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

 

ROZMOWA Z KS. MICHAŁEM MAKULĄ PROBOSZCZEM  

PARAFII EWANGELICKO – AUGSBURSKIEJ ŚW. MATEUSZA  

W ŁODZI 
 

Czy mógł-
by Ksiądz 
bliżej przed-
stawić się 
parafianom 
Matki Bożej 
Dobrej Rady 
w Zgierzu? Ile 
lat jest Ksiądz 
kapłanem?, 
Jakie czynniki 
miały wpływ 
na zostanie 

duchownym w kościele Ewangelicko-Augsburskim? 
Czym aktualnie się Ksiądz zajmuje? 

Nazywam się ks. Michał Makula. Prywatnie jestem 
żonaty z Renatą, która również jest z wykształcenia teo-
logiem. Mamy troje wspaniałych dzieci w wieku od 3 do 
14 lat. Jestem proboszczem parafii ewangelicko-
augsburskiej św. Mateusza w Łodzi. Pochodzę ze Śląska. 
Mój ojciec jest emerytowanym Księdzem. Po maturze 
studiowałem teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teo-
logicznej w Warszawie. Czas studiów, to okres dojrzewa-
nia do decyzji o służbie w Kościele. W moim przypadku 
nie ma jakiegoś jednego czynnika, który zdecydował, że 
poszedłem taką, a nie inną drogą. Wiele jest takich mo-
mentów, gdzie Pan Bóg mnie popychał do przodu. Pew-
nie na różnych etapach mojego życia inaczej wyobraża-
łem sobie to, gdzie jest moje miejsce i co powinienem 
robić. Nie raz przekonałem się, że „drogi Boże są lepsze, 
niż nasze drogi” i dzisiaj jestem wdzięczny, że Pan Bóg 
właśnie tak mną pokierował. Po studiach zostałem ordy-
nowany (wyświęcony) na duchownego. Najpierw przez 

prawie trzy lata pracowałem w parafii św. Krzysztofa we 
Wrocławiu, a od lipca 2004 roku zostałem wikariuszem 
w Łodzi. Po trzech latach mój ówczesny przełożony śp. 
ks. bp Mieczysław Cieślar zaproponował, bym został na 
dłużej w Łodzi, a Zgromadzenie Parafialne (ogół para-
fian) wybrało mnie na proboszcza pomocniczego. Po 
tragicznej śmierci ks. bpa Mieczysława Cieślara w 2010 
roku zostałem wybrany na proboszcza parafii i od tego 
czasu jestem jedynym duchownym luterańskim w Łodzi. 

Na co dzień zajmuję się pracą duszpasterską w parafii 
św. Mateusza. Praca duszpasterska to spotkania z róż-
nymi grupami parafialnymi, odwiedziny w domach i szpi-
talach, nabożeństwa, pogrzeby, chrzty, śluby. Jestem 
nauczycielem lekcji religii, która prowadzona jest w po-
zaszkolnym punkcie katechetycznym, czyli dzieci, po 
zajęciach w szkole, przychodzą do domu parafialnego na 
lekcje, które odbywają się popołudniami. Od zeszłego 
roku jestem duszpasterzem młodzieży w Diecezji War-
szawskiej. Jestem sekretarzem regionu łódzkiego Polskiej 
Rady Ekumenicznej. Jestem prezesem łódzkiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Od blisko 6 lat 
jestem rycerzem honoru Ewangelickiego Zakonu Joanni-
tów. 

Jakie idee uważa Ksiądz za szczególnie ważne w ko-
ściele  Ewangelicko-Augsburskim? 

Kościół Ewangelicko-Augsburski jest spadkobiercą XVI 
wiecznej Reformacji. Te idee, które przyświecały refor-
matorom 500 lat temu, są ciągle inspiracją do poszuki-
wań łaskawego Boga. Pan Bóg objawia nam się na różne 
sposoby. Na szczęście nie da się Go zamknąć w ramy 
formułki naukowej. On ciągle nas zaskakuje i wymyka się 
ze schematów, w które chcemy Go wciągnąć. Dlatego 
wiara jest przygodą na całe życie. Żywa wiara ciągle pyta, 
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szuka, jest dynamiczna, musi konfrontować się z tym, co 
do tej pory osiągnęła i często ulega przemianie, bo od-
krywa ciągle coś nowego. A to wszystko w ramach XVI 
wiecznych pryncypiów: tylko Chrystus, tylko wiara, tylko 
Pismo Święte, tylko łaska.  
  Co łączy kościół  Ewangelicko-Augsburski z kościo-
łem Rzymsko-katolickim? 

