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PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU

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

WYWIAD Z PASTOREM KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W ŁODZI-
CENTRALNEGO KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RZECZPOSPOLITEJ

POLSKIEJ-BISKUPEM LESZKIEM WAKUŁĄ
1. Co mógłby Ksiądz powiedzieć o Waszej misji

Kościoła  ‘’Przyjdź Królestwo Twoje w nas i przez
nas.’’

Nie dzieliłbym jej na misję naszego Kościoła czy
innego Kościoła, ale jest to misja wspólna dla Kościoła,
dla wyznawców Jezusa Chrystusa aby spełnić to czego
Pan Jezus od nas oczekuje.

Po pierwsze  Pan Jezus powiedział do swoich
uczniów, naśladowców ,,Wy
jesteście solą, tego świata  i
światłem”. Naszym
zadaniem jest nieść światło-
światło nadziei, to światło,
które jest w Chrystusie.
Mamy być tą wartością
cenną jaką jest sól - sól
zabezpiecza, więc
wpływajmy na
społeczeństwo, aby chronić
przed zepsuciem. Z drugiej
strony mamy nieść to
wsiadło, a kiedy Jezus
zachęca nas w modlitwie
pańskiej.

Przyjdź Królestwo
Twoje i nas posyła do tego,
to ja rozumiem w ten
sposób. Królestwo to jest
pewna władza- władza Króla,
naszym pragnieniem powinno być Boże Królestwo, by
Boży wpływ był jak najszerzej obecny w Chrystusie. Wg
mnie Boże Królestwo zaczyna się od mojego domu,  ode
mnie i oddziaływuje na bliskich, sąsiadów, na moje
miasto. Wiemy że  nie wszyscy się władzy poddaj władzy
Bożej, sami dla siebie stanowią władzę, swoje wartość
ustanawiają, które negują wartości Boże. My jednak nie

powinniśmy zniechęcać się, nie powinniśmy rezygnować,
ale modlić się i naprawiać to Boże Królestwo do naszego
życia. Choćby przez sprawiedliwość, chcemy aby ludzie
żyli sprawiedliwie, aby nikt nie cierpiał
niesprawiedliwości społecznej. My jako chrześcijaninie
nie  możemy stać z boku, ale manifestować swoje
poglądy, ale manifestować nasze poglądy, nasze
wartości, tak jak światło nie stawia się pod stołem, ale
na stole, jednym  będzie ono oświecało drogę innych

będzie może razić. Pan Jezus
powiedział ,,Bądźcie światłem,
bądźcie solą’’
2. Skąd pochodzi nazwa
baptyści ?

Słowo wywodzi się
z języka greckiego z Nowego
Testamentu. Mówi o chrzcie
Pana Jezusa, który był
pierwszym w Kościele poprzez
zanurzenie. Kontynuujemy tę
praktykę i dlatego nazwano
nas „zanurzającymi”, czyli
baptystami. Nie mamy
określonego wieku
przyjmowania chrztu.

Najważniejsze, aby
określiła się osobista
świadomość wiary w Jezusa
Chrystusa.

3. Jaką obecnie Ksiądz pełni posługę w Kościele ?
Jestem I pastorem Kościoła Chrześcijańskiego

Baptystów w Łodzi oraz prezbiterem Okręgu
Centralnego, obejmującego województwa: łódzkie
i mazowieckie. Jest to podobna funkcja jak ks. Biskupa
w kościele rzymsko- katolickim. Opiekuję się i wspieram
naszym Kościołom w Okręgu Centralnym. Zajmuję sią
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służbą z młodzieżą. W czasie wakacji organizujemy obozy.
Młodzież to ogromny potencjał kościoła.
4. Proszę opowiedzieć o Kościele Baptystów w Polsce.

My nie jesteśmy Kościołem hierarchicznym tzn.
każda parafia, którą nazywamy zborem, jest niezależna.
Łączymy się przez strukturę tworząc Kościół Chrześcijan
Baptystów w Rzeczpospolitej. Kościół, który wybiera
swojego przywódcę, jest podzielony na 9 okręgów
(tworzonych przez zbory). Każdy z nich ma
swojego przedstawiciela, który jest częścią Rady
Kościoła Chrześcijan Baptystów. W Europie
tworzymy Federację Kościołów Baptystów. Raz w
roku przedstawiciele z każdego państwa spotykają
się, aby omówić swoje przedsięwzięcia. Jesteśmy
również częścią Światowego Związku Baptystów.
Na świecie jest około 30 mln Baptystów w Polsce
niewiele.

