014 r.

BIERZMOWANIE
Poniżej migawki z ceremonii bierzmowania, która

odbyła się w naszej parafii 11 czerwca 2014 r.

Pani Prezydent Zgierza Iwona Wieczorek na festynie

Występ "Melodyjek"
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PIENINY 2014
„ ... Ludzie mówią, że Pieniny zrodziły się z paciorków

różańca, które cisnęła za sobą św. Kinga, zaś lasy wystrzeliły
z kościanego grzebienia, a wody Dunajca zaszumiały tam, gdzie upadł
pas z sukni Pienińskiej Pani”. („Pienińskie legendy i nucicki”)

20 czerwca z kościoła Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu
wyruszyła kolejna pielgrzymka. Tym razem na południe Polski,
w Pieniny. W pielgrzymce uczestniczyło 56 osób. Jej organizatorem
był, jak zwykle, Ks. Proboszcz dr Andrzej Blewiński, który perfekcyjnie
opracował trasę i każdego z uczestników otoczył serdeczną opieką. W
drodze do Starego Sącza zatrzymaliśmy się na Jasnej Górze, skąd po
Mszy św. i pokłonieniu się Matce Bożej udaliśmy się w dalszą podróż.

Historia Starego Sącza łączy się z postacią św.
Kingi (Kunegundy) (1234 – 1292), córki króla
węgierskiego Beli. Mimo, że miasto powstało nieco
wcześniej, jednak pierwszą zanotowaną datą z jego
przeszłości jest rok 1257. Wtedy to Bolesław Wstydliwy
przekazał żonie – Kindze Ziemię Sądecką jako
rekompensatę za posag przywieziony z Węgier.

W 1280 r. Kinga ufundowała w Starym Sączu
dwa klasztory: klarysek i franciszkanów. Przy klasztorze
klarysek znajduje się gotycki kościół pw. Trójcy
Przenajświętszej i św. Klary. Wewnątrz mieliśmy okazję
obejrzeć barokowe polichromie przedstawiające sceny
z życia fundatorki, trumnę z jej szczątkami oraz ambonę
z 1671r. Warto wiedzieć, że do sanktuarium św. Kingi
w 1683r. przybył król Jan III Sobieski wracający do
Warszawy po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem.
W 1690r. papież Aleksander III ogłosił Kingę
błogosławioną, a jej kanonizacji dokonał papież Jan
Paweł II 16 czerwca 1999r.

Rynek Starego Sącza to doskonały przykład
średniowiecznej architektury. Ze względu na zachowaną
zabudowę miasto w 1954r. zostało uznane za rezerwat
urbanistyczny. Podczas wyjazdu mogliśmy zachwycać się
pięknem krajobrazu Pienin: wapiennymi szczytami
i turniami, malowniczymi dolinami, potokami głęboko
wcinającymi się w skały i tworzącymi przełomy
i wąwozy. Zwiedziliśmy gotycko – renesansowy zamek w
Niedzicy i ruiny zamku w Czorsztynie.

Zobaczyliśmy zaporę i elektrownię wodną w
Niedzicy. Odbyliśmy rejsy po jeziorach: Czorsztyńskim
i Rożnowskim. Na Jeziorze Rożnowskim znajduje się tzw.:
„ Małpia wyspa” – rezerwat ptaków liczący 165
gatunków, w tym tak rzadkich jak np.: bocian czarny.
Mieszkając w Gródku nad Dunajcem, mieliśmy widok na
Jezioro Rożnowskie i mogliśmy pospacerować po
piaszczystej plaży.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył
z pewnością każdemu z uczestników wyjazdu spływ
tratwami z przystani flisackiej w Sromowcach Niżnych.
Po 2 godz. 15 min. dopłynęliśmy do Szczawnicy. Przełom
Dunajca przez Pieniny jest zaliczany do najpiękniejszych
w Europie. Rzeka tworzy wiele ostrych zakoli, a ściany
skalne osiągające ok. 300 m. wysokości porośnięte są

lasami jodłowymi i bukowymi. Białe zbocza z tzw.:
wapieni pienińskich pięknie kontrastują z różnymi
odcieniami zieleni: od srebrzysto-seledynowej aż do
ciemnozielonej z odcieniem malachitu.