Na szczęście w dialogu ekumenicznym doszliśmy do 
wniosku, że „więcej nas łączy, niż dzieli”. Bardzo mocno 
wybrzmiało to w dokumencie na 500 lecie Reformacji 
pt.: „Od konfliktu do komunii”. Dokument wypracowany 
został przez rzymskokatolicko-luterańską komisję i ak-
centuje to co jest wspólne, 
ale też mówi o wyzwaniach, 
które w dialogu ekumenicz-
nym przed nami stoją. Odsy-
łam do tego niezmiernie 
ciekawego tekstu, by wczy-
tać się w to co jest owocem 
ponad 50 letniego dialogu. 
Krótko odpowiadając na 
pytanie: łączy nas Chrystus, 
chrzest św., Pismo Święte, 
służba miłości do drugiego 
człowieka. 

W 2015 roku Rada Miejska wręczyła księdzu nagro-
dę Miasta Łodzi, czy mógłby Ksiądz przybliżyć jaką dzia-
łalność  Księdza docenili? 

Rada Miejska w Łodzi w roku 2015 przyznała mi na-
grodę Miasta Łodzi za działalność kulturową, charyta-
tywną, społeczną, ekumeniczną, oraz za dbanie o zabyt-
kowe obiekty, którymi dysponuje parafia. To bardzo 
ważne dla mnie wyróżnienie, które nie tylko jest „moje”, 
co całej społeczności łódzkich ewangelików. To miłe, że 
władze Miasta zauważają naszą społeczność, a działania, 
które podejmujemy skierowane są do wszystkich miesz-
kańców, bez różnic na wyznanie. W ten sposób nawiązu-
jemy do historii naszego miasta, a zwłaszcza do jego 
początków, gdzie wspólne dobro były najważniejsze  
i pomagając sobie wzajemnie, podążano do wspólnego 
celu, a więc do rozbudowy i rozkwitu Łodzi. 
  Jest Ksiądz  Rycerzem Ewangelickiego Zakonu Joan-
nitów, na czym polega działalność tego Zakonu? 

Zakon Joannitów należy do najstarszych zakonów 
powstałych we wczesnym średniowieczu. Zakon wywo-
dzi swój rodowód bezpośrednio ze średniowiecznych 
bractw i zakonów rycerskich, powstałych na Bliskim 
Wschodzie na fali pierwszych wypraw krzyżowych. Joan-
nici położyli olbrzymie zasługi w dziele organizacji i pro-
wadzenia pierwszych średniowiecznych szpitali na kon-
tynencie europejskim. Po Reformacji doszło do rozłamu 
w Zakonie, stąd dzisiaj mówimy o Ewangelickim Zakonie 
Joannitów, oraz o Zakonie Kawalerów Maltańskich któ-

rzy są wyznania rzymskokatolickiego. Dzisiaj obydwa 
zakony, mające wspólną historię, mocno ze sobą współ-
pracują, zwłaszcza w dziełach charytatywnych. Właśnie 
na pomocy drugiemu człowiekowi skupia się dzisiaj Za-
kon Joannitów. W Polsce w wielu miejscach prowadzi 
stacje socjalne, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, 
prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy, zajmuje się 
udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk, pro-
wadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez maso-
wych, opieką nad starszymi, chorymi, niepełnospraw-
nymi i potrzebującymi pomocy i hospitalizacją.  
   Jak układa się współpraca z sąsiednią parafią Łódzką 

Katedrą ? 
Bliskość geograficzna katedry 

św. Stanisława Kostki i kościoła św. 
Mateusza przekłada się też na 
codzienne funkcjonowanie. Żyjemy 
obok siebie, zapraszamy się wza-
jemnie na uroczystości. Z probosz-
czem katedry, ks. prałatem Ireneu-
szem Kuleszą wymieniamy się do-
świadczeniami odnośnie admini-
strowania podobnymi gabarytowo 
obiektami zabytkowymi. Bardzo 

miłym akcentem była uroczystość przywrócenia 
katedrze dzwonu „Serce Łodzi”. Było to piękne nawiąza-
nie do historii miasta, a zwłaszcza wspomnienie ekume-
nicznego współdziałania. Nawiązując do tej historii, dzi-
siaj chcemy wychowywać nowe pokolenia „strażników 
dzwonu”, którzy oprócz opieki nad dzwonem, mają rów-
nież możliwość poznania siebie wzajemnie i budowania 
wspólnej przyszłości.  
  W jakim stopniu dialog ekumeniczny zbliżył nasze 
kościoły? 

