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

 

IMIENINY PROBOSZCZA KS. KAN. DR. ANDRZEJA BLEWIŃSKIEGO 
 

             
Czcigodny Księże Proboszczu, 

 
 Dzień imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci wdzięczność 
za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie. Zapewniając o niej, 
pragniemy Ci złożyć życzenia apostolskiej odwagi, pokornej zgody na 
Boże plany, abyś był silny mocą miłości, mocą wiary, którą ofiarował 
nam Jezus Chrystus. 

 Życzymy Ci, Drogi Księże Proboszczu, aby dobry Bóg obdarzył Cię 
obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością 
przezwyciężania trudów dnia codziennego. Niech wraz z mocą prze-
miany chleba i wina, daje ci moc przemiany ludzkich serc.  

 Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszel-
kimi darami, daje siły w prowadzeniu para-
fii i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Naj-
świętsza niech otacza Cię płaszczem Swojej 
przemożnej opieki.  

Szczęść Boże!  
 

Parafianie Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu   
wraz z Duszpasterzami 

 

 

 

WYWIAD Z ARTUREM DĄBROWSKIM, KIAK 
 
- Panie Arturze pełni Pan funkcję rzecznika prasowego 
w Krajowym Instytucie Akcji Katolickiej oraz prezesa 
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Częstochow-
skiej. Proszę powiedzieć coś na temat swego zaanga-
żowania w te dwie rzeczywistości. 
- Od kwietnia bieżącego roku pełnię funkcję rzecznika 
prasowego Akcji Katolickiej w Polsce. Myślę, że w kwestii 
wyboru ze strony Pani Prezes Urszuli Furtak, zaważyło 

moje zaangażowanie w mediach i współpraca z nimi. 
Mam tu na myśli audycje w Radio „Fiat”, Radio Jasna 
Góra, czy też współpracę z „Niedzielą”. Co do DIAK-u, to 
staramy się tak animować życie w diecezji, by 
członkowie Akcji czuli między sobą więź. Bez tego się nie 
ruszy. Chcemy dotrzeć do najdalszych zakątków diecezji, 
by nie tylko umocnić wiarę i apostolskie zaangażowanie 
członków Akcji, ale i tworzyć nowe Parafialne Oddziały. 
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Formuję laikat poprzez 
Radio. Z informacji 
zwrotnych wiem, że audycji o 
wymownym tytule: 
„Budzenie Olbrzyma”, 
słuchają Polacy na emigracji 
za pomocą Internetu. 
- Jakie obowiązki spoczywają 
na rzeczniku prasowym  
KIAK?   
Formułowanie stanowisk AK 
w przeróżnych kwestiach. 
Informowanie mediów o 
podejmowanych inicjaty-
wach. Przede wszystkim to ścisła współpraca z Panią 
Prezes i Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej. Mówiąc 
ogólnie, należy być uwrażliwionym na informacje doty-
czące newralgicznego punktu, za jaki uważam „styk” 
Kościoła ze światem.   
- Kiedy spotkał się Pan po raz pierwszy z Akcją Katolicką 
i co Pana zainspirowało do wstąpienia do tego stowa-
rzyszenia. 
Z AK spotkałem się cztery lata temu. I powiem szczerze, 
że było to „Wejście Smoka”, ponieważ moją apostolską 
przygodę z Akcją, zacząłem od funkcji prezesa w diecezji. 
Czasami zadaję sobie pytanie dlaczego tak się stało? I 
powiem, że im dłużej się nad  tym zastanawiam, tym 

trudniej przychodzi mi to 
zrozumieć. Jeżeli można jed-
nak spróbować chociaż po 
części udzielić odpowiedzi, co 
do kwestii wstąpienia do AK, 
to myślę, że chęć bycia z Je-
zusem i drugim człowiekiem 
oraz dla drugiego człowieka. 
- Co dziś uważa Pan za naj-
ważniejsze zadanie w misji 
Akcji Katolickiej? 
Zgłębienie na nowo własnego 
charyzmatu i ukazanie światu 
atrakcyjności i piękna 

Kościoła, do tego stopnia, by fascynował wszystkie 
pokolenia. 
- Czego Artur Dąbrowski, prezes DIAK i rzecznik AK w 
Polsce życzy parafianom Matki Bożej Dobrej Rady w 
Zgierzu? 
Przede wszystkim tego, by wzrastali w łasce u Boga i u 
ludzi. Niech „rytm życia” w parafii wyznacza świętość 
kapłanów i wiernych. Parafrazując słowa św. Matki 
Teresy z Kalkuty życzę Państwu tego, by nie martwili się 
tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu 
odpowiadali na potrzeby konkretnych ludzi. 

Wywiad przeprowadziła Marianna Strugińska-Felczyńska 

 

 

CZY ZNASZ ŁÓDZKIE?  
 