Kolejną atrakcją była wędrówka Wąwozem
Homole. Ma on ok. 800m. długości. Wejście znajduje się
w Jaworkach koło Szczawnicy. Nazwa wąwozu wywodzi
się  od staroruskiego słowa: homoła (gomoła),
oznaczającego: obły, bezrogi i odnosi się do kształtu
wąwozu, który został wyżłobiony w skałach przez potok
Kamionka. Turystom wędrującym lesistym zboczem
towarzyszy szum potoku, tworzącego kaskady
krystalicznie czystej wody. Wędrowanie ułatwiają
metalowe mostki. Ścieżka wyprowadza na polanę.
Znajdują się na niej tzw.: kamienne księgi – skały, na
których wg legendy zapisano losy ludzkie aż do końca
świata. Wąwóz Homole zalicza się do najpiękniejszych
w Polsce.

Na trasie naszej pielgrzymki znalazło się też
Krościenko, malowniczo położone w dolinie Dunajca.
Jest ono związane z osobą Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego –założyciela i duchowego ojca Ruchu
Światło – Życie – jednego z ruchów odnowy Kościoła wg
nauczania Soboru Watykańskiego II oraz wspólnoty życia
konsekrowanego Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.
Grób ks. Blachnickiego znajduje się w kościele pw.
Dobrego Pasterza.

Szczawnica to dla nas wspomnienie wyjazdu
wyciągiem krzesełkowym na Palenicę. Mieliśmy też
okazję pospacerować po Parku Zdrojowym. W tym
znanym, nie tylko w Polsce, uzdrowisku leczy się

Grupa wyjazdowa, fot. Sylwester SobiechZ życia parafii
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schorzenia górnych dróg oddechowych, układu ruchu,
alergie i choroby reumatyczne. Na terenie uzdrowiska
panuje doskonały mikroklimat i znajdują się źródła
kwaśno – słonych wód mineralnych. Są to tzw.: szczawy.
23 czerwca nasza pielgrzymkowo – turystyczna podróż
dobiegła końca.

Dzięki niej mieliśmy okazję wzbogacić swe

przeżycia duchowe i zrelaksować się w szczególnie
urokliwym zakątku Polski. Nasz czas płynął nieco wolniej,
bez codziennego pośpiechu. Mieliśmy możliwość
zatrzymać się, zachwycić, odpocząć i poczuć się „bliżej
Pana Boga”.

Elżbieta Hildt

Z UFNOŚCIĄ W BOGU I JEGO MOC
“Z ufnością w Boga i Jego moc” - to hasło

tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki  Akcji Katolickiej.
Ze Zgierza  członkowie i sympatycy AK uczestniczyli w tej
pielgrzymce pod opieką duchową Ks. Krzysztofa
Basztabina.

Akcja Katolicka w Polsce powstała w 1930 r. Jej
reaktywacja nastąpiła w latach 90. Obecnie liczy w
Polsce ok. 25 tysięcy osób działających w prawie 2 tys.
oddziałów parafialnych. Na Jasną Górę członkowie Akcji
Katolickiej pielgrzymowali po raz dziewiętnasty. 21
czerwca tradycyjnie pielgrzymi zgromadzili się najpierw
w Archikatedrze św. Rodziny, gdzie przybyłych powitał
metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Słowo do
zebranych wypowiedział także krajowy asystent
kościelny Akcji Katolickiej bp
Marek Solarczyk, który
wręczył medale „Za dzieło
apostolstwa” - najwyższe
odznaczenia  Krajowego
Instytutu  Akcji Katolickiej.
Otrzymali je honorowi goście
uczestniczący w pielgrzymce:
Maria Grazia Tibaldi;
sekretarz Międzynarodowego
Forum Akcji Katolickiej
z Rzymu oraz ks. dr Jacek
Uliasz, dyrektor Instytutu Teologicznego ze Lwowa,
a zarazem asystent kościelny Akcji Katolickiej
archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Pani Tibaldi
została uhonorowana za wieloletnią współpracę między
FIAC, a Krajowym Instytutem Akcji Katolickiej. Księdzu
zawdzięcza  się powstanie struktur stowarzyszenia na
Ukrainie.