Dialog ekumeniczny pokazał nam, że różnice są, ale 
nie mogą one stać się przeszkodą do spotkań, wymiany 
darów duchowych, dostrzegania w partnerach dialogu 
braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. Dialog ekumeniczny 
akcentuje to co łączy i z tej perspektywy możemy mówić 
o tym co trudne i co dzieli. Taka perspektywa otwiera 
nas na drugą stronę, sprawia, że próbujemy zrozumieć 
partnera. W dialogu nie ma mowy o wyniosłości i spo-
glądaniu na partnera z góry. Gdy tak się dzieje, to otwie-
ramy się na siebie wzajemnie i możemy dostrzec to co w 
tradycji innego Kościoła jest budujące, co może być ubo-
gaceniem mojej pobożności. Do tego potrzeba wspólnej 
modlitwy, rozważania Bożego Słowa, rozmów i spotkania 
z drugim człowiekiem. Takie spotkanie doprowadza nas 
do przekonania, że wszyscy jesteśmy grzeszni i słabi,  
a liczyć możemy tylko na Bożą łaskę. 

 
Rozmawiała Marianna Strugińska - Felczyńska 

 

 
 

 
 

Kościół św. Mateusza w Łodzi 
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NIESZPORY EKUMENICZNE W ZGIERZU - 

W RAMACH ŁÓDZKIEGO TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ 

CHRZEŚCIJAN 
 

W ramach ekumenicznych spotkań w parafii p.w. 
Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu celebrowane były 
nieszpory ekumeniczne, którym przewodniczył arcybi-
skup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. 

Podczas wspólnej modlitwy psalmami i kantykami bi-
blijnymi, wierni  
z różnych Kościołów 
chrześcijańskich 
działających na te-
renie województwa 
łódzkiego i zrzeszeni 
w łódzkim Oddziale 
Polskiej Rady Eku-
menicznej modlili się  
o jedność Kościoła 
Chrystusowego. 

Kazanie oparte o 
fragmenty biblijne 
ze Starego i Nowego 

Testamentu wygłosił ksiądz Michał Makula – proboszcz 
parafii Ewangelicko-Augsburskiej p.w. św. Mateusza  
w Łodzi. 

„My, podobnie jak Naród Wybrany potrzebujemy,  
aby Pan Bóg popchnął nas, abyśmy zrobili pierwszy krok” 
– zauważył luterański duchowny. „Każdy z nas ma jakąś 
wizję, jak ekumenizm ma wyglądać, jak ma wyglądać 
nasza jedność. Każdy z nas jakoś to sobie wyobraża. Jed-
ni mówią o jedności instytucjonalnej, inni mówią o po-
jednaniu w różnorodności – to bardzo różna wizja jedno-
ści. Ale trzeba tak naprawdę dać się Bogu poprowadzić. 
On nas popycha, mówi – idźcie – zróbcie ten pierwszy 
krok! Nie wiemy co przyniesie kolejny, ale dając się Bogu 
poprowadzić, na pewno nie pobłądzimy, ale na pewno 
pójdziemy w tę stronę, w którą On chce, abyśmy podą-
żali!”– podkreślił ks. Makula. 

Odwołując się do fragmentu ewangelii opowiadającej 
o samarytance przy studni Jakuba, kaznodzieja wskazał, 
że podobnie jak biblijna niewiasta bała się i liczyła się  
z opinią innych, podobnie – my w naszych Kościołach 
bardzo się liczymy z opinią. Jak zareagują nasi wierni? 

Jak zostanę 
przyjęty? Jak ja 
jestem postrze-
gany? Bardzo 
jesteśmy skon-
centrowani na 
sobie. Tymcza-
sem Jezus pra-
gnie rozmowy. 
– tłumaczył 
ewangelicki 
proboszcz.  – 
My chodzimy 
po różnych Ko-

ściołach, spotykamy się, widzimy ich specyfikę i podob-
nie jak Jezus z dzisiejszej ewangelii – nie bójmy się pić z 
obcych studni! Wyjdźmy ze schematów! Wyjdźmy z tych 
szuflad, w których jesteśmy zamknięci, abyśmy mogli 
doświadczyć czym jest życie, czym jest ta woda żywa, 
którą Chrystus pragnie nas napoić. – apelował pastor.  
  „W naszych ekumenicznych dążeniach musimy przy-
jąć Bożą perspektywę! Nie budować na ludzkiej słabości i 
inteligencji, ale na mocy Boga. Tego, który  
z tego, co jest niemożliwe może uczynić coś możliwego – 
nowy początek, by głosić Chrystusa ukrzyżowanego i 
zmartwychwstałego! To jest nasze wspólne zadanie! 
Obyśmy tego z horyzontu naszej wiary, naszego powoła-
nia, nie zatracili” – mówił pastor Michał Makula. 

 
Za: www.archidiecezją łódzką 

Marianna Strugińska-Felczyńska
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40 DNI SZANSY – TRADYCJE I OBYCZAJE WIELKOPOSTNE 

 
Przed nami kolejny Wielki Post – czas wyciszenia, 

uspokojenia, zamyślenia, powagi, czas przygotowania do 
świąt Wielkiej Nocy. 