 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wspólnie z PTSM 
zorganizował w sobotę 29 października wspólny wyjazd 
dzieci z rodzicami i opiekunami w ramach realizacji pro-
jektu. Projekt wspólnego rodzinnego wyjazdu był dofi-
nansowany z Urzędu Marszałkowskiego. Podczas rodzin-
nego wyjazdu podziwialiśmy urokliwe miejsca woje-
wództwa łódzkiego, zabytkowe kościoły, wspólne pie-
czenie kiełbasek. Opiekunami byli ks. Krzysztof Baszta-
bin, Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska. 
Po urokliwych miejscach oprowadzał nas przewodnik 
Piotr Solle oraz księża w poszczególnych parafiach. 
 W czasie naszego sobotniego wyjazdu zwiedziliśmy 
klasztor w Lutomiersku, w którym mieści się Salezjańska 
Szkoła Muzyczna, XIV wieczny gotycki kościół w Szadku, 
kościół z 1416 roku w Rossoszycach, klasztor w Warcie z 
1479 -1498 roku. Na trasie była też Parafia w Siedlątko-
wie. Najmniejsza parafia w Polsce liczy zaledwie 32 ro-
dziny. Jej proboszcz ksiądz Grzegorz Czaja chrzci więcej 
dzieci niż jest domów we wsi i udziela ślubów mieszkań-
com koła podbiegunowego i Bahrajnu. 
 Najmniejsza parafia w Polsce jest usytuowana w po-
łożonym w depresji zalewu Jeziorsko Siedlątkowie w 
gminie Pęczniew. Dzięki swojej niewielkiej liczebności 

parafia ma charakter bardziej rodzinny i to jest właśnie 
jej największym atutem. Podziwialiśmy tez Zagrodę Mły-
narską w Uniejowie, źródła wypływu wód termalnych w 
Uniejowie oraz Pijalnie Wód Termalnych w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim. Nie mogło zabraknąć piecze-
nia kiełbasek i wspólnego hasania nad zalewem w Jezior-
sku. Podczas wyjazdu mogliśmy bliżej się poznać, po-
rozmawiać, podziwiać urzekające miejsca województwa 
łódzkiego oraz zabytki w kościołach. Wszyscy wrócili 
zadowoleni, ubogaceni duchowo, pogoda sprzyjała 
zwiedzaniu. Na trasie podziwialiśmy również liście drzew 
w różnych kolorach. Pozostały niezapomniane wrażenia. 

Marianna Strugińska-Felczyńska 
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20 LAT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
 
 O woli jej reaktywowania mówił Jan Paweł II do bi-
skupów polskich podczas ich wizyty w Rzymie 12 stycz-
nia 1993 roku. Wypowiedział wówczas znamienne sło-
wa: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej 
świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolic-
kie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Kato-
licka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspa-
niałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez 
niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce 
byłaby niepełna’’ 
 Jubileuszowe spotkanie członków Akcji Katolickiej 
Archidiecezji łódzkiej, rozpoczęło się w auli Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łodzi wykładem zatytuło-
wanym pt. „Dlaczego św. Jan Paweł II upomniał się o 
Akcję Katolicką?” Na to pytanie odpowiedział asystent 
diecezjalny AK w Przemyślu. 
-„Pierwszym papieżem, który użył sformułowania „Akcja 
Katolicka” był papież Pius X, a jego następcy rozwijając 
tę myśl i nawiązując do działalności Kościoła pierwszych 
wieków, postanowili przywrócić należne świeckim miej-
sce we wspólnocie Kościoła. Dlatego też możemy mówić, 
że Akcja Katolicka to organizacja papieska, założona i 
wspierana przez kolejnych Biskupów Rzymu.” - mówił 
ks. Niżnik. 

 Po konferencji, uczestnicy wzięli udział w Adoracji 
Najświętszego Sakramentu, a o godz. 12:00 we Mszy św. 
w łódzkiej Katedrze, której przewodniczył abp Marek 
Jędraszewski. Na liturgię przybyli kapłani, którzy są asy-
stentami AK w parafiach. 
 O początkach i rozwoju Akcji Katolickiej oraz nowych 
zadaniach, które stoją przed członkami tego kościelnego 

instytutu, mówił w swoim słowie Metropolita łódzki. -
„Akcja Katolicka ma służyć temu, by katolicy świeccy 
działający dzisiaj, żyjący dzisiaj brali żywy udział w tych 
wszystkich debatach, które są w przestrzeni publicznej, 
nawet jeśli są potężne siły, które chciałyby ją z tej prze-
strzeni usunąć i zamknąć jej usta! – podkreślił arcybi-
skup. 

 Zwracając się do obecnych w Katedrze, powiedział: 
„Dziś czekamy na jasny i zdecydowany głos katolików 
świeckich, zwłaszcza wyrażający się poprzez struktury 
Akcji Katolickiej. (…) Dziś naród nie może milczeć, wobec 
zła, które chce zawładnąć naszymi sumieniami. Katolicki 
naród musi jednoznacznie wyrażać ten świat wartości, 
dla którego Chrystus go powołał, i których musi strzec, 
dla dobra Kościoła, dla zbawienia nas, dla dobrej przy-
szłości naszej Ojczyzny i całego świata. Nie można mil-
czeć wobec zła! Akcja Katolicka, z samej swojej zasady 
musi stać na straży prawdy, wolności autentycznej, 
godności człowieka, Kościoła i Ojczyzny, tak jak to wpi-
sało się w jej dotychczasowe dzieje.” – zakończył łódzki 
Pasterz. 
 Po zakończeniu liturgii, odbył się koncert piosenki 
religijnej w wykonaniu scholii „Melodyjki” z parafii p.w. 
Matki Bożej Dobrej Rady ze Zgierza. Spotkanie jubileu-
szowe zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
-Na jubileuszu obecny był przedstawiciel Krajowego 
Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce Artur Dąbrowski, 
który złożył życzenia od Krajowego Asystenta Kościel-
nego Instytutu Akcji Katolickiej bp. Mirosława Milec-
kiego oraz od pani prezes KIAK Urszuli Furtak. 
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- „Na terenie Archidiecezji łódzkiej działa 13 ośrodków 
Akcji Katolickiej skupiających blisko 150 osób w rożnym 
wieku.” – mówi ks. kan. Andrzej Blewiński, diecezjalny 
asystent AK. -„Najstarszy Oddział Akcji Katolickiej działa 
w parafii p.w. Św. Anny w Łodzi, a najmłodszy w parafii 
p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.” – dodaje Ma-
rianna Strugińska-Felczyńska – prezes Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej. 