Pielgrzymka stanowiła przygotowanie do
przyszłorocznego II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej.
Uczestnicy 19 Ogólnopolskiej  Pielgrzymki na Jasną Górę
modlili się  o pokój na Ukrainie oraz   odnowienie ducha
polskiej i europejskiej ziemi. Spotkanie z udziałem ok. 4
tys. osób było dziękczynieniem za świętych papieży
i błaganiem o podążanie ich drogami. W pielgrzymce
uczestniczyli goście z Włoch i Ukrainy.

Podczas Mszy św. stanowiącej najważniejszy
punkt dwudniowej pielgrzymki bp Marek Solarczyk,
krajowy asystent Akcji Katolickiej podkreślił, że główną
akcję jaką mamy uczynić w naszym życiu i w życiu
wspólnot, „to mamy przyjąć akcję działania Ducha

Świętego w nas i przez nas”. Kaznodzieja zachęcił do
bycia świadkami wiary w zwykłym, codziennym życiu.
„Bądźmy tymi, którzy niosąc świadectwo, będziemy
obok tych, którzy potrzebują prowadzenia”.

- Bądźmy czujni, bądźmy wrażliwi, żeby ci, którzy
staną obok nas, widzieli w nas nadzieję, pewien zachwyt,
że to jest to czego szukają – podkreślił bp Solarczyk
i dodał „bądźmy tymi, którzy nie tyle powiedzą: no to
ruszaj, ale tymi, którzy powiedzą, chodź ze mną, ja będę
ci towarzyszył, ja poprowadzę”. Zachęcał, by być
świętym, a wtedy świętość Jezusa będzie działać poprzez
każdego, kto tą drogą podąża.

Halina Szydełko przypomniała, że to dzięki św.
Janowi Pawłowi II Akcja Katolicka odrodziła się w Polsce.

- W tym roku pielgrzymujemy na
Jasną Górę, aby podziękować Bogu
i Matce Najświętszej za dar
kanonizacji Ojca Świętego Jana
Pawła II, to na pewno jest dar dla
całego Kościoła, ale Akcja Katolicka
przeżyła to wydarzenie w sposób
szczególny, ponieważ to właśnie
dzięki Ojcu Świętemu stowarzyszenie
odrodziło się po wielu latach
nieobecności w naszym kraju –
powiedziała prezes AK.

Halina Szydełko wezwała do wielkiej ufności
Bogu, systematycznej pracy formacyjnej i nie uleganie
zniechęceniu. - Obserwujemy atak na Kościół i na
kapłanów, i wydaje się nam, że to zło jest tak ogromne,
że nie jesteśmy mu się w stanie przeciwstawić a to nie
jest prawda. Najważniejsze są wierność, zawierzenie,
trwanie przy Bogu – podkreśliła Szydełko.

Poinformowała, że Akcja Katolicka liczy obecnie
w Polsce ok. 25 tys. osób. - Chcemy rozwijać nasze
struktury, aby było nas jak najwięcej, równocześnie
zdając sobie sprawę z tego, że nie tylko ilość się liczy, ale
również jakość czyli solidna formacja i bogactwo
inicjatyw – powiedziała Szydełko.