Geneza Wielkiego Postu wiąże się ze słowami Pana 
Jezusa: „Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego i 
wtedy, w owe dni, będą pościli” (Łk 5, 35). W pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa poszczono tylko w Wielki Piątek 
i Wielką Sobotę, w III w. – przez cały tydzień, a od IV w. 
ustanowiono post czterdziestodniowy na pamiątkę po-
stu Chrystusa na pustyni i czterdziestu lat wędrowania 
Izraelitów po ucieczce z Egiptu. Niedziele, jako dni świą-
teczne, nie były wliczane do postu, dlatego początek 
czasu umartwienia i pokuty przypada na środę.  
Środa Popielcowa przypomina 
nam o przemijaniu. Taką wy-
mowę ma gest posypania głów 
popiołem oraz słowa, że jeste-
śmy prochem i w proch się 
obrócimy. W liturgii pojawiają 
się fioletowe barwy symboli-
zujące przemijanie i potrzebę 
pokuty. Popielec motywuje do 
podjęcia trudu wewnętrznej 
przemiany. Podkreśla także 
znaczenie Bożego Miłosier-
dzia, które jest jedynym skutecznym lekarstwem dla 
człowieka pragnącego autentycznie uwolnić się od grze-
chów i uzyskać Boże przebaczenie.  

Wielki Post to czas nawracania się. Przypominają nam 
o tym pieśni pasyjne i nabożeństwa: Gorzkie Żale, Droga 
Krzyżowa. W duchu umartwienia i pobożności przygoto-
wujemy się do godnego przeżywania święta Zmar-
twychwstania Pańskiego. Nasi przodkowie (szczególnie 
na wsi) bardzo gorliwie wypełniali zalecenia Kościoła. 
Powszechnym było rezygnowanie w Wielkim Poście z 
potraw mięsnych, tłuszczów zwierzęcych, a nawet mio-
du, nabiału, cukru. Żywiono się postnym żurem i bardzo 
skromnymi potrawami. Rezygnowano z picia alkoholu, 
palenia tytoniu, życia towarzyskiego, słuchania muzyki, 
urządzania zabaw, bogatych strojów. W ramach przygo-
towania do świąt Wielkanocnych porządkowano domy i 
obejścia.  

Z wielkopostnymi tradycjami ludowymi, które z bie-
giem czasu zupełnie zanikły, związane były obchody 
„półpościa”, kiedy to chłopcy biegający z drewnianymi 
kołatkami i młotkami rozbijali gliniane garnki z popiołem. 
W IV niedzielę Wielkiego Postu niszczono słomianą ku-
kłę, zwaną  „Marzanną” – symbol zimy i śmierci. Jej miej-
sce zajmował przystrojony bibułą i pisankami zielony 

świerk - „nowe latko” lub piękna lalka nazywana „Dzie-
wanną”. W marcu rozpoczynano siewy, pamiętając o 
staropolskim przysłowiu: „Kto sieje w marcu, ten zbiera 
w garncu”. Bardzo uroczyście obchodzono święto Zwia-
stowania Pańskiego (25 marca). Nazywano je świętem 
Matki Bożej „wiosennej, ożywiającej, kwietnej, wcielenia 
Słowa”. Szczególnie zwracano w tym dniu uwagę na 
pogodę, wierząc, że „jakie Zwiastowanie, takie Zmar-
twychwstanie”.  

W Niedzielę Palmową (dawniej nazywaną „kwietną” 
lub „wierzbną”) obchodzimy uroczysty wjazd Pana Jezu-
sa do Jerozolimy. Obecnie, tak jak kiedyś, święcimy w 
tym dniu gałązki palmowe. W niektórych regionach do-

tąd organizowane są konkursy na 
największe i najpiękniejsze pal-
my, które dawniej, po poświęce-
niu były noszone w uroczystych 
procesjach. Poświęcone palmy 
umieszczano nad drzwiami lub za 
ramami obrazów. Miały one 
chronić przed pożarami i pioru-
nami. 

W Polsce zgodnie z kalenda-
rzem liturgicznym Wielki Post 
trwa do Wielkiego Czwartku. 

Odprawiana w tym dniu Msza Wieczerzy Pańskiej zamy-
ka okres pokutny i rozpoczyna obchody Triduum Pas-
chalnego.  

Wielki Post to wyjątkowy czas odejścia od nieustan-
nego życiowego karnawału. Czas koncentracji na du-
chowości. Powinno mu towarzyszyć wyciszenie, modli-
twa, wyrzeczenie, jałmużna. W tym roku po raz kolejny 
czeka nas 40 dni wielkiej życiowej szansy. Dlatego, cytu-
jąc poetę Witolda Nanowskiego: 

 
„(...) w dniu Wielkiego Postu zwróćmy 

w nieskończoność 
swe myśli i uczucia, na tamten 

świat drugi, 
do którego po stopniach złudzeń i nicości 

schodzimy utrudzeni po ziemskiej wędrówce. 
Niechaj szczypta popiołu przypomni 

tę wieczność, 
którą Chrystus obiecał tym, co go miłują. 