5. Czy mógłby ks. porównać Kościół
Katolicki i Baptystów?

Zawsze staram się szukać co nas łączy a nie
dzieli.

 łączą nas wspólne korzenie
chrześcijańskie,
 jedna z najważniejszych doktryn
chrześcijańskich; doktryna o Trójcy Świętej,
o bóstwie Jezusa Chrystusa, że Jezus
Chrystus jest Bogiem, że Duch Święty jest
Bogiem
 to samo źródło wiary- Pismo Święte.

W Kościele Rzymskokatolickim jest
jeszcze tradycja  Kościoła.
5. Jakie refleksje towarzyszyły Księdzu
podczas dzisiejszych Nieszporów
Ekumenicznych w parafii Matki Boskiej
Dobrej Rady w Zgierzu?

Oddajemy cześć temu samemu Bogu,
Bogu Ojcu w Trójcy Jedynemu i to pozwala być w tej czy
innej świątyni, brać czynny udział , ponieważ chwalimy
tego samego Boga. Możemy inaczej go rozumieć,
patrzeć, przejawiać inaczej duchowość. Ale Bóg,
któremu oddajemy chwałę jest taki sam dla katolików,
baptystów, metodystów czy ewangelików.

Wywiad przeprowadziła: Marianna Strugińska-
Felczyńska

ŚRODA POPIELCOWA
Popielec, czyli Środa Popielcowa, to pierwszy

dzień wielkiego postu, przypadający 46 dni przed
Niedzielą Zmartwychwstania. Jest to uroczystość
ruchoma, obchodzona w różnych terminach,
w zależności od daty Świąt Wielkanocnych.

W 2014 roku Popielec będziemy celebrować
5 marca. W kościelne katolickim jest to święto, ale nie
jest ono dniem wolnym od pracy. Przesłanie Środy
Popielcowej polega na przypomnieniu wiernym
o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się
na świętowanie zmartwychwstania Chrystusa.

Główny obrzęd Środy Popielcowej wywodzi się
z czasów starożytnych, z tradycji judaizmu, w której to
Żydzi na znak postu i pokuty posypywali głowy
popiołem. Miał to być akt najwyższej skruchy, polegający

Na Wielki Post
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na uznaniu własnej marności w oczach Boga. Grzesznik
podkreślał w ten sposób własną śmiertelność
i znikomość. Tradycja posypywania głów popiołem na
znak pokuty pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku papież
Urban II uczynił go obowiązującym zwyczajem w całym
Kościele. Wówczas postanowiono, że popiół będzie
pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową
z ubiegłego roku. Obrzęd ten ma miejsce w czasie liturgii
słowa po homilii i zastępuje akt pokuty. Ponadto, Jan
Paweł II ogłosił Popielec Dniem modlitw o pokój na
świecie.

W Środę Popielcową obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku
życia) i post ścisły (między 18. a 60. rokiem życia), czyli
ograniczenie liczby posiłków do trzech: jednego do syta

oraz dwóch skromnych. W kościołach kapłani odziani
w fioletowe szaty liturgiczne, będące symbolem pokuty,
odprawiają msze święte. Centralnym rytuałem podczas
nabożeństwa jest posypywanie głów wiernych popiołem.
Kapłani czyniąc to, wypowiadają słowa z Księgi Rodzaju:
„Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub cytują słowa
Ewangelii świętego Marka: „Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię”. Obrzędowi towarzyszy odśpiewywanie
pokutnych pieśni: „Wisi na krzyżu”, „Ludu, mój ludu” czy
„Jezu Chryste, Panie miły”. W tradycji ludowej
w niektórych regionach Polski istniał również zwyczaj,
zgodnie z którym w ten dzień posypywano popiołem
pola, co miało zapewnić obfitą płodność ziemi.

Krzysztof Nieszwiec

MIŁOŚĆ BOGA ZAPISANA NA KRZYŻU
Krzyż Chrystusa jest wyrazem niezmierzonej

miłości Boga do człowieka. „Jest w nim zawarta cała
miłość Boga, Jego ogromne miłosierdzie” - powiedział
papież Franciszek.