Zespół redakcyjny 

 
 

Z KART HISTORII AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
 
Powstanie Akcji Katolickiej w Archi-
diecezji Łódzkiej. 
 16 października 1996 r. dekretem 
abp. Władysława Ziółka powołana 
została Akcja Katolicka Archidiecezji 
Łódzkiej, nawiązująca do bogatych, 
przedwojennych tradycji.  
„Zrzeszenia Katolickie spełniają donio-
słą rolę na polu ewangelizacyjnym. 
Największą zasługą jest to, że budzą 
olbrzyma, to znaczy dają świeckim 
możliwość aktywnego zaangażowania 
w życie Kościoła, umacniają w wierze i 
odpowiedzialności za Kościół w róż-
nych wymiarach jego postępowania” - 
abp Władysław Ziółek. 
 W najlepszym okresie rozwoju 
stowarzyszenia działało 35 POAK.  
 -Ks. dr hab. Marka Stępniak pierwszy 
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej. 
-„Pierwszy Zespół w Łodzi powstał w parafii św. Anny już 
19 listopada 1996 roku, w parafii poza łódzkiej w Dali-
kowie dnia 12 stycznia 1997. 6 listopada 2002 roku po-
wstał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Zgierzu. 
Utworzenie zespołu wymagało dwóch czynników; woli 
parafian oraz zaangażowania księdza proboszcza. Jako 
asystent kościelny, czasem z członkami Zespołu Inicja-
tywnego, częściej sam odwiedzałem parafie, głosząc na 
niedzielnych mszach świętych kazania o Akcji Katolickiej, 
odbywając spotkania z zainteresowanymi osobami. Naj-
ważniejsze były jednak spotkania we wspólnotach para-
fialnych, długie rozmowy, wzajemne poznawanie i życz-
liwość” 
 29 października 1998 r. Arcybiskup łódzki mianował 
Mirosława Ciepłuchę pierwszym prezesem Akcji Katolic-

kiej Archidiecezji Łódzkiej. Powołany 
został również Zarząd Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej.  
Prezesi DIAK w minionym XX-leciu: 
Mirosław Ciepłucha 
Teresa Zalewska 
Maria Mazurkiewicz 
Marianna Strugińska-Felczyńska 
Asystencji Kościelni DIAK w minio-
nym XX-leciu: 
Ks. Marek Stępniak 
Ks. Grzegorz Dziewulski 
Ks. Andrzej Blewiński 
Delegacji do KIAK w minionym XX-
leciu wybrani prze Radę Diecezjalne-
go Instytutu Akcji Katolickiej Archi-
diecezji Łódzkiej: 
Jerzy Wardęcki, Ryszard Bieńczak, 
Marianna Strugińska-Felczyńska, Tere-

sa Zalewska, Maria Mazurkiewicz. 
16 września 2000 nastąpiło poświęcenie sztandaru Ak-
cji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. 
17 marca – Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji nadał Akcji Katolickiej Archidiecezji łódzkiej oso-
bowość prawną (decyzja weszła w życie 7 kwietnia 
1998). 
 Tym wszystkim, którzy tworzyli Akcję Katolicką, nale-
ży się ogromny szacunek i wdzięczność. Pracując dla tego 
stowarzyszenia bezinteresownie służą Kościołowi.  
 Prezes życzyła członkom, aby Akcja Katolicka w naszej 
Archidiecezji miała w sobie Bożą moc przemiany życia 
społecznego i aby powstawały nowe Odziały Parafialne 
Akcji Katolickiej w parafiach.  

Gajek Agnieszka i Marianna Strugińska-Felczyńska 

 
 
 

BRAMY MIŁOSIERDZIA – ZAMKNIĘTE 
 
 Choć Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia potrwa do 
20 listopada, to zamknięcie Bram Miłosierdzia w po-

szczególnych diecezjach nastąpiło w niedzielę 13 listo-
pada. Papież Franciszek dokona uroczystego zamknięcia 
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Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 20 li-
stopada, zamykając Bramę Miłosierdzia w 
Bazylice św. Piotra w Watykanie. 
 „Jubileusz Miłosierdzia Bożego stał się 
dla nas szczególnym momentem łaski i 
odnowy duchowej” − mówił abp Stanisław 
Gądecki podczas Mszy św., w czasie której 
zamknął Bramę Miłosierdzia w najstarszej 
na ziemiach polskich katedrze w Poznaniu. 
 Przypomniał, że na początku Roku Jubi-
leuszowego prezydium KEP zwróciło się 
do wszystkich środowisk w naszej Ojczyź-
nie z apelem o wzajemne przebaczenie i 
darowanie win w myśl słów Chrystusa 
„błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią”. 
 Prymas Polski, abp Wojciech Polak, zamykając naj-
starszą Bramę Miłosierdzia w postaci Drzwi Gnieźnień-
skich mówił, że „miłosierdzie kruszy mury i rozwiewa 
ludzkie lęki. Miłosierdzie leczy i uzdrawia, ochrania i 
podnosi z upadku. Miłosierdzie broni przed unicestwie-
niem i złem”. 