Dla nich jest tylko życie 
dla nich śmierci nie ma. 

I radośnie w ich ustach brzmi: „Memento mori”. 
 

Elżbieta Hildt 
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII 
 

Rekolekcje dla szkół podstawowych  
i gimnazjum (w kościele) 

 

Prowadzi ks. Marcin Majda 
 
PONIEDZIAŁEK – 5 marca 
Godz. 8.00– klasa III (gimnazjum) 
Godz. 9.00 – klasy VII – II (gimnazjum) 
Godz. 10.15 – klasy IV - VI 
Godz. 11.30  – klasy I - III 
 
WTOREK – 6 marca (Dzień pojednania) 
Godz. 8.00– klasy III (gimnazjum) 
Godz. 9.00 – klasy I – II (gimnazjum) 
Godz. 10.15 – klasy IV - VI 
Godz. 11.30  – klasy I – III 
 
ŚRODA – 7 marca (Dzień Eucharystii) 
Godz. 8.00– klasy III (gimnazjum) 
Godz. 9.00 – klasy I – II (gimnazjum) 
Godz. 10.15 – klasy IV - VI 
Godz. 11.30  – klasy I - III 
 

Rekolekcje dla szkół średnich (w szkole) 
 

Prowadzi ks. Przemysław Góra 
 
PONIEDZIAŁEK – 12 marca 
Godz. 8.00 – Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
Godz. 10.00 – Zespół Szkół  Ogólnokształcących 

im. Staszica 
Godz. 12.00 – Zespół Szkół im. Cezaka 
 
WTOREK – 13 marca  
Godz. 8.00 – Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
Godz. 10.00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących  
im. Staszica 

Godz. 12.00 – Zespół Szkół im. Cezaka 
 
ŚRODA – 14 marca (dzień sakramentu pojednania i 
Eucharystii) 
Godz. 8.00 – Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
Godz. 10.00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. Staszica 
Godz. 12.00 – Zespół Szkół im. Cezaka 
 
 
 

Rekolekcje wielkopostne dla parafian  
22 – 24 marca 2018 roku 

Przewodniczy 
Ks. prałat doktor Janusz Lewandowicz 

 
CZWARTEK – 22 marca 
Godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną 
Godz. 9.00 – Msza święta z nauką ogólną 
Godz. 17.00 – Msza święta z nauką ogólną 
Godz. 18.00 – Msza święta z nauką ogólną 
 
PIĄTEK – 23 marca 
Godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną 
Godz. 9.00 – Msza św. z nauką ogólną  
Godz. 17.00 – Msza św. z nauką ogólną 
Godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
 
SOBOTA – 24 marca Dzień spowiedzi  
Godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną 
Godz. 9.00 – Msza św. z nauką dla chorych 
Godz. 17.00 – Msza św. z nauką dla grup parafialnych 
Godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną  
 
SPOWIEDŹ:   Godz.  7.00 – 10.00 

Godz. 16.30 – 19.00 

 
 

JUBILEUSZ PARAFIALNEJ GAZETY „DOBRA RADA” 
 

Jubileusze zawsze są okazją do podsumowań, wycią-
gania wniosków, tworzenia planów na przyszłość.  
Oto już 100 – jubileuszowe wydanie parafialnego mie-
sięcznika Dobra Rada. Dobrze, że pomysł reaktywowania 
tego pisma został przyjęty z aprobatą ze strony wier-
nych. To staje się wciąż motywacją do dalszego kreatyw-
nego współdziałania dla dobra społeczeństwa. Wyrażam 
ogromną wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób są zaangażowani w dzieło funkcjonowania pisma: 
redakcji, autorom tekstów, pomysłodawcom, dystrybu-
torom, koordynatorom, czytelnikom. Jestem zbudowany 

trudem i wysiłkiem tych, którzy tak sumiennie co miesiąc 
dają nam radość czytania. Dziękuję za wszelkie dobro 
dotychczasowe oraz z niecierpliwością w imieniu wszyst-
kich czytelników czekamy na następne wydania Dobrej 
Rady. To pismo ma być dziełem nas wszystkich, a zatem 
zapraszam do dalszej współpracy. Trzeba tylko chcieć. 

Niech patronka naszej parafii Matka Boża Dobrej Ra-
dy inspiruje nowymi pomysłami, a Pan Bóg błogosławi 
dalszej działalności.  

W imieniu czytelników  
ks. Andrzej Blewiński 
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PODSUMOWANIE ROKU 2017 ORAZ PLANY NA 2018 ROK 

31 grudnia odbyła się Msza św. dziękczynna na za-
kończenie 2017 roku. W czasie Eucharystii ks. Proboszcz 
Andrzej Blewiński przedstawił sprawozdanie duszpaster-
skie za miniony rok oraz plany na 2018 rok. 