Maria Gracja Tibaldi z Rzymu, sekretarz
Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej nazwała
pielgrzymkę wielkim znakiem wiary i zachęciła członków
Akcji w Polsce do odważnego głoszenia Chrystusa. –
Najważniejszym jest pozostawanie z Jezusem
w modlitwie, na kontemplacji, a także wyjście i nie banie
się kontaktu z ludźmi, ale zawsze

Z życia parafii
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w towarzystwie Jezusa – powiedziała Tibaldi.
Dodała, że członkowie Akcji „muszą być

przekonani o swoje wierze i z radością o niej świadczyć”.
Sekretarz podkreśliła, że w ramach Forum
Międzynarodowego polska Akcja Katolicka odgrywa
bardzo ważną rolę, bo jest bardzo aktywna
w propagowaniu Stowarzyszenia w Europie Wschodniej.

Maria Gracja Tibaldi podkreśliła, że „idąc za
wskazaniem papieża Franciszka Akcja Katolicka musi być
bardziej otwarta i wzmocnić swoją aktywność wśród
biednych”. Dziękując za otrzymany medal Maria Grazia
Tibaldi przekazała pozdrowienia od sekretariatu FIAC
i nowego zarządu ACI (włoskiej AK). „Jesteśmy
stowarzyszeniem – powiedziała – które ma przyjaciół w
każdej części świata”.  Przypomniała ostatnie spotkanie
Ojca Świętego z ACI w Loreto, w roku 2004 i Jego
przesłanie, że najpiękniejszym darem, jaki możemy dać
Kościołowi i światu jest świętość.

Odniosła się również do spotkania ACI
z papieżem Franciszkiem . Papież powiedział wtedy
m.in., że członkowie AK  pozostając w Jezusie i z Jezusem
i radując się w Panu winni nieść Słowo Boże na krańce
świata. Na koniec wezwała do zawierzenia Pani
Jasnogórskiej papieża Franciszka, Światowego Dnia
Młodzieży, który odbędzie się za dwa lata w Krakowie,
a także Akcji Katolickiej i dzieła, które prowadzi.

Ksiądz Jacek Uliasz podziękował za ten znak
pamięci i miłości. Wspomniał o przedwojennych dziejach
stowarzyszenia, które było najważniejszą organizacją
katolików świeckich na wschodnich kresach II RP.
Nawiązał do aktualnej działalności Akcji Katolickiej na

Ukrainie. „Z błogosławieństwem Kościoła ta praca będzie
kontynuowana” – zapewnił na koniec.

Modlitwę na Jasnej Górze poprzedziła wcześniej
konferencja pod hasłem „Zło Dobrem Zwyciężaj”, która
odbyła się 20 czerwca w Wyższym Seminarium
Duchownym w Częstochowie. Jej uczestnicy wysłuchali
wykładów: dr hab. prof. UKSW Marii Ryś – „Cywilizacja
miłości odpowiedzią na cywilizacji śmierci”; oraz dr.
Pawła Kwasa – „Budujmy dialog - uwarunkowania dobrej
komunikacji interpersonalnej”.

W drodze powrotnej uczestnicy pielgrzymki udali
się wspólnie z ks. Krzysztofem do Sanktuarium Matki
Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin aby zawierzyć swoje
rodziny opiece Matce Boskiej Leśniowskiej. Po modlitwie
oraz zapoznaniu się z historią powstania Sanktuarium
uczestnicy udali się na zakupy produktów zakonników.
W czasie pielgrzymki uczestnicy włączali się do wspólnej
modlitwy i śpiewania, czuli się odpowiedzialni za
atmosferę panującą podczas wspólnego
pielgrzymowania.

Dziękujemy Ks. Krzysztofowi za opiekę duchową
podczas wspólnego pielgrzymowania  na Jasną Górę
który dzielnie zastępował Diecezjalnego Asystenta
Kościelnego Akcji Katolickiej  Archidiecezji Łódzkiej – ks.
kan. dr Andrzeja Blewińskiego

Spotkania członkowi sympatyków Akcji
Katolickiej  w naszej parafii odbywają się systematycznie
w każdą drugą środę miesiąca. Katechezy prowadzi
Ksiądz proboszcz Andrzej Blewiński. Zapraszamy
przekonaj się sam.