  „Miłosierdzia nie można sobie wyku-
pić. Nie można sobie na nie zasłużyć. Nie 
można go uzyskać czy wyżebrać wykonu-
jąc jakiś formalny gest, choćby przecho-
dząc przez Bramę Miłosierdzia. Nic bo-
wiem nie dokona się w nas samo z siebie. 
Nic nie zadziała automatycznie. Nic się w 
nas tak naprawdę nie zmieni, gdy wszyst-
ko pozostanie tylko na poziomie ze-
wnętrznych, świątecznych, czy spektaku-
larnych gestów. Trzeba otworzyć swe ser-
ce na Boga, na Bożą miłość i uznać swoją 
słabość i grzech” – podkreślił abp Polak. 
Polska ma szczególną rolę w przekazie i 
szerzeniu orędzia o Bożym Miłosierdziu. 
Tajemnicą Bożej Opatrzności pozostaje 

wybór naszej Ojczyzny, wybór Łagiewnik, na ziemską 
stolicę kultu Bożego Miłosierdzia. Z Kościoła włocław-
skiego wyszła niosąc orędzie dotyczące Miłosierdzia 
Bożego święta Siostra Faustyna”. 
 Przed nami zbliżający się rok 2017, rocznice: 100-lecia 
objawień Matki Bożej w Fatimie i 300-lecia koronacji 
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej”. 

Opracował Zespół redakcyjny 
 

 

 

PATRONKA MUZYKI KOŚCIELNEJ 
 

 
22 listopada - wspomnienie Św. Cecylii 

dziewicy i męczennicy 

Św. Cecylia – patronka muzyki kościelnej. Jedna z naj-
sławniejszych męczennic rzymskich. Żyła na przełomie II 
w. Cecylia nawróciła się na chrześcijaństwo w młodości. 
Zmuszono jednak ją do małżeństwa z poganinem Wale-
rianem. Cecylia nawróciła małżonka, jego brata i przyja-
ciela. Rzecz się jednak wydała i Walerian został za karę 
ścięty. Cecylię również próbowano zgładzić przez udu-
szenie w jej własnym domu. Ponieważ się to nie udało, 
ostatecznie także została ścięta. Ciało Cecylii w nienaru-
szonym stanie odnaleziono w 822 r. w katakumbach św. 
Kaliksa, a następnie złożono w bazylice jej poświęconej 
na Zatybrzu, zbudowanej w miejscu, w którym znajdo-
wał się dom Cecylii. Została kanonizowana ok. 545 roku.  

Opracował Zespół redakcyjny 
 
 

 

SKORZYSTAJ Z DUCHOWEJ SZANSY 
 
 Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on peł-
nym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na 
przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia na-
szych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem 
Pana Boga i Matki Najświętszej. To czas duchowego 
przygotowania i radosnego oczekiwania na Boże Naro-

dzenie. Słowo „Adwent” znaczy przyjście Jezusa Chrystu-
sa.  
 Początki praktykowania Adwentu sięgają IV wieku, a 
więc czasów, kiedy zaczęto obchodzić Boże Narodzenie. 
Był chyba wtedy krótszy. Obecny, czterotygodniowy 



 

 

D
o

b
r

a
 R

a
d

a
 1

1
 (

8
5

)
 

L
is

t
o

p
a

d
 2

0
1

6
 

6 

obchodzimy od wieku VI. Adwent daje nam szansę du-
chowego przygotowania się do Bożego Narodzenia.  
 Zgodnie z żydowską rachubą czasu uroczystości roz-
poczynamy już wieczorem. Adwent rozpoczynamy więc 
w sobotę: pierwszymi nieszporami pierwszej niedzieli 
Adwentu. Kończymy Adwent wtedy, gdy zaczynamy się 
modlić 24 grudnia, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia, 
pierwszymi nieszporami tej uroczystości. 
 Radość Adwentu ma najgłębsze podstawy: spotkanie 
z Bogiem, odnalezienie sensu życia i sensu codziennych 
wysiłków, dzielenie się doświadczeniem wiary. Trzeba 
przede wszystkim przygotować samego siebie na przyj-
ście Jezusa. Tak ważne jest więc wyciszenie w Adwencie, 
przemyślenie, chwila na zatrzymanie w biegu codzien-

nych spraw – może przez udział w rekolekcjach, poranne 
roraty któregoś dnia… 
 Adwent to czuwanie, a czuwaniem jest całe nasze 
życia. Pan Jezus wielokrotnie wzywał do czuwania, jak 
choćby w przypowieści o pannach mądrych i nieroztrop-
nych. Adwent zachęca, aby przyjrzeć się własnemu czu-
waniu: nad językiem, nad tym czego słuchamy, co my-
ślimy o sobie i o innych. Próbujmy o tym rozmawiać z 
Panem Bogiem. Trzeba znaleźć więcej czasu na modlitwę 
– na czuwanie serca. A tacy jesteśmy w rzeczywistości, 
jacy na modlitwie przed Panem Bogiem. Przychodzi 
moment prawdy o nas – to szansa. Miejmy więc odwagę 
sprawdzić się i porozmawiajmy z Bogiem o wszystkim, co 
nas i naszych bliskich dotyczy. 

Opracowała Agnieszka Gajek 

 

SYMBOLE I ZWYCZAJE ADWENTU 
 

Wieniec adwentowy 
 Wykonywany jest on z gałązek iglastych, ze świerku 
lub sosny. Następnie umieszczone są w nim cztery świe-
ce, które przypominają cztery niedziele adwentowe. 
Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwen-
towych spotkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu 
adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w 
trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec 
wyobraża jedność rodziny, która duchowo przygotowuje 

się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia. 