W  naszej parafii w 2017 roku. 
W minionym roku sakrament chrztu przyjęło 84 dzie-

ci, do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej przystąpiło 
180 dzieci, sakrament bierzmowania przyjęło 105 osób, 
a sakrament małżeństwa przyjęło 25 par. W minionym 
roku do wieczności odeszło 176 osób, w tym tylko 68 po 
zaopatrzeniu sakramentami świętymi (108 bez). 
Duchowni złożyli 220 wizyt w domach chorych z Sakra-
mentem Namaszczenia Chorych. Ogółem w roku 2017 
rozdano 110 000 komunii. 

Wydarzenia duszpasterskie:  
6. I – Orszak 3 Króli. 
15. I – Jasełka w wykonaniu osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. 
23. I – Nabożeństwo ekumeniczne (ks. Tomasz Pieczko – 
kazanie). 
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży – ks. Jan Czekalski. 
Rekolekcje dla dorosłych ks. Grzegorz Klimkiewicz. 
26. IV – Odpust – bp. Marek Marczak. 
V – X każdego 13 dnia miesiąca nabożeństwo fatimskie z 
racji 100 rocznicy objawień. 
5 – 8. VI – Pielgrzymka, Kalwaria Pacławska, Strachocina, 
Dukla, Krasiczyn i Lwów. 
18. VI – Festyn Parafialny. 
20 – 27. VIII XXIV – Zgierska Piesza Pielgrzymka. 
10 – 22. XI – Pielgrzymka do Meksyku. 

Plany gospodarcze 
Naprawa dachu kościoła. 
Kapitalny remont organów. 
Przycinka i pielęgnacja drzew przy kościele. 
 

Plany na rok 2018 
Duszpasterskie 

6. I –  Orszak 3 Króli (starosta, prezydent, ks. Sudra). 

7. I –  Jasełka w wykonaniu osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. 
14. I –  Jasełka w wykonaniu uczniów z Białej. 
24. I – Nabożeństwo ekumeniczne (abp Ryś). 
5 – 7. III – Rekolekcje dla dzieci. 
12 – 14. III – Rekolekcje dla młodzieży (ks. Przemysław 
Góra) 
22 – 24. III – Rekolekcje dla dorosłych (ks. prof. Janusz 
Lewandowicz). 
30. III – Miejska Droga Krzyżowa. 
8. IV. – Droga Światła (abp. Ryś). 
21 – 23. IV – Triduum eucharystyczne. 
24. IV – Odpust MBDR i Jubileusz 70-lecia parafii. 
13. V – Inauguracja nabożeństw fatimskich. 
10. VI – Festyn parafialny. 
11. VI – Bierzmowanie. 
16 – 21. VI – Wyjazd parafialny (Berlin, Poczdam, Szcze-
cin, Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg). 
22. VII – Błogosławieństwo pojazdów. 
20 – 27. VIII – Jubileuszowa – 25 Piesza Zgierska Piel-
grzymka na Jasną Górę. 
8 – 15. IX – Wyjazd parafialny Anglia i Szkocja. 
14. X. – 3 Zgierski Festiwal Piosenki Religijnej. 
11. XI – Narodowe Święto Niepodległości. 
20 – 22. XII – Rekolekcje adwentowe (ks. Andrzej Kra-
sowski ze Świdnika). 

Plany gospodarcze 
1. Zakończenie remontu organów i koncert organowy  
w wykonaniu o. Radosława Tomczaka – wykładowcy 
muzyki. 
2. Rozpoczęcie remontu parkanu wokół kościoła. 
3. Dalszy etap przycinki drzew i pielęgnacja zieleni wokół 
kościoła. 
4. Wykonanie i poświęcenie sztandaru asysty. 
5. Wykonanie tablicy ogłoszeń przed wejściem do ko-
ścioła. 
6. Remont zakrystii. 
7. Internetowa kamera w kościele. 

Ks. Andrzej Blewiński 

 
 

 

DZIEŃ SKUPIENIA  

W PORSZEWICACH 
 

Dnia 15 lutego w Porszewicach odbyło się spotkanie 
formacyjne kościelnych naszej archidiecezji. Zgierz był 
reprezentowany przez kościelnych z parafii św. Jana 
Chrzciciela, Matki Bożej Różańcowej oraz Matki Bożej 
Dobrej Rady tj. Grzegorza Zatorskiego. 

