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

 

ROZMOWA Z PANIĄ MARIĄ ROGALĄ - WIELOLETNIM 

WOLONTARIUSZEM ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 
 

Proszę przedstawić 
swoja osobę 
czytelnikom. 
 Od dziesięciu lat 
jestem na emeryturze. 
Pracowałam zawsze jako 
nauczyciel, najpierw na 
uczelni, później w szkole 
podstawowej, liceum  
i ostatnio w gimnazjum. 
Mam dwoje dzieci,  
z których jestem dumna  
i troje wnucząt, które 

dają mi dużo radości. Zawsze starłam się być aktywna 
fizycznie, lubię piesze wycieczki, rajdy oraz 
rozwiązywanie krzyżówek i sudoku. 
  
 Dla czego została Pani wolontariuszką? 
 Kiedy podjęłam decyzję o wcześniejszym 
przejściu na emeryturę, 
postanowiłam, że będę robić 
to, co pozwoli mi mieć 
kontakt z młodzieżą i 
matematyką, co zawsze 
lubiłam a także nadal rozwijać 
się umysłowo. Zaplanowałam 
dbać o sprawność fizyczną 
(gimnastyka, basen), rozrywkę 
(teatr, filharmonia) i robić coś 
dla innych społecznie, być 
pomocą dla potrzebujących.  
Z racji mojego zawodu praca 
w świetlicy, pomoc  
w problemach z matematyką, 
czasem w półkoloniach było 
najlepszą formą aktywności. 

 Jaką Pani skończyła uczelnię? 
 Ukończyłam Uniwersytet Łódzki, Wydział 
Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek Matematyka ze 
Specjalnością Zastosowania Matematyki. 
  
 Jak to się stało, że została Pani matematykiem? 
 Zawsze lubiłam w szkole ten przedmiot, bo jak 
się zrozumiało problem, to zadania nie stwarzały 
trudności. Miałam zostać informatykiem i tworzyć 
programy, a ten kierunek był wtedy jako specjalność na 
wydziale matematyki. Moje ćwiczenia wykonywałam na 
olbrzymich komputerach marki Odra, a opracowanie 
programu polegało na przygotowaniu taśmy 
perforowanej, na której były zakodowane kolejne kroki 
postępowania. Jednak skorzystałam z możliwości pracy 
na Politechnice Łódzkiej i tak już zostałam nauczycielem 
matematyki. 
  
 Co jest ciekawego w tej nauce według Pani? 

 Matematykę nazywają 
królową nauk bo opiera się na 
logicznym rozumowaniu, a ta 
umiejętność jest potrzebna  
w każdej dziedzinie. Dla mnie 
rozwiązanie zadania jest jak 
rozwiązywanie zagadki kryminalnej. 
Mam pewne informacje i muszę 
"dojść po nitce do kłębka", czyli 
odkryć jedyną prawdę a więc 
poprawny wynik. 
 
 Czy łatwo jest dziś nauczać 
matematyki? 
 Myślę, że zawsze było i jest 
trudno ponieważ wymaga 

koncentracji i wysiłku logicznego myślenia. Możliwość 
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Pani Maria Rogala w trakcie rozwiązywania 
łamigłówek matematycznych  
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korzystania z tablic czy kalkulatorów ułatwia obliczenia 
ale rozbija koncentrację. 
 
 Co Panią motywuje do takiego zaangażowania 
w ten wolontariat? 
 Motywuje mnie chęć niesienia pomocy, 
poczucie, że się jest potrzebnym, użytecznym. Cieszy 
mnie kontakt z młodymi ludźmi i ich postępy w nauce. 
  
 Czego według Pani uczy wolontariat? 
 Myślę, że wolontariat uczy dawania czegoś od 
siebie: czasu, cierpliwości obowiązkowości. 