Świeca roratnia 
 Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża 
ciało, knot - duszę, a płomień - światło Ducha Świętego 
płonące w duszy człowieka. 
 Świeca roratnia jest dodatkową świecą,   którą zapa-
lamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej 
Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - Światłość 
prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją w prezbite-
rium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub 
niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o 
niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielo-
na gałązka przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z 
pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spo-
cznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta starotesta-

mentalna przepowiednia mó-
wi o Maryi, na którą zstąpił 
Duch Święty i ukształtował w 
Niej ciało Jezusa Chrystusa. 
Jesse był ojcem Dawida, a z 
tego rodu pochodziła Matka 
Boża. 

Roraty 
 W Adwencie Kościół czci 
Maryję poprzez Mszę św. 
zwaną Roratami. Nazwa ta 
pochodzi od pierwszych słów 
pieśni na wejście: Rorate coeli, 
desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyob-
raża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest 
życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i roz-
wój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana 
jest przed świtem jako znak, że na świecie panowały 
ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość 
prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, 
dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas 
Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów. 
 Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowa-
dziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stały się 
one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. 
Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później 
w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza 
podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i 
umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza 
Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele 
wszystkich stanów i zapalając je mówili: "Gotów jestem 
na sąd Boży". W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość 
i oczekiwanie na przyjście Pana. 
Duszpasterze naszej parafii zapraszają wszystkich para-
fian w czasie adwentu na roraty o godz.6.30 z lampio-
nami. 
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 „MAMA, TATA I DZIECI” 
 

 Zachęcamy do złożenia podpisu pod 
Europejską Inicjatywą Obywatelską w 
obronie tożsamości małżeństwa i rodziny 
„Mama Tata i Dzieci”. Organizatorzy ini-
cjatywy zwracają się do instytucji Unii 
Europejskiej domagając się szacunku dla 
rodziny opartej na małżeństwie jednego 
mężczyzny z jedną kobietą. Jest to jedyna 

definicja rodziny akceptowana we wszyst-
kich krajach członkowskich UE. Celem jest 
zebranie w Europie 1 mln podpisów. Do 
poparcia tej akcji potrzebny jest numer 
pesel. Listy są dostępne przy wyjściu z ko-
ścioła, w zakrystii i kancelarii oraz na stro-
nie internetowej: www.mamatataidzieci.pl  
 Czas trwania akcji do 27 listopada. 

 

 

KLUB SENIORA 
 
 Zbliża się 6 rocznica powstania Klubu Seniora przy 
parafii Matki Bożej Dobrej Rady.  Osoby, które przy-
chodzą na spotkania są zadowolone, że taki klub istnieje. 
Z reguły są to osoby samotne i cieszą się, że można z 
kimś porozmawiać, frekwencja jednak pozostawia do 
życzenia. No cóż, zdrowie ma duży wpływ, a tematy spo-
tkań są naprawdę interesujące. Czyż nie było emocji, gdy 
wspominaliśmy walki o wzgórze Monte Cassino i całą 
historię pieśni „Czerwone Maki”, albo czy Islam zagraża 
Europie lub dlaczego Matka Boża płacze? Wydarzenia z 
kalendarza pomagają też dobierać tematy jak np. w mar-
cu o Międzynarodowym Dniu Kobiet. Problemy ekono-
miczne, psychologiczne, prawne to najbardziej oczeki-
wane tematy spotkań. Zawsze możemy liczyć na Panią 
Barbarę Witczak, która pomaga rozwiązywać problemy 
psychologiczne, a Pani Zofia Rożniata rozwikłać zawiłości 
prawne. Od Pani Elżbiety Zytek - Prezes Banku Spółdziel-
czego – otrzymamy poradę jak ustrzec się naciągaczy 
metodą „na wnuczka” czy też jakie korzyści mamy z osz-
czędzania w Banku Spółdzielczym. Chcemy, czy nie 
chcemy prawie co dzień przechodzimy obok księgarni 
„Pan Tadeusz”, w której moc wydawniczych nowości. Tu 
każdy znajdzie coś dla siebie, a w atmosferę zrozumienia 
roli książki w naszym życiu wprowadził nas zaproszony 
na spotkanie kierownik tej księgarni Pan Tadeusz Dą-

browski. Słabym punktem naszej działalności jest niska 
liczba mężczyzn i mało wycieczek, ale by się tym nie za-
martwiać postarał się zaproszony Zespół Wokalny 
„ECHO”. Zaprezentowali urozmaicony repertuar pieśni i 
piosenek, co bardzo podobało się zebranym. Zespół ten 
działający przy Dziennym Domu „Senior-Wigor” ma wie-
le osiągnięć i zaproszeń na spotkania poza Zgierzem. My 
z kolei jesteśmy zapraszani do Domu „Senior-Wigor” co 
ubogaca nasze intelektualne przeżycia. W planach mamy 
rozmowy o lekach i lekomanii, oraz jak bronić się przed 
dolegliwościami wieku dojrzałego. Będziemy również 
gościć w naszych progach dzieci z Przedszkola nr 7. 
Pierwsza pomoc medyczna nie może nam być obca jak i 
wiedza o Nefrologii. W najbliższym czasie zgłębiać bę-
dziemy „Dzienniczek Siostry Faustyny”.  

Z A P R A S Z A M Y. 
Sylwester Sobiech 

 

 
 

AKT PRZYJĘCIA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA 
 

 Uroczystego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana 
dokonają Polacy 19 listopada w sanktuarium w Łagiew-
nikach, a nazajutrz we wszystkich świątyniach w Polsce. 
Akt ten nie jest intronizacją Chrystusa na Króla Polski, jak 
postulowały niektóre ruchy intronizacyjne, lecz uzna-
niem Jego panowania nad całym światem i poddania się 
Jego prawu. 