Tematem spotkania była rola kościelnego oraz zna-
czenie tej funkcji.  Kapłan prowadzący, a był to ks. pro-
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boszcz z parafii św. Antoniego w Łodzi Jarosław Kaliński, 
podkreślił, iż kościelny to nie tylko ten, który otwiera  
i zamyka kościół, ale przede wszystkim ten kto ma powo-
łanie podobne kapłanowi. Jest on bowiem osobą, która 
pierwsza wchodzi w relację z innymi i praktycznie od 
kościelnego, od jego zachowania zależy wizerunek para-

fii. Można w tym miejscu powiedzieć, jak Cię widzą tak 
Cię piszą.  

Dzień skupienia zakończył się wspólną Eucharystią,  
a następnie obiadem. Wszyscy wyjechaliśmy ubogaceni  
i odnowieni na duchu. 

Grzegorz Zatorski

 

 
 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ 

ŚWIĄTECZNĄ 
 

Fundacja Orszak Trzech Króli zorganizowała konkurs 
plastyczny zatytułowany „Zaprojektuj kartkę Świątecz-
ną – Matka Boża, którą zobaczyli Trzej Królowie”. Była 
to kolejna propozycja, na którą mógł odpowiedzieć każ-
dy. Zgłoszenia przyjmowane były od 27 listopada 2017 r. 
do 8 lutego 2018 r.  

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i prezen-
tacja pasji plastycznych dzieci, młodzieży oraz całych 
rodzin. Ów konkurs miał zachęcić do wspólnego rodzin-
nego przeżywania okresu Świąt Bożego Narodzenia. 

Konkurs  był organizowany w 6 kategoriach wieko-
wych: kategoria A – dzieci przedszkolne, kategoria B – 
dzieci klas I-III, kategoria C – dzieci klas IV-VI, kategoria 
D – dzieci i młodzież klas VII oraz II i III gimnazjum, kate-

goria E – młodzież ze szkół licealnych, technicznych, 
zawodowych oraz kategoria F – rodzinna – dorośli 
wspólnie z dziećmi i młodzieżą. Technika wykonania prac 
była dowolna. 

Młodzież Zespołu Szkół nr 1 im J. S. Cezaka po raz ko-
lejny włączyła się do udziału w konkursie. Wśród zgło-
szonych osób znaleźli się: Kasandra Granosik, Julia Koli-
gat, Natalia Lisowska, Karolina Olszewska, Mateusz Sło-
wiński, Maria Wasilewska – uczniowie klasy I TCT, Mał-
gorzata Jóźwiak z klasy I BK, Damian Sobczyk z klasy III 
ZSZ oraz Anna Tomczak z klasy III T. Są to uczniowie, 
których uczę, za wyjątkiem Małgorzaty, którą uczy ks. 
Adam Dolata. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 28 lutego 
2018r. na stronie www.orszak.org. 

Ks. Tomasz Cyliński
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KONCERT KOLĘD 
 

Czas Bożego Narodzenia to czas radości z przyjścia na 
świat Bożego Syna. Dla naszych „Melodyjek” to również 
czas Festiwali i Przeglądów kolędowych, w których biorą 
udział. Podsumowaniem i 
okazją do zaprezentowania 
się w świątecznym reper-
tuarze był koncert zatytu-
łowany „Hej kolęda, kolę-
da”, który odbył się w na-
szym kościele 21 stycznia 
2018 r. w czasie Mszy Świę-
tej o godz. 1130. 

„Melodyjki” zaprezen-
towały się w repertuarze, 
który śpiewaliśmy podczas 
festiwali i konkursów. 
Na początek zaśpiewały 
zgodnie z tytułem Koncertu kolędę „Hej kolęda, kolęda” 
następnie „Sianko na stół”, którą śpiewaliśmy podczas 
Festiwalu w Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu i w 
WODN w Zgierzu zajmując pierwsze miejsca. Młodsza 
grupa wykonała kolędę z repertuaru  Eleni „Być tam 

gdzie Ty”.Ogromne wzruszenie wywołała zaśpiewana 
przez „Melodyjki” – „Kolęda dla nieobecnych”. Niejed-
nemu słuchającemu zakręciła się łezka w oku w czasie 

trwania tej cudnej kolędy. 
Z uwagi na termin  

w jakim miał miejsce ten 
koncert, czyli 21 stycznia, w 
szczególny sposób był on 
dedykowany wszystkim 
Babciom,  
z okazji ich święta czyli Dnia 
Babci i  Dziadkom  
z okazji Dnia Dziadka, który 
obchodzimy 22 stycznia. 

Na zakończenie koncertu 
wykonawcy otrzymali grom-
kie brawa  

i podziękowania. 
Zapraszamy wszystkich na niedzielne Msze Święte  

o godz. 1130, na których możecie usłyszeć „Melodyjki”. 
 