  
Co mogłaby Pani poradzić osobom, które wahają się czy 
zostać wolontariuszami? 
 Poradziłabym żeby spróbowali. Jeśli stwierdzą, 
że to im nie odpowiada, mogą zrezygnować. Ale 
uważam, że to na pewno lepsza i bardziej 
satysfakcjonująca forma spędzania wolnego czasu niż 
oglądanie seriali telewizyjnych. 
 

Rozmowę przeprowadziła:  
Marianna Strugińska-Felczyńska 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

 W czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu warto 
zaplanować czas rekolekcji, czas zastanowienia się nad 
sobą i nad swoim życiem. Zatrzymać się na chwilę, 
wyciszyć i zamyślić. Spotkać Boga i spotkać się sam na 
sam ze sobą. Trzeba wyjść na 
pustynię, bo tam jest cisza, spokój  
i milczenie. Wtedy można usłyszeć 
siebie. A może właśnie tegoroczne 
nauki rekolekcyjne będą dla nas 
swoistą pustynią, powrotem do 
źródeł?  
 Rekolekcje wielkopostne to 
taki szczególny i wyjątkowy czas  
w roku liturgicznym Kościoła. Jest to 
czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy 
uczymy się roztropności, 
rozeznawania, mądrości ducha  
i stajemy się  bardziej uważni, a przez to bardziej 
wyczuleni na miłość i drugiego człowieka. Stajemy się 
po prostu lepsi. Czas rekolekcji jest bardzo znanym 
aktem pokutnym w Kościele od wieków – aktem 
duchowych ćwiczeń. Dlatego rekolekcje odprawiają 
wszyscy: papież, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, 
wierni świeccy. Kościół w tym czasie szczególnie walczy 
o żywą wiarę i zbawienie każdego człowieka. Kościół 
naucza, okazuje miłosierdzie i przygarnia wszystkie 
owieczki rozproszone na całym świecie. 
 Nie będzie nam łatwo stać się lepszymi po 
godzinie lub po kilku godzinach nauk rekolekcyjnych.  
W ciągu kilku chwil nie da się naprawić całego 
duchowego rozgardiaszu. To jest praca na całe życie. 
Ale warto od czegoś zacząć, warto w tych 
rekolekcyjnych dniach postawić sobie odważne 
pytania:  Czy ja mam jeszcze wiarę?  Jaka jest moja 
wiara? Czy jestem w stanie uwierzyć jeszcze więcej 
Bogu i mocniej Mu zaufać? Co mi pomaga w  byciu  
w bliskości z Bogiem, a co przeszkadza. Muszę sobie 
także odpowiedzieć na pytanie: Czy ja się jeszcze 
modlę? Czy potrafię rozmawiać z Bogiem? 

 Podczas rekolekcji wielkopostnych trzeba 
„załatwić” wiele spraw nie tylko z Bogiem, ale  
i z rodziną, z bliźnimi. Rekolekcje są po to, aby 
wyprostować to wszystko,  co uwiera i kładzie cień  na 

nasze życie. Spójrzmy oczami wiary, miłosierdzia 
i nadziei na nasze ludzkie sprawy. Inaczej 
zmarnujemy dni, które zostały nam dane na 
uleczenie duszy. 
 Naprawdę warto wybrać się na 
wielkopostne ćwiczenia duchowe, by za 
Julianem Tuwimem zawołać: 
  
Jeszcze się kiedyś rozsmucę, 
Jeszcze do Ciebie powrócę, 
Chrystusie. 

Aneta Mikołajczyk 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII MBDR  
W ZGIERZU: 
 
29 luty do -2 marca. 
Rekolekcje przeznaczone dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum – prowadzi ks. Marcin 
Majda, Moderator Ruchu Światło Życie  
w Archidiecezji Łódzkiej 
 
7-9 marca 
Rekolekcje przeznaczone dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych – prowadzi ks. Marcin 
Jarzenkowski, Asystent Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej. 
 