Marianna Strugińska-Felczyńska

ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE W DRODZE
20 sierpnia 2014 roku po raz

dwudziesty pierwszy wyruszy pod
przewodnictwem ks. kierownika Jana
Czekalskiego Piesza Pielgrzymka
Zgierska na Jasną Górę. Patronem
tegorocznej pielgrzymki jest
błogosławiony Edmund Bojanowski –
publicysta, społecznik i świecki
założyciel Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek NMP NP. W 2014 roku mija
dwusetna rocznica jego urodzin
i dlatego katolicy w Polsce obchodzą
Rok Błogosławionego Edmunda
Bojanowskiego.  Dzięki wsparciu ks.
Kwatermistrzowi-Koordynatorowi
naszej pielgrzymki Pawłowi Miziołkowi
siostry z łódzkiego zgromadzenia Sióstr
Służebniczek aktywnie wspierają organizację tegorocznej
pielgrzymki oraz będą nam towarzyszyły w czasie drogi.

Pielgrzymka rozpocznie się tradycyjnie Mszą Św.
o godz. 6.00 w kościele MBDR Trasa pielgrzymki
pozostaje niezmieniona, czyli pierwszy nocleg jest w
Dłutowie, drugi w Zawadowie, trzeci w Folwarkach

a ostatni w Skrzydlowie.
Potwierdzamy, że szkoły w Dłutowie,
Folwarkach i Skrzydlowie będą
otwarte dla pielgrzymów. W czasie
drogi będzie nam towarzyszyła
służba medyczna, kuchnia polowa,
sklepik obwoźny, bus dla
kontuzjowanych oraz służba
porządkowa i bagażowi. Noclegi
w Częstochowie są zamówione
w internacie.

Dla osób niemogących
uczestniczyć w pielgrzymce Bractwo
Pielgrzymkowe zorganizowało
możliwość zapisania się na
pielgrzymkę duchową oraz
pielgrzymkę autokarową. Duchowi

pielgrzymi otrzymują przy zapisie znaczek pielgrzymkowy
i specjalny „Przewodnik modlitewny”.  Autokarowa
pielgrzymka odbędzie się 24 sierpnia.  Dojedzie na Górkę
Przeprośną, aby tam wraz pieszymi pielgrzymami
uczestniczyć we Mszy Św., a potem wraz z nimi wejdzie
na Jasną Górę.

Z życia parafii
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Ogromną zmianą w tym roku jest zakończenie
pielgrzymki. Ze względu na coraz mniejszą liczbę
pielgrzymów pozostających do 27 sierpnia
w Częstochowie Ks. kan. dr Andrzej Blewiński
zaproponował, aby skrócić pielgrzymkę. Dlatego w tym
roku wyjazd pielgrzymów z Częstochowy odbędzie się 26
sierpnia o godz. 15.00. Do kościoła parafii Św. Jana
Chrzciciela dojedziemy około godziny 19.00 i Apelem
Jasnogórskim w parafii MBDR zakończymy pielgrzymkę.
Nie będzie Mszy Św. w dniu 27
sierpnia dla pielgrzymów
zgierskich w Kaplicy
Cudownego Obrazu. Mimo
skrócenia pielgrzymki odbędzie
się mecz naszej reprezentacji
pielgrzymkowej na boisku przy
internacie w dniu 25 sierpnia o
godz. 17.00

Zapisy na pielgrzymkę,
noclegi, Duchową Pielgrzymkę
oraz autokar powrotny i na
Górkę Przeprośną rozpoczną
się 10 sierpnia w Świetlicy