 "Ogłaszanie Chrystusa Królem Polski byłoby aktem 
politycznym i oznaczałoby pomniejszenie Jego godności i 
ograniczenie Jego posłannictwa, Jego panowania i wła-
dzy" - stwierdza komunikat Zespołu KEP ds. Ruchów 
Intronizacyjnych z 15 września 2016 r. 
 
  

http://www.mamatataidzieci.pl/
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Trochę historii 
 Idea intronizacji, przyjęcia 
Chrystusa za Króla i Pana jest 
rozwinięciem aktu poświęcenia 
się Najświętszemu Sercu Jezuso-
wemu, wynikającego z objawień 
francuskiej wizytki z Paray-le-
Monial, św. Małgorzaty Marii 
Alacoque (1647-1690). Święta ta 
była mistyczką, której Pan Jezus w 
wielu objawieniach przedstawiał 
swe Serce, kochające ludzi i spra-
gnione ich miłości. 
 Szybko rozwijający się kult 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
został uznany oficjalnie w 1765 r. 
przez papieża Klemensa XIII. Zaś 
św. Małgorzatę Marię Alacoque w 
1864 r. beatyfikował Pius IX 
(1864), kanonizował Benedykt XV 
w 1920. Jest nazywana świętą od 
Serca Jezusowego. 
 11 czerwca 1899 r., w przede-
dniu Roku Jubileuszowego 1900, Leon XIII dokonał po-
święcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. Oznaczał on poddanie się władzy królew-
skiej Jezusa Chrystusa i uznanie Go za swojego Pana. W 
encyklice "Annum sacrum” - o poświęceniu się ludzi 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu, papież ten wyjaśniał, 
że „Serce Boże jest symbolem i żywym obrazem nie-
skończonej miłości Jezusa Chrystusa, która nas pobudza 
do odwzajemniania się również miłością. Dlatego jest 
rzeczą najzupełniej odpowiednią poświęcenie się temu 
Najświętszemu Sercu”. Dodawał, że „poświęcenie zaś 
takie nie jest niczym innym, jak oddaniem się Jezusowi 
Chrystusowi, ponieważ wszelki objaw czci, hołdu i miło-
ści względem Bożego Serca odnosi się w rzeczywistości 
do osoby samego Chrystusa”. 
 Idea poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu 
szybko dotarła do Polski i nawiązano do niej na początku 
odbudowy niepodległej Polski. Po raz pierwszy aktu od-
dania Polski Najświętszemu Sercu dokonał prymas kard. 
Edmund Dalbor na Jasnej Górze 27 lipca 1920 r., w 
przeddzień Cudu nad Wisłą. Rok później akt ten został 
odnowiony przez cały Episkopat – z udziałem tysięcy 
wiernych – w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. 
 Rozwinięciem idei zawierzenia świata Sercu Jezuso-
wemu było ustanowione przez Piusa XI w 1925 r. święto 
Jezusa Chrystusa Króla. Sensem tego nowego święta, jak 
wyjaśniał papież w encyklice "Quas primas", było uzna-
nie panowania i władzy Chrystusa zarówno w życiu oso-
bistym chrześcijan jak i całych społeczności. Miało ono 
służyć odnowie wiary, także w przestrzeni publicznej, 

która szczególnie – zdaniem pa-
pieża - narażona jest na wypiera-
nie zeń wartości i zasad chrześci-
jańskich. Ustanowienie święta 
Chrystusa Króla traktował więc 
jako „lekarstwo na zagrożenia 
niesione przez coraz powszech-
niejsze prądy laicyzacyjne, zaprze-
czające panowaniu Chrystusa nad 
ludami”. W związku z tym Pius XI 
zachęcał – jak brzmiało ulubione 
jego hasło do: „Instaurare omnia 
in Christo”, czyli odnowy wszyst-
kiego w Chrystusie. 
 W 1969 r. papież Paweł VI 
podniósł święto Chrystusa Króla 
do rangi uroczystości, a więc naj-
wyższej wagi obchodu liturgiczne-
go w Kościele, postulując czcić 
Chrystusa jako Króla Wszechświa-
ta. 
 Święto Chrystusa Króla od 
samego początku było uroczyście 

obchodzone w Polsce. W 1927 r. powstał w Poznaniu 
komitet budowy pomnika Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, który miał być także monumentem wdzięczności 
za odzyskaną niepodległość. Pomnik ten uroczyście od-
słonięto 30 października 1932, w święto Chrystusa Króla. 
W uroczystościach wzięli udział liczni poznaniacy pod 
przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda. Pomnik 
zburzyli Niemcy zaraz po wejściu do miasta w 1939 r., 
wysadzając go w powietrze. A figurę Chrystusa przeto-
piono na kule armatnie. Obecnie, od kilku lat trwają 
starania o odbudowę tego pomnika i postawienie go 
ponownie w godnym miejscu stolicy Wielkopolski. 
Objawienia mistyczki z Krakowa 
 Objawienia Rozalii Celakówny, krakowskiej mistyczki 
żyjącej w l. 1901 - 1944, pracującej jako pielęgniarka w 
szpitalu św. Łazarza, przypadły na ostatnie lata przed 
wybuchem II wojny światowej. Ich treścią było propa-
gowanie kultu Serca Jezusa oraz idei aktu intronizacji ze 
strony Polski i innych narodów. 
 Wizjonerka pisała dosłownie, że "ostoją się tylko te 
państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli 
chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Introniza-
cję Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich pań-
stwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest 
ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie 
poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, 
zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie 
powstaną". Opisując swe prywatne objawienia Celaków-
na nawiązywała jednocześnie do objawień św. Marii 
Małgorzaty Alacoque. 