17-19 marca 
Rekolekcje przeznaczone dla osób dorosłych – 
prowadzi ks. prof. Jan Wolski, Dyrektor Instytutu 
Teologicznego w Łodzi. 
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TRZECIA ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKA 
 

 13 marca 2013 roku o godzinie 19:06 z komina 
nad Kaplicą Sykstyńską wydobył się biały dym. Godzinę 
później kardynałowie ogłosili decyzję o wyborze 
kardynała Jorge Mario Bergoglio, byłego metropolity 
Buenos Aires na papieża. On sam przyjął imię Franciszek. 
Po ogłoszeniu wyboru nowego 
papieża na placu świętego Piotra, 
kilkadziesiąt tysięcy osób 
zareagowało oklaskami  
i okrzykami, choć na wielu 
twarzach widoczna była 
konsternacja, ponieważ znaczna 
część osób nie wiedziała, kim jest 
nowy papież. Franciszek  
w pierwszych wypowiedzianych 
słowach przypomniał, że nie 
pochodzi z Europy: „Wiecie, że 
konklawe miało za zadanie dać 
Rzymowi Biskupa. Zdaje się, że moi 
bracia kardynałowie znaleźli go 
prawie na końcu świata”.  
 Swój pontyfikat papież 
rozpoczął modlitwą za swojego 
emerytowanego poprzednika, 
prosił również o modlitwę w swojej intencji. Następnie 
powiedział: „A teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa 
i ludu, Kościoła Rzymskiego pierwszego w miłosierdziu 
wśród wszystkich Kościołów. Dajmy świadectwo 
braterstwa miłości i wzajemnego zaufania, módlmy się 
zawsze jedni za drugich, módlmy się za cały świat, żeby 
było wielkie braterstwo”, po czym udzielił 
błogosławieństwa całemu Kościołowi. Już pierwsze 
wypowiedziane przez papieża słowa wzbudziły 
zaciekawienie i podziw całego świata. Z niecierpliwością 
oczekiwano na dalsze wypowiedzi Franciszka. Można 
było odczuć, że będzie to pontyfikat niezwykły. 
 Trzy dni po wyborze Franciszek w rozmowie  
z dziennikarzami powiedział: „Och, jakże bardzo 

chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich”. Słowa te 
można uznać za motto jego pontyfikatu. Rozpoczynając 
swoją posługę w homilii przekonywał, że „prawdziwą 
władzą jest służba”, a zadaniem papieża jest „otwierać 
ramiona, aby strzec całego ludu Bożego oraz przyjąć z 

miłością i czułością całą ludzkość, 
zwłaszcza najuboższych, najsłabszych, 
najmniejszych”.  
 Franciszek bardzo szybko 
pokazał jak w praktyce rozumie służbę 
najuboższym. Odwiedzając więzienia, 
zakłady karne dla nieletnich, domy 
starców, zachęca do pójścia drogą 
miłości Jezusa do nowego życia. 
Wskazując na ubogich, których 
wyznawcy Chrystusa powinni otoczyć 
opieką, mówi o ubogich w sensie 
materialnym, ale i duchowym. Poprzez 
ubogiego rozumie człowieka, który nie 
widzi sensu życia, jest samotny, odczuwa 
lęk przed światem, nie jest kochany.   
 Franciszek swoją otwartością, 
serdecznością i wyrozumiałością 
wynikającą z realizmu oraz znajomości 

życia bardzo szybko zaskarbił sobie sympatię wielu ludzi 
na całym świecie. W czasach spadku zaufania do osób 
sprawujących urzędy publiczne, Franciszek swoją 
szczerością i prostotą wychodzi naprzeciw pragnieniom 
pozytywnych przykładów, by odnaleźć nadzieję i ufność. 
 Podczas swojego pontyfikatu papież nieustannie 
przypomina o potrzebie prostoty i wyrzeczeń w życiu 
chrześcijanina. Od wiernych oczekuje zwalczania pokus 
bogactwa i władzy. Pontyfikat Franciszka stanowi 
wezwanie do przemiany postawy w życiu codziennym. 
Franciszek uczy, jak być chrześcijaninem i wskazuje 
konkretną drogę poprzez ubóstwo, praktykę miłości  
i pokorę. 