Środowiskowej przy parafii MBDR. Szczegóły można
znaleźć na http://mbdr.archidiecezja.lodz.pl/ w zakładce
Bractwo Pielgrzymkowe. Przypominamy również, że z
okazji 20-lecia pielgrzymki zgierskiej został wydany
album pt. „Pielgrzymi Pielgrzymom” zawierający zdjęcia
pielgrzymów, księży i sióstr zakonnych, służb
wspierających pielgrzymkę, miejsc postojów i noclegów.
Album jest tak ułożony, że każdy, kto nie był może
zobaczyć jak dzień za dniem mija na pielgrzymce, a Ci,

którzy już byli będą mogli
wspominać drogę, którą
przebyli.  Dochód z wydanego
albumu przeznaczony jest na
organizację pielgrzymki.

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w pieszej
pielgrzymce, a Tych, którzy
z różnych powodów nie mogą
uczestniczyć w pieszej
zapraszamy do Duchowej
Pielgrzymki.

Bractwo Pielgrzymkowe

WAKACJE Z BOGIEM
Ważne jest, aby każdą pracę w imię Boże

rozpoczynać i z Bogiem kończyć. Ale również czas
odpoczynku należy powierzać Bożej opiece. Kiedyś Jezus
do utrudzonych pracą uczniów powiedział: „wypocznijcie
nieco!” (Mk 6,31). Słowa te są
zaproszeniem skierowanym do nas
wszystkich. Nadeszła pora, by
odetchnąć, wypocząć. Chrystus dobrze
rozumiał utrudzonego, zmęczonego
człowieka, dlatego widział potrzebę
odpoczynku.

Parafianom udającym się na
urlop życzymy dużo słońca, pogody

ducha i udanego wypoczynku. Nie zapomnijmy jednak
o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii.
Uczestnictwo w Ofierze Mszy św. jest najdoskonalszą
praktyką pobożności chrześcijańskiej, z którą żadna inna

nie może się równać, jest też
przedłużającym się dziełem
naszego odkupienia i obfitym
źródłem łask. Pamiętajmy, że
wzięcie udziału w Eucharystii jest
nie tylko obowiązkiem wobec
Boga, ale również ogromną
korzyścią i wielkim zaszczytem.

Redakcja

OGŁOSZENIA WAKACYJNE
Przypominamy, że w czasie wakacji niedzielne wieczorne msze św. w naszej parafii są sprawowane o godz.

20.00. Zapraszamy już od najbliższej niedzieli. W związku z tym nie jest odprawiana w tym czasie liturgia o godz.
18.00.

Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy dzieci do uczestnictwa w parafialnych półkoloniach. Zapisy
przyjmujemy w kancelarii. Koszt uczestnictwa wynosi 20 zł. Pierwszy turnus rozpoczyna się 14 lipca.

I jeszcze jedno zaproszenie, dla kierowców na poświęcenie pojazdów, które będzie miało miejsce 20 lipca
o godz. 11.30 przy naszym kościele parafialnym.

CZŁOWIEK, KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT
W czerwcu bieżącego roku o godz. 18.30

w świetlicy środowiskowej przy parafii Matki Boskiej
Dobrej Rady w Zgierzu, odbyła się projekcja filmu pod
kierunkiem ks. Krzysztofa  Basztabina. Tytuł filmu ,,Jan
Paweł II- Człowiek który zmienił świat „Film ten jest
fragmentami nagrań , wydarzeń w czasie i w sposób
finezyjny połączonych  w całość.  Z przyjemnością się

film ogląda  odbiera. Film ten przedstawia historię życia
Jana Pawła II od dzieciństwa, przerwane studia
polonistyczne, święcenia kapłańskie, pracę kapłańską
i wychowawczą w środowiskach akademickich,
otrzymania sakry biskupiej ,aż po wybór na Stolicę
Piotrową i niezwykłe wydarzenia wielkiego pontyfikatu.
Znajdują się tam wypowiedzi przyjaciół Jana Pawła II,

Z życia parafii
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Opracowała Katarzyna Dąbrowska

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

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

Nr konta parafialnego: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 36 8783 0004 0015 6097 2000 0001
Za wszelkie wpłaty na rzecz parafii składamy serdeczne Bóg zapłać

www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl e-mail: gazeta.dobrarada@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego tekstów oraz prawo do korekty stylistycznej i ortograficznej.