Krzyż Chrystusa ściśle
łączy się z wydarzeniami
z początków ludzkości, kiedy
człowiek przez nieposłuszeństwo
sprowadził grzech na świat.
Grzech doprowadził do tego, że
ludzie przestali dostrzegać miłość
Stwórcy i uwierzyli w kłamstwo
szatana, że mogą być szczęśliwi
bez Boga. Bóg w swojej wielkiej
miłości nie odwrócił się od
człowieka. Wprowadził w dzieje
wielki plan Zbawienia, który
dokonał się poprzez wcielenie
Syna Bożego i Jego śmierć na krzyżu. Pismo Święte
mówi: „Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, miał życie wieczne”. Śmierć Jezusa na krzyżu była
wielkim aktem miłości. Przez ofiarę Syna Bożego Bóg
odnowił człowieka i zaprosił go do życia w przyjaźni
z Nim.

Krzyż często jest postrzegany negatywnie.
Patrzenie na mękę Pańską może wywoływać złe emocje.
Zdarza się, że obchodzenie drogi krzyżowej jest uważane

za przejaw masochizmu. Tak dzieje się, kiedy na krzyż
patrzy się z zewnątrz. Prawdziwe wpatrywanie się
w krzyż prowadzi do tego, że zaczyna się zauważać

nieskończoną miłość Boga do
człowieka oraz Boskie piękno. Jan
Maria Vianney mówił, że gdyby był
inny, lepszy sposób zbawienia
człowieka, Bóg by na pewno z niego
skorzystał. A więc w krzyżu zawiera
się konieczność.

Krzyż Chrystusa ma
niezwykły wpływ na człowieka.
Papież Franciszek podczas
Światowych Dni Młodzieży mówił,
że Krzyż pozostawia w ludziach,
którzy go zobaczyli i dotknęli
„dobro, którego nikt nie może nam
dać: pewność niezawodnej miłości

Boga do nas. Miłości tak wielkiej, że wchodzi w nasz
grzech i go przebacza, wchodzi w nasze cierpienie i daje
nam siłę, aby je znosić, wchodzi także w śmierć, aby ją
zwyciężyć i nas zbawić.”

Krzyż Chrystusa uczy postawy miłości
i miłosierdzia wobec drugiego człowieka. Zachęca, by tak
jak Jezus na krzyżu wpatrywać się w Boga Ojca i całym
swoim życiem, aż po cierpienie realizować dwa
największe przykazania – miłości Boga i bliźniego.

Barbara Musiał

„GORZKIE ŻALE PRZYBYWAJCIE, SERCA NASZE PRZENIKAJCIE...”
„Gorzkie żale” są nabożeństwem

wielkopostnym, podobnie jak Droga Krzyżowa,
poświęconym rozważaniu Męki Pańskiej. Na ich
powstanie miały wpływ polskie pieśni, średniowieczne
misteria i dialogi pasyjne. To one wzbogaciły duchowość
i pobożność Polaków w okresie baroku.

Powstanie nabożeństwa wiąże się z działalnością
(schyłek XVII w.) Bractwa św. Rocha w Warszawie. Duże

zasługi w propagowaniu „Gorzkich żali” mają misjonarze
ze Zgromadzenia św. Wincentego ã Paulo. Głosili oni
nauki misyjne  i do połowy XIX w. kierowali znaczną
częścią seminariów duchownych. Na początku XVIII w.
ks. Michał Bartłomiej Tarło (późniejszy biskup poznański)
i Bractwo św. Rocha rozpoczęli starania o pozwolenie na
odprawianie specjalnego nabożeństwa pasyjnego.  Po
raz pierwszy „Gorzkie żale” odbyły się w 1704r.

Na Wielki Post
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w kościele św. Krzyża w Warszawie, uwiecznionym na
obrazie Bernarda Belotto (Canaletto). Pierwszy tekst
drukowany nabożeństwa pochodzi z 1707r. Ukazał się
dzięki staraniom ks. Wawrzyńca Stanisława Benika ze
Zgromadzenia Księży Misjonarzy  św. Wincentego
ã Paulo. Tekst zatytułowano: „Snopek Mirry z Ogrodu
Gethsemańskiego albo żałosne Gorżkiej Męki Syna
Bożego (...) rospamiętywanie”. (Mirra           to pachnąca
żywica w proszku. Była jednym z darów, jakie Trzej
Królowie złożyli Bożemu Dzieciątku. Symbolizuje mękę
i śmierć Chrystusa).