Zespół redakcyjny
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SEJM USTANOWIŁ SZEŚCIU PATRONÓW ROKU 2017 

 
 

 Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem sześciu patronów: 
Josepha Conrada - Korzeniowskiego, marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, błogosławionego 
Honorata Koźmińskiego i Tadeusza Kościuszki. Rok 2017 
będzie też Rokiem Rzeki Wisły. 
Józef Konrad-Korzeniowski to syn polskich zesłańców 
syberyjskich, pisarz piszący w Anglii i po angielsku, 
pierwszoplanowa postać literatury światowej. W grudniu 
2017 obchodzona będzie 160. rocznica Jego urodzin. 
Marszałek Józef Piłsudski to polski działacz społeczny i 
niepodległościowy, twórca Legionów Polskich, naczelny 
wódź Armii Polskiej, naczelnik państwa w latach 1918-
1922, pierwszy marszałek Polski, przywódca sanacji i 
dwukrotny premier w okresie międzywojennym. 
Adam Chmielowski to Święty Brat Albert, założyciel 
zgromadzenia albertynów i albertynek, malarz, święty 
Kościoła katolickiego znany z pracy dla biednych i bez-
domnych. W ubiegłym roku minęła setna rocznica Jego 
śmierci. W tym roku mija 130 lat od chwili przywdziania 
przez Niego habitu. 
Honorat Koźmiński, właściwie Florentyn Wacław Jan 
Stefan Koźmiński to polski kapucyn, teolog, prezbiter, 
założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, błogosławiony 
Kościoła rzymskokatolickiego, w październiku 1988 r. 
beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II. 

Tadeusz Kościuszko to polski i amerykański generał, 
uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, 
Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie 
insurekcji kościuszkowskiej, polskiego powstania naro-
dowego przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku. W 2017 
roku minie 200 lat od Jego śmierci. 
 Rok 2017 ma być również Rokiem Rzeki Wisły. 550 
lat temu, w wyniku postanowień II pokoju toruńskiego 
Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglow-
nej Wisły. Ustanawiając rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły 
"Sejm oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki 
Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę 
Państwa Polskiego". 
 Wisła - rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych 
dziejów. Od stuleci- zanim jeszcze imię Polski pojawiło 
się w annałach historii-ona już toczyła swoje wody od 
Karpat, od śląskich Beskidów, gdzie ma swe źródła aż 
dotąd. Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, ich rodze-
nia się i umierania. Ich twórczych wysiłków związanych z 
gruntowaniem wszystkiego, co Polskę stanowi. Ich zma-
gań, czasem zmagań na śmierć i życie, ażeby utrzymać i 
zabezpieczyć to, co ojczyste, co jest wspólnym dorob-
kiem i wspólnym dziedzictwem. Wisła... 
 

Zespół redakcyjny

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH WYPADKÓW DROGOWYCH 
 
 Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogo-
wych (obchodzony w trzecią niedzielę listopada) 
został zapoczątkowany w 1993 roku przez angiel-
ską organizację Road Peace. W 2005 roku Zgro-
madzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa człon-
kowskie i społeczność międzynarodową do ob-
chodzenia trzeciej niedzieli listopada jako Świa-
towego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Dro-
gowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania dla 
ofiar wypadków drogowych i ich rodzin. 
 

 W Polsce inicjatorem obchodów jest MIVA 
Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. To 
zachęta do modlitwy za tych, którzy zginęli na 
drogach lub zostali poszkodowani, oraz za ich 
bliskich, przeżywających z tego powodu tragedie 
rodzinne i osobiste.  
  Wypowiedź ks. Mariana Midura:  
„Nie będziemy mieli porządnych katolików w Pol-
sce, dopóki nie zaczną przestrzegać przepisów. 
Łamanie zasad ruchu drogowego to łamanie 
przykazań Bożych”. 
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 Dekalog kierowcy: 
1. Nie będziesz egoistą na drodze! 
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wo-
bec innych ludzi! 
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy 
wyruszasz w drogę - umiej też podziękować! 
4. Szanuj pieszych! 

5. Nie zabijaj - bądź trzeźwy! 
6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny! 
7. Nie bądź brawurowy w prędkości! 
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo! 
9. Pomagaj potrzebującym na drodze! 
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej 
policji! 

Zespół redakcyjny 

 
 