Zespół Redakcyjny „Dobra Rada”: Marianna Strugińska - Felczyńska, Agnieszka Gajek, Katarzyna Wieczorek, Aneta Mikołajczyk, Elżbieta Hildt,
Barbara Musiał, Józef Felczyński, Krzysztof Nieszwiec. Składanie gazetki: Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska, Katarzyna Wieczorek,

Krzysztof Nieszwiec. Dystrybutor: Marek Cylke

współpracowników i wychowanków. Film przypomina
najważniejsze momenty tego pontyfikatu: podróże
apostolskie, zamach na życie, wizyty w ojczyźnie oraz
spotkania z Lechem Wałęsą, Michałem Gorbaczowem,
Zbigniewem Brzezińskim, Ronaldem Reganem. Narzuca
się wniosek, jak bardzo silnym duchem ,,napędowym’

’był Jan Paweł II w czasie obalenia komunizmu. Jak
bardzo wiele Polska zawdzięcza Janowi Pawłowi II,
abyśmy byli ludźmi wolnymi i jak wiele zawdzięcza Jemu
świat w budowaniu świata miłości i sprawiedliwości.

Elżbieta Jankowska

PÓŁ ŻARTEM PÓŁ SERIO

Z KSIĄG PARAFIALNYCH

Odeszli do wieczności
Krzysztof Grzonek (ur.1966)

Małgorzata Graczyk (ur.1964)
Kazimierz Chwiałkowski (ur.1939)

Alojzy Klauz (ur.1930)
Helena Gutkowska (ur.1925)
Jadwiga Siemczyk (ur.1948)

Jan Sędziak (ur.1950)
Teofil Dębowski (ur.1947)
Daniela Pilarska (ur.1928)
Krystyna Franc (ur.1930)

Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże
miłosierdzie weszli

do chwały życia wiecznego

Sakrament małżeństwa
zawarli

Magdalena Ziemiańska i Marcin Ziemiański
Barbara Sobczak i Krzysztof Sobczak

Monika Majka i Michał Zamojski
Monika Turek i Kamil Doniak

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

napełniał ich radością

- Dlaczego są schody do nieba, a do piekła autostrada?
- Kwestia natężenia ruchu.

Miałam do lata zrzucić pięć kilo. Zostało
mi jeszcze osiem.

Jedzie czarny Mercedes na pruszkowskich numerach. W środku
czterech łysych, w bagażniku biznesmen. Gość w bagażniku
trzęsie się ze strachu. Nagle samochód zatrzymuje się, otwiera
się klapa bagażnika i facetowi ukazuje się policjant. Biznesmen
zbolałym głosem, lecz z wyraźną ulgą: - O Boże! Jak się cieszę, że
pana widzę! - Z czego się, cieszysz?! Posuń się!

Sakrament chrztu
otrzymali

Wojciech Norbert Nawrocki
Kacper Łukasz Kubiak
Gracjan Błażej Burnat

Alicja Kaźmierczak
Nikola Dorota Janicka

Mikołaj Jatczak
Helena Ziemiańska

Agata Cybulska
Piotr Marcin Browarski

Alicja Grzelińska
Antonina Maria Pitek

Jakub Piotr Kondratiuk
Jakub Maksymilian Gajda

Alicja Krzewina
Antonina Helena Wojtynek

Stanisław Ciesielski
Nicola Sandra Budaj
Filip Jakub Zielewski
Zofia Nadia Swoboda

Zuzanna Aleksandra Wójt

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

życie drogą prawdy