Barbara Musiał 

 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
 
 12 marca 2016 r. o godz.19.00 zapraszamy Państwa do Parku Imienia Henryka Sienkiewicza w Łodzi,  gdzie 

będziecie mogli odbyć wielkie duchowe i artystyczne przygotowanie 
do Świąt Wielkiej Nocy. 
Tradycyjnie, w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową, odbędzie się 
Misterium Męki Pańskiej, największe plenerowe przedstawienie 
pasyjne w Łodzi. Misterium Męki Pańskiej jest bezpłatne, a uczestniczyć 
w nim może każdy. 

Serdecznie zapraszamy! 
Przyjdź, przyjedź i przeżyj wyjątkowy czas.  
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MIGAWKI Z ŻYCIA PARAFII 
 

TYDZIEŃ EKUMENICZNY  
 

 W dniu 17 stycznia w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu odbyła się inauguracja Tygodnia 
Ekumenicznego. W uroczystościach wzięli udział ks. kan. Andrzej Chmielewski Dziekan Dekanatu Zgierskiego oraz ks. 
Jan Cieślar Biskup Kościoła  Ewangelicko – Augsburskiego Diecezji Warszawskiej. Uroczystości Tygodnia Modlitw  
o Jedność zakończyły się w Kościele Ewangelicko – Augsburskim w Zgierzu. 

 
 
 
 

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK 
 

 W niedzielę 24 stycznia  w parafii Matki Bożej Dobrej Rady  w Zgierzu  odbył się koncert kolęd i pastorałek.  
W koncercie  udział brali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 oraz chór CANTABILE z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Zgierzu. Przedstawienie nosiło tytuł "Dzieci dla dzieci i dla rodziców".  

Wojciech Bogusławski 

  

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE GRUP PARAFIALNYCH 
 
 W styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe grup działających przy naszej parafii: Choru Parafialnego oraz 
Asysty Parafialnej. Na wspólne kolędowanie przybyli asystenci grup ks. Tomasz Chyliński, opiekunowie grup Wiktor 
Jarmoliński i Elicja Olczyk oraz asystent chóru ks. Andrzej Blewiński wraz z opiekunem chóru Jackiem Zarębą. Swoją 
obecnością na spotkaniu zaszczycili ks. Jan Czekalski oraz ks. Krzysztof Basztabin. 

Uroczystości zakończenia Tygodnia Ekumenicznego w Kościele 
Ewangelicko – Augsburskim  w Zgierzu. 

Inauguracja Tygodnia Ekumenicznego w parafii 
Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 oraz chór CANTABILE z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgierzu. 
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 Jeśli lubisz śpiewać to nie wahaj się przyjdź i zaśpiewaj z nami. Próby Chóru Parafialnego odbywają się  
w każdą środę o godz. 18.30 w kościele w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Zajęcia prowadzi organista 
Adam Drzewiecki. 
 Spotkania Asysty Parafialnej z ks. asystentem Tomaszem Cylińskim odbywają się w  II czwartki  miesiąca  o 
godz. 18.30 w świetlicy  Środowiskowej przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 5. Czekamy na Ciebie. 

 

 

KOLĘDY I PASTORAŁKI W WYKONANIU CHÓRÓW i ORKIESTR W NASZEJ PARAFII 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe grup parafialnych 

Gminna Orkiestra Dęta OSP w Brzezinach oraz Orkiestra Dęta 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej pod kierunkiem 
kapelmistrza Radosława Szymczaka. Dyrektorem Gminnego 
Ośrodka Kultury jest Barbara Polasińska.  