MSZA ŚW. OTWIERAJĄCA ŚWIĄTYNIĘ OPATRZNOŚCI BOŻEJ 
 
 Otwarcie dla wiernych Świątyni Opatrzności Bożej 
zainaugurowało tegoroczne obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości. Pierwszej mszy św. sprawowanej we 
wnętrzu świątyni przewodniczył Prymas Polski, abp Woj-
ciech Polak, a homilię wygłosił przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. 
 Przed rozpoczęciem mszy św. prezydent Andrzej Du-
da udał się do Panteonu Wielkich Polaków, gdzie złożył 
wieniec przy grobie ostatniego prezydenta RP na 
Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. 
 Procesji wejścia towarzyszyła pieśń "Bogurodzica". 
Uroczyście odśpiewano także hymn państwowy. Na po-
czątku mszy św. zebranych powitał metropolita war-
szawski, kard. Kazimierz Nycz, który podkreślił, że dzisiej-
sza uroczystość jest przede wszystkim dziękczynieniem, 
a świątynia jest miejscem dziękczynienia i zawierzenia 
Bożej Opatrzności, oraz miejscem przymierza między 
Bogiem i człowiekiem. Jak mówił hierarcha, konsekwen-
cją tego przymierza jest 
budowanie przymierza 
między ludźmi, którego 
bardzo potrzebuje współ-
czesny świat i Polska. 
 Podkreślił, że dzisiej-
sza modlitwa jest dzięk-
czynieniem za tę wolność 
i niepodległość, która jest 
nie tylko darem, ale też 
zadaniem. 
 Hierarcha przypomniał 
historię budowy świątyni, 
począwszy od ślubowania 
złożonego przez Sejm Czteroletni w 1791 r., poprzez 
próby zrealizowania tych ślubów po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości i powojenne starania kard. Augu-
sta Hlonda oraz kard. Stefana Wyszyńskiego, aż po prace 
budowlane, rozpoczęte 2 maja 2002 r. Podkreślił także 
dużą rolę darczyńców w budowaniu Narodowego Wo-
tum Wdzięczności wraz ze znajdującym się w nim mu-
zeum kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. 
 Hierarcha mówił także o transcendentnym wymiarze 
budynku świątyni, który jest "owocem ludzkiej pracy 
podjętej właśnie w tym celu, by rzeczywistość niewi-

dzialna stała się postrzegalna a nawet pociągająca. Jest 
on znakiem naszego pragnienia dotarcia - przez rzeczy 
widzialne - do rzeczy niewidzialnych" 
 Na zakończenie mszy św. głos zabrał także Prymas 
Polski, abp Wojciech Polak, który przypomniał słowa 
kard. Józefa Glempa, inicjatora i orędownika budowy 
Świątyni Opatrzności Bożej, który tłumaczył, że Świątynia 
to votum polskiego narodu, pomnik Konstytucji 3 Maja, 
a bez niej Polacy nie przetrwaliby rozbiorów. (...) A 
przywołanie Opatrzności Bożej w znaku Świątyni ma być 
"przypomnieniem prawdziwej wolności, której trzeba się 
nam uczyć".  "Trzeba nam nie tylko wolności się uczyć i o 
niej wdzięcznie pamiętać, ale mądrze, twórczo i odważ-
nie w Ojczyźnie naszej przestrzeń odzyskanej wolności 
zagospodarowywać, odpowiedzialnie wolności używać, 
urzeczywistniać ją przez prawdę i dobro, przez wspólną 
troskę wszystkich Polaków dobro wspólne umiłowanej 
Ojczyzny" - apelował metropolita gnieźnieński. 

 Hierarcha przypo-
mniał też, że uroczy-
stość, która z inicjatywy 
kard. Kazimierza Nycza, 
kontynuatora dzieła 
budowy Świątyni, od-
bywa się właśnie dziś, 
to "szczególny czas 
łaski, wdzięczności i 
nadziei, byśmy - jak 
mówił już kard. Glemp - 
pamiętali, że Opatrz-
ność, to znaczy patrzeć 
w dal, to spojrzeć ku 

przyszłości". 
 Prymas Polski wyraził też nadzieję, że modlitwa w 
Świątyni Opatrzności Bożej uczyni Polaków coraz bar-
dziej odważnymi, odpowiedzialnymi i twórczymi w 
kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości Ojczyzny oraz 
w realizowaniu daru wolności, za którą najwyższą cenę 
zapłaciły minione pokolenia rodaków. 
 Na zakończenie pierwszej msza św. odprawionej w 
Świątyni Opatrzności Bożej została odśpiewana pieśń 
"Boże, coś Polskę". 

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

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

Nr konta parafialnego: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 36 8783 0004 0015 6097 2000 0001 
Nr konta Świetlicy Środowiskowej: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 34 8783 0004 0015 8932 2000 0001 

Za wszelkie wpłaty na rzecz parafii i Świetlicy Środowiskowej składamy serdeczne Bóg zapłać 
www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl e-mail: gazeta.dobrarada@gmail.com 

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

Dąbrowska.  Składanie gazetki: Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska, Katarzyna Wieczorek, s. Agnieszka Wójt, CSFN. 
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DIALOGI W KATEDRZE 
 
Zapraszamy serdecznie do udziału w „Dialogach w 

Katedrze” prowadzonych pod przewodnictwem Księdza 
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Łódz-
kiego. 

Najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek 18 listo-
pada o godz. 19.30 w Archikatedrze Łódzkiej. Temat 
dialogów: Troska o środowisko naturalne. 

  
         
       Źródło: Archidiecezja Łódzka  

 
 

 
 
 

  

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 

 

Sakrament chrztu otrzymali 
 

Blanka Bogusława Walczyńska 
Emilian Krzysztof Makowczyński 

Zuzanna Majchrzak 
Zuzanna Amelia Musiał 

Hanna Grzelińska 
 

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

 

Odeszli do wieczności 

 
Lech Chojnacki (ur.1933) 

Roman Soszyński (ur.1942) 
Marianna Cebula (ur.1927) 
Zdzisław Hacała (ur.1935) 
Natalia Bober (ur.1927) 

Bolesław Kawczyński (ur.1926) 
Stefan Rzeźniczak (ur.1930) 
Barbara Jagielska (ur.1941) 

Jarosław Pawłowski (ur.1940) 
Marianna Błaszczyk (ur.1923) 

Jan Skonieczka (ur.1931) 
Andrzej Michalak (ur.1945) 

Maciej Zapart (ur.1973) 
Jadwiga Czerw (ur.1960) 
Leonard Pytko (ur.1929) 
Janina Nowak (ur.1928) 

 
Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże Miłosierdzie 

weszli do chwały życia wiecznego. 

 