Struktura nabożeństwa opiera się na strukturze
dawnej Jutrzni, jest wzorowana na nabożeństwie
Matutinum (w obecnym brewiarzu – Godzina Czytań).

Dawna Jutrznia składała się z wezwania i trzech
nokturnów. W każdym nokturnie były po trzy psalmy.
„Gorzkie żale” składają się z Pobudki i trzech części,
z których każda zawiera trzy pieśni. „Gorzkie żale”
można śpiewać łącznie lub w kolejne Niedziele Wielkiego
Postu po jednej części. Wówczas cały cykl w ciągu
Wielkiego Postu jest odprawiany dwukrotnie:
 Część 1 – I i IV Niedziela Wielkiego Postu
 Część 2 – II i V Niedziela Wielkiego Postu
 Część 3 - III Niedziela Wielkiego Postu i Niedziela

Palmowa

„Gorzkie żale” rozpoczynają się Pobudką (inaczej
Zachętą), której tekst jest zawsze taki sam, niezależnie
od części nabożeństwa, a po niej są śpiewane:
 Hymn,
 Lament nad cierpiącym Jezusem,
 Rozmowa duszy z Matką Bolesną (tradycja nakazuje

śpiewanie zwrotek nieparzystych kobietom,
a parzystych - mężczyznom). Ten swoisty dialog
duszy z Matką Bożą kończy suplikacja: „Któryś za
nas cierpiał rany...”

Potem może nastąpić kazanie pasyjne, mogą pojawić się
również takie elementy jak: litanie, antyfony, suplikacje.
Na zakończenie celebrans błogosławi wiernych
Najświętszym Sakramentem.
„Gorzkie żale”, w zależności od lokalnych zwyczajów,
mogą być też odprawiane w Wielkim Tygodniu podczas
Triduum Paschalnego.

Nabożeństwo zapoczątkowane w XVIII w.
w Warszawie szybko stało się niezwykle popularne
w całej Polsce i wśród Polaków za granicami kraju.
W 2007r. był obchodzony jubileusz 300 – lecia
powstania „Gorzkich żali”.

Rzewne melodie i przejmujący tekst, zachowany
w oryginalnym, staropolskim brzmieniu, także dziś
skłaniają do refleksji nad istotą cierpienia i najwyższą
ceną, za którą zostaliśmy odkupieni.

Elżbieta Hildt

FERIE ZIMOWE W NASZEJ PARAFII
Zimowe ferie to czas wypoczynku,

nabrania nowych sił przed nauką i wyzwaniami,
które stoją przed dziećmi w trakcie zdobywania
nowej wiedzy i umiejętności w szkole. Na ten czas,
z troski o najmłodszych parafian, Ksiądz Proboszcz
przy współpracy z Akcją Katolicką przygotował
wiele ciekawych atrakcji. W pomoc przy
organizacji wypoczynku dla dzieci włączył się także
Klub Młodzieżowy działającym przy parafii Matki
Boskiej Dobrej Rady.

Uczestnicy zimowiska otrzymali miłą
niespodziankę od Pani Prezydent Miasta Zgierza.

Były nią bilety do Sali Zabaw „Jeżyk”, a także do Klubu
FRU FITNESS. Wizyta w „krainie zabawy” sprawiła
naszym małym podopiecznym wiele radości. W trakcie
pobytu w klubie starsze dzieci spędziły czas na siłowni
a młodsze uczestniczyły w zajęciach sportowych
prowadzonych przez trenera.

Podczas zimowiska podopieczni wzięli udział
w zabawie połączonej z poczęstunkiem i małymi
niespodziankami dla dzieci. Spotkanie uatrakcyjniła
pani Renata oraz uczestnicy Klubu Młodzieżowego,

Z życia parafii
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przygotowując różne gry i zabawy dla dzieci. Był to również czas na wspólne pląsy, w których dzieci i młodzież
z chęcią uczestniczyła i dobrze się bawiła.

Wyrazy podziękowania kierujemy również w stronę pań Felicji Kowalskiej, Zosi Rumak, Hirki Bretes, Barbary
Marchwiana, Hani Florczak dzięki którym dzieci miały zawsze przygotowane kanapki, ciepłą herbatę.