Wspólne zdjęcie chórów, występujących w parafii MBDR,  
w trakcie koncertu kolęd i pastorałek 

Chór Gimnazjum nr 1 w Zgierzu 
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KARNAWAŁ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ  
 

 Wraz z nadejściem karnawału odżywają nasze piękne tradycje i zwyczaje. Karnawał to czas zabawy. Aby 
tradycji stało się zadość, w dniu 8 lutego odbyła się w naszej świetlicy środowiskowej zabawa karnawałowa. 
Uczestnicy imprezy zaskoczyli przepięknymi i oryginalnymi strojami karnawałowymi. Była to wspaniała okazja do 
wspólnej zabawy i konkursów z nagrodami, które wręczył dzieciom ks. Tomasz Cyliński. Na dzieci czekał również 
słodki poczęstunek. 

Agnieszka Gajek 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE KOLĘDY W NASZEJ PARAFII  
 

 Dziękujemy za dar kolędowego spotkania w domach naszych parafian. Ogółem 
odwiedziliśmy 3072 rodziny, co jest zbliżone do lat poprzednich. Dziękujemy za wszelkie 
dobro i życzliwość, za cenne rady i uwagi. Dziękujemy za przejaw troski  
i odpowiedzialności. Serdecznie dziękujemy za modlitwę i ofiary materialne na rzecz dobra 
wspólnego jakie wszyscy razem tworzymy. Dzięki wsparciu finansowemu uda się spłacić 
część długu oraz przeprowadzić zaplanowane bieżące inwestycje. 

Ks. Proboszcz wraz z Wikariuszami 
 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 
 

 W okresie Wielkiego Postu zapraszamy serdecznie wszystkich Parafian do uczestnictwa  
w nabożeństwach wielkopostnych: 

Gorzkie Żale – niedziela 17.15 
Droga Krzyżowa (piątek): dla dzieci -  16.15;  dla dorosłych -18.00;  dla młodzieży – 19.00 

 
 

PÓŁKOLONIE W NASZEJ PARAFII 
  
 Jak co roku, w naszej Parafii organizowane są półkolonie zimowe dla dzieci. W tym roku ferie zimowe trwają 
od 22.02.2016 r. do 26.02.2016 r. w godzinach od 9.00 do 14.30. Spotykamy się w domu parafialny w świetlicy 
środowiskowej. Zapisy w kancelarii parafialnej lub pod numerem tel. 517 944 230. 
 
 

ROK 2016 - ROKIEM CICHOCIEMNYCH 
 

 Cichociemni, legendarni polscy żołnierze, 
szkoleni podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii  
i desantowani do okupowanej ojczyzny, by walczyć z 

nazistami. Ci partyzanci Polskich Sił Zbrojnych zostali 
patronami 2016 roku – zdecydowali posłowie. W lutym 
2016 roku przypada 75. rocznica pierwszego zrzutu 
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cichociemnych do walki w 
okupowanej Polsce, więc jest to 
doskonała okazja,  by 
przypomnieć Polakom, kim byli 
ci niezwykle dzielni żołnierze. 
 Cichociemni to 
specjalnie szkoleni żołnierze 
polskiej armii, którzy w czasie II 
wojny światowej zrzucani byli na 
spadochronach na terytorium 
okupowanej Polski. Ich zadaniem była organizacja ruchu 
oporu i walka z okupantem. Cichociemnymi zostawali 
wyłącznie ochotnicy. Pierwszy lot i skoki odbyły się w 

nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Do 
końca wojny do Polski tą drogą trafiło 
316 żołnierzy. Wśród nich byli m.in. 
gen. bryg. Leopold Okulicki 
„Niedźwiadek”, mjr Jan Piwnik 
„Ponury”, Jan Nowak Jeziorański oraz 
Elżbieta Zawacka „Zo” – jedyna 
kobieta w tej formacji. Tradycje 
cichociemnych przejęli żołnierze 
GROM-u, którzy co roku spotykają się 

z żyjącymi cichociemnymi oraz ich rodzinami. 
 

Źródło: www.polska-zbrojna.pl

 

 
 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest  wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za 
świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew 
przelaną w obronie Ojczyzny.   
 