Ferie zimowe, które zostały zorganizowane w świetlicy środowiskowej, sprawiły, że nasi młodzi podopieczni
mogli spędzisz czas ciekawie, pożyczenie i na sportowo. Dziękujemy wszystkim którzy poświęcili swój czas, aby
dostarczyć dzieciom radość.

Agnieszka Gajek

SPOTKANIE PRZY CHOINCE
W niedzielę 26 stycznia w sali konferencyjnej

Świetlicy Środowiskowej miało miejsce bardzo miłe
spotkanie. Tego dnia zebrali się członkowie
i sympatycy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
oraz wolontariusze pracujący na rzecz rozmaitych
działań podejmowanych przez POAK. Przybyli także
wszyscy księża oraz liderzy wspólnot działających
w parafii.

Ks. Proboszcz (który od niedawna pełni
funkcję Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej
Archidiecezji Łódzkiej) oraz p. Marianna Strugińska –
prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,
powitali przybyłych składając serdeczne noworoczne

życzenia. Nie zabrakło też słów podziękowań
dla wszystkich, dzięki którym w parafii dzieje się
tak wiele ważnych i potrzebnych przedsięwzięć.

Spotkanie było okazją do wspólnego
śpiewu. Dzięki nagłośnieniu, nad którym czuwał

ks.Jan Czekalski i akompaniamentowi w wykonaniu
p. Katarzyny Matczak kolędy rozbrzmiewały szczególnie
pięknie.

Panie Zofia Rumak, Hanna Florczak i Małgorzata
Wieczorek zadbały o odświętnie nakryte stoły
i prawdziwie wigilijne potrawy. W miłej atmosferze przy
kawie, herbatce i domowych wypiekach na deser był

także czas na
niespieszne pogawędki.
Po raz kolejny
potwierdziło się, że
miejsce takie jak
odnowiona świetlica
jest bardzo potrzebne
także dla integracji
parafian.

Katarzyna Dąbrowska

Z życia parafii
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DIALOGI Z ARCYBISKUPEM
Duże zainteresowanie "Dialogami w katedrze"

zachęciło nas do przygotowania zestawienia kilku kwestii
poruszanych w ich trakcie. Odpowiedzi, jakich udzielił
arcybiskup można znależć na stronach internetowych
archidiecezji.
1. Czy kultura jest sposobem na spędzanie czasu, czy

pełni jeszcze jakieś inne funkcje? Na czym w istocie
ma polegać Dialog Kultur we współczesnym świecie?
Czy może trzeba nam bardziej obalać bariery lęku
przed ludźmi inaczej myślącymi, wierzącymi, przed
obcymi?

2. Jakie są relacje miedzy kulturą, a religią?
3. Jaka jest kulturotwórcza rola religii chrześcijańskiej?

Jakie wiara rozwija w nas wartości? Co jest
wyznacznikiem chrześcijańskiej kultury osobistej
człowieka? Czy to też jest droga do zbawienia?

4. Kościół stoi na straży Prawdy, jedynej i objawionej
przez Pana Boga. Czy dopuszczalne są kultury,
w których prawdy wiary Kościoła Katolickiego są
stawiane na równi z prawdami wiary wspólnot
protestanckich, muzułmańskich czy nawet poglądami
ateistycznymi?

5. Jeżeli – hipotetycznie – jakiś naukowiec zajmuje się
antropologią, teorią ewolucji, czy może on być
dobrym katolikiem? Tzn. wierzyć również w treść
Starego Testamentu. Wydaje mi się to sprzeczne
i dlatego zadaję to pytanie.

6. Czy można wykorzystywać krzyż w sztuce (malarstwo,
happeningi itd.), szczególnie w kontrowersyjny,
odbiegający od tradycji sposób?

7. Jak reagować na działania noszące znamiona
bluźnierstwa, raniące uczucia religijne podczas
spektakli teatralnych czy różnego rodzaju ekspozycji?

8. Dlaczego we współczesnej kulturze Europy żąda się,
by związki homoseksualne i kazirodcze traktować na
równi z małżeństwem mężczyzny i kobiety? Jak wiara
powinna przeciwstawiać się takiej kulturze?

9. Czy grozi nam koniec kultury chrześcijańskiej
w Europie z powodu nowej kultury kobiet
i dziewczynek. Nie: przeciw rodzeniu dzieci, miłości;
grzechy przeciwko VI Przykazaniu Dekalogu i przeciw
innym przykazaniom?

10.Czy Ksiądz Arcybiskup lubi współczesne malarstwo?
11. Co Ksiądz Arcybiskup sądzi na temat Halloween?
12. Co Ksiądz Biskup uważa na temat muzyki metalowej?

Dlaczego Kościół źle podchodzi do muzyki
metalowej? Dlaczego nie wolno jej słuchać? Dlaczego
takie zespoły jak Rammstein są zakazane?

13. Czy istnieją obecnie zespoły muzyczne, których
utworów jako chrześcijanka nie powinnam słuchać.
Jeśli tak, to dlaczego?

14. Czy jesteśmy dojrzali do odbierania mediów? Czy
powinniśmy popierać pewne ośrodki medialne? Jak
na gruncie łódzkim moglibyśmy to robić?

15.Czy można modlić się, nie mając wiary?", "Jak
powinna wyglądać modlitwa wstawiennicza?", "Czy
można modlić się o dar wiary?"

16. W jak dużym stopniu modlitwa jest istotą wiary?
17. Czy modlitwa jest jedyną formą rozmowy z Bogiem?
18. Czy można modlić się, nie mając wiary? Czy modlitwa

ma sens, jeżeli ktoś nie posiada wiary?
19. Czy przestrzeganie przykazań zwalnia z odmawiania

modlitw?
20. Do kogo się modlić - do Ojca, Syna czy Ducha

Świętego?
21. Czy można modlić się o dar wiary?
22. Jak się modlić po Komunii? Czy muszę się modlić

i chodzić do kościoła?
23. Jak się modlić, aby to miało sens?
24. Jak modlić się po osobistych załamaniach czy

tragediach?
25. Czy modlitwa powinna odbywać się przede

wszystkim w kościele?
26. Jaka spowiedź jest ważniejsza - powszechna czy

indywidualna?
27. Jak jednym słowem określić, czym jest modlitwa?
28. Dlaczego rezygnujemy z Ekumenicznej Drogi

Krzyżowej?
29. Gdzie osoby samotne mogą kształtować swoją

modlitwę?
30. Jak powinna wyglądać modlitwa wstawiennicza?
31. Czy człowiek może uchronić się od cierpienia?
32. Cierpienie niewinnych dzieci, na które patrzy

podobno dobry i wszechmocny Bóg. Wystarczy pójść
do dziecięcego szpitala lub pojechać do Afryki, gdzie
dzieci umierają z głodu, by dojść do wniosku, że Bóg
albo jest sadystą, albo nie istnieje. Nie ma innej opcji.
Ja nigdy nie dopuściłbym, żeby moje dzieci cierpiały,
jeśli tylko mógłbym temu zapobiec. I nie przekonują
mnie opowieści, że „grzech pierworodny”, że
Chrystus też cierpiał, że nagroda będzie w niebie.
Bóg, który może uzdrowić te dzieci (a może, bo
przecież podobno działał cuda), a tego nie robi, nie
ma racji istnienia. Jestem gorliwym kiedyś katolikiem,
który stracił wiarę z powodów wyżej opisanych, lecz
bardzo chciałbym ją odzyskać.

Z życia Kościoła
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33. Jeśli Bóg stworzył wszechświat doskonały, to
dlaczego jest w nim tyle cierpienia?

34. Dlaczego Bóg pozwala na cierpienie?
35. Dlaczego Chrystus cierpiał, przecież był Bogiem?
36. Dlaczego ludzie cierpią z powodu wiary?
37. Czy cierpienie może być karą za cudze grzechy?
38. Co można powiedzieć o przypadku Anneliese

Michel?
39. Czy jest sens cierpieć w walce o krzyż?
40. Czy można w katedrze upamiętniać polskie dzieci

z obozu koncentracyjnego na Marysinie?

41. Jakie argumenty pokazują, że szukanie Boga to
najlepsza droga w życiu?

42. Czym jest rozum bez wiary?
43. Czy wiara bez rozumu jest wiarą?
44. Dlaczego katolicy tak mało wiedzą o swojej religii?
45. Czy Bóg stworzył świat, czy ludzie stworzyli Boga,

bogów?
46. Dlaczego w Polsce krzyż nie stoi na ołtarzu?
47. Jak odnosić się do teorii Darwina?
48. Czy można zmienić oblicze Łodzi?
49. Kiedy Chrystus uświadomił sobie, że jest Synem

Bożym?
A oto terminy tegorocznych spotkań:

10 styczeń Powołanie do ojcostwa
21 luty Poszanowanie ludzkiego ciała
14 marca Godnosc pracy ludzkiej
11 kwietnia Wolność
9 maja Rola kobiety i matki
13 czerwca Moje miejsce w kosciele
12 wrzesnia Ateizm
10 pazdz Troska o ubogich
14 listopada Samotnosc i starosc
12 grudnia Sumienie

Pytania do arcybiskupa można zadawać w internecie pod
adresem:

http://www.heavenly.com.pl/formularz/dialogi

"Dialogi w katedrze" zostały nominowane do
tytułu wydarzenia kulturalnego roku w Łodzi i uzyskały
piąte miejsce. Plebiscyt "Armatka Kultury" organizowany
jest przez Kalejdoskop i portal reymont.pl.

Zdecyduj  o swoim 1 % podatku. Podaruj go dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy
Środowiskowej przy Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o
przekazanie 1% podatku należnego na
rzecz organizacji pożytku publicznego

Fundacja dla Młodzieży KRS
0000339553 z dopiskiem AK-Łódź-
POAK  Zgierz Świetlica.

Świetlica prowadzona już 14 lat przez Ks. Proboszcza w
parafii oraz członków i sympatyków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii
Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, wolontariuszy.

W świetlicy dzieci i młodzież bezpłatnie korzystają:
 Z wyrównywania dysproporcji edukacyjnych

i wychowawczych
 Pomocy w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach

życia codziennego i rozwiązywania konfliktów
 Mają zapewniony posiłek
 Organizację czasu wolnego - kolonie, półkolonie,

systematyczne spotkania w Klubie Młodzieżowym
 Udział w kołach zainteresowań

Liczymy na Twoje wsparcie

Członkowie i sympatycy  Akcji Katolickiej

,,Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka‘’

Jan Paweł II
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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

PÓŁ ŻARTEM PÓŁ SERIO

Z KSIĄG PARAFIALNYCH

Odeszli do wieczności
Józefa Michalak (ur.1941) Przemysław Poliński (ur.1969)

Zbigniew Śmiechura (ur.1953) Bogusław Dąbrowski (ur.1956)

Konstanty Kuszaj (ur.1923) Marlena Szewczyk (ur.1985)

Anna Zamojska (ur.1954) Elżbieta Bieńczak (ur.1935)

Jan Wiśniewski (ur.1952) Halina Soból (ur.1948)

Piotr Tulkowski (ur.1961) Jadwiga Teodorczyk (ur.1958)

Janusz Wacławski (ur.1958) Leokadia Thorek (ur.1934)

Helena Szewczyk (ur.1947) Dariusz Jeszka (ur.1969)

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

Praktykant pyta
ordynatora szpitala: - Co
mam wpisać w rubryce
"przyczyna zgonu" ?
- Swoje nazwisko ...

Dzieci miały narysować portret swojego
taty. Pani podchodzi do Jasia i pyta:
- Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?
- Bo niemiałem łysej kredki.

Jedzie baca bryczką a na bryczce beczki.
Widzi go policjant, zatrzymuje go i pyta
się:
- Baco co tam wieziecie??
- Sok z Banana.
- To dajcie spróbować.
Policjant pije i po chwili mówi:
- Trochę kwaśny ten sok,ale wierze wam
na słowo jedzcie już
- Banan wio!!!!!

Fryzjer do klienta: -
Pańskie włosy zaczynają
siwieć! - Nic dziwnego,
przy pańskim tempie
strzyżenia...

Przed sklepem w lesie ustawiła się wielka
kolejka. Zajączek przepycha się na
początek kolejki. Już prawie mu się udało,
gdy zatrzymuje go niedźwiedź.
- Dokąd to się zajączku pchasz? Spadaj na
koniec!- i wyrzuca go.
Zajączek się nie poddaje, ale ciągle
powtarza się ta sama sytuacja. W końcu
zajączek nie wytrzymuje i zdenerwowany,
odchodząc mówi:
- Jak tak stawiacie sprawę, to nie otworzę
dzisiaj tego sklepu.

Sakrament chrztu otrzymali
Monika Karolina Pelikant

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

Pewnego pieknego letniego poranka wstaje
rolnik, bierze kombajn i jedzie na pole.
Nagle staje jak wryty, drapie się po głowie i
mówi: Kurde, zapomniałem zasiać!