 
 
 

  

 Zachęcamy Was oraz waszych bliskich do 
przekazani 1% podatku na rzecz dzieci i młodzieży ze 
Świetlicy Środowiskowej z Zgierzu przy parafii Matki 
Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. By przekazać swój 1% 
podatku Świetlicy Środowiskowej prosimy wpisać  
w deklaracji podatkowej KRS 0000339553 
Środki uzyskane z 1% przekażemy na doposażanie 
świetlicy. 

Dziękujemy 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI  

I MŁODZIEŻ ORAZ WOLONTARIUSZY 

DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 
  
Świetlica jest czynna od poniedziałku do czwartku od 
15.00 do 18.00. Program zajęć dostępny w Świetlicy,  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Zgierzu.  
W ofercie m.in.: zajęcia edukacyjne (także 
wyrównywanie braków szkolnych), plastyczne i 
informatyczne. Osoby wspierające otrzymują 
zaświadczenia wolontarystyczne. Można też skorzystać 
z bezpłatnych usług prawniczych, kuratora 
zawodowego, logopedy, punktu konsultacyjnego 
związanego z uzależnieniami. Bliższe informacje  
w kancelarii parafialnej Matki Bożej Dobrej Rady  
w Zgierzu lub w świetlicy  w godz. otwarcia. 
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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 Boskiej 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, Barbara Musiał.  Składanie gazetki: 

Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska.  
Dystrybutor: Marek Cylke 

ZAPROSZENIE DO DIALOGÓW W KATEDRZE ŁÓDZKIEJ 
 

„Nie byłoby takiego wydarzenia, gdyby nie niezwykła 
osobowość łódzkiego Pasterza. Chęć dialogu, 
gotowość do poruszania trudnych kwestii oraz 
niezwykłe przygotowanie merytoryczne i potencjał 
intelektualny są tym, co nieustannie zachęca  
i przyciąga. Podczas kolejnych edycji dialogów nie 
brakuje trudnych tematów. Nie brakuje również 
kwestii, które wciąż wymagają tłumaczenia. Dlatego  
w 2016 roku rusza 4. Edycja Dialogów w Katedrze." 

Za: „Wzrastanie", styczeń 2016 – Łukasz Charuba 
 
 W obliczu  bardzo szybko  zmieniającego się   
naszego  współczesnego życia chrześcijanin musi 
dobrze rozeznawać by nie zatracić  wiary i roztropnie 
korzystać z nowych zdobyczy nauki, techniki, rozwoju 
kultury. Wiele wątpliwości w niesamowicie przyjaznej 
atmosferze  pomaga rozstrzygać  nasz łódzki pasterz  
abp Marek Jędraszewski. Dlatego serdecznie 
zapraszamy do udziału w tych spotkaniach. Najbliższe 

spotkanie - 11 marca poświęcone będzie zagrożeniom 
wiary i życia człowieka: okultyzm i wróżbiarstwo.  
 

 
 

Odeszli do wieczności 

 

Maria Witasik (ur.1952)  Ewa Wojtczak (ur.1948) 
Stanisława Dziuba (ur.1927) Izabela Polewczyk (ur.1997) 
Marianna Kiełbasa (ur.1930) Piotr Roszewski (ur.1977) 
Helena Szymczak (ur.1923) Teresa Białecka (ur.1932) 
Irena Guzowska (ur.1933) Jadwiga Palczewska (ur.1947) 
Franciszka Nowicka (ur.1927) Józef Kałuża (ur.1934) 
Lech Przybylak (ur.1931) Wiktor Kaźmierczak (ur.1935) 

 
 

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

 

Sakrament chrztu otrzymali 
 
Fabian Wójcicki  Joanne Jędrzejewska 
Aleksandra Borkowska       Jakub Borkowski 
Lidia Zofia Górska Julia Iwona Matracka 
Emilia Maria Kluska Blanka Grażyna Kolasa 
Hanna Płachcińska Piotr Michał Buchalski 

Martyna Wawrzonek 
Franciszek Maciej Słowiński 

 
Módlmy się za dzieci ochrzczone, aby Duch Św. 

napełniał je swoimi  darami i prowadził przez życie 
drogą prawdy. 

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 