Beata Pawłowska  

 
 

 

IV SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
 

Mszą świętą sprawowana w sobotę 27 stycznia pod 
przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia w katedrze p.w. 
św. Stanisława Kostki w Łodzi, odbyło się liturgiczne roz-
poczęcie IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, – który ma 
być przygotowaniem do zbliżającego się jubileuszu 100-
lecia Diecezji łódzkiej  Jest to kontynuacja tego co, zapo-
czątkował poprzedni ordynariusz łódzki abp Marek Ję-
draszewski. Zgromadzenie diecezjalne ma mieć wymiar 

praktyczny i odnieść się do realnych działań Kościoła 
łódzkiego dziś i w przyszłości.  
„Synod ma mieć charakter pastoralny – potrwa trzy lata, 
a najważniejsza jego praca będzie przebiegać w zespo-
łach synodalnych: parafialnych i dekanalnych, a także 
powstałych w rozmaitych kościelnych środowiskach: od 
seminarium począwszy, przez wszystkie, jak ufam, ruchy 
eklezjalne, stowarzyszenia i wspólnoty. Zapraszam do tej 
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pracy WSZYSTKICH! Proszę, włączcie się: dajcie swój 
czas, modlitwę, chęć wspólnej pracy, wymiany myśli, 
podzielenia się wiarą, swego widzenia Kościoła – Jego 
problemów i potrzeb” – podkreśla arcybiskup Grzegorz. 

W czasie trzyletnich prac synodal-
nych, podjęte zostaną trzy główne 
tematy: młodzież, rodzina i parafia. 
Pragnieniem arcybiskupa łódzkiego, 
które przekazuje w liście, jest oparcie 
prac komisji synodalnych o dokumen-
ty papieskie – refleksję nad młodzie-
żą, a w szczególności nad przekazem 
wiary młodemu pokoleniu oprzemy w 
dużej mierze na lekturze papieskiej 
encykliki Lumen fidei; sprawy rodziny 
spróbujemy przeczytać w świetle adhortacji Amoris lae-
titia; wreszcie wizję parafii jako dynamicznej wspólnoty 
uczniów-misjonarzy spróbujemy zaczerpnąć z progra-
mowej adhortacji papieża Franciszka: Evangelii gaudium. 
Już teraz zapraszam do lektury, lub re-lektury, tych pa-
pieskich tekstów. – dodaje pasterz Kościoła łódzkiego.  

Abp Ryś w swoim liście skierowanym do wiernych 
przed rozpoczęciem Synodu wskazał na to, że zarówno 
synod, który się rozpoczyna, jak i jubileusz do którego 
synod przygotowuje, są łaską daną ku nawróceniu: in-

dywidualnemu i wspólnotowemu. – To 
pierwsze dokona się w osobistym spotkaniu 
każdego z nas z Panem. Ważne jest jednak 
również owo nawrócenie wspólne: każdej ze 
wspólnot, w jakiej żyjemy: od rodziny i parafii 
począwszy, poprzez małe grupy w ruchach i 
innych rzeczywistościach kościelnych – po 
całą, wielką wspólnotę naszej archidiecezji. – 
podkreśla. 

Na zakończenie liturgii, tuż przed błogo-
sławieństwem kanclerz kurii odczytał list 

skierowany do Ojca Świętego Franciszka, który podpisali 
wszyscy uczestniczący we Mszy św. List informujący pa-
pieża o rozpoczynającym się synodzie połączony z proś-
bą o błogosławieństwo zostanie w najbliższych dniach 
wysłany do Stolicy Apostolskiej. 
 

Za www archidiecezją łódzką opracowała: M. Strugińska 

 
 
 

11 – 17 LUTEGO – 51. TYDZIEŃ MODLITW  

O TRZEŹWOŚĆ NARODU 
 

W niedzielę 11 lutego pod hasłem „Trzeźwość egza-
minem z wolności” w Kościele w Polsce rozpoczął  się 51. 
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Podczas Tygodnia 
został ogłoszony Narodowy Program Trzeźwości. 

Tegoroczna modlitwa w intencji trzeźwości Polaków 
wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości. Hasło Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu 
„Trzeźwość egzaminem z wolności” nawiązuje do słów 
św. Jana Pawła II:  „Egzamin z naszej wolności jest przed 
nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją sta-
le, stale, stale zdobywać”. 

13 lutego na stronie in-
ternetowej Zespołu KEP ds. 
Apostolstwa Trzeźwości 
ukazał  się tekst Narodowe-
go Programu Trzeźwości. 
Program ten zostanie zapre-
zentowany w Sekretariacie 
Konferencji Episkopatu Pol-
ski w Warszawie 16 lutego. To jeden z owoców ubiegło-
rocznego Narodowego Kongresu Trzeźwości. „Ten do-
kument może być cennym drogowskazem dla wszystkich 
Polaków, nie tylko dla osób wierzących, ale dla wszyst-
kich ludzi dobrej woli, jak ratować naszą Ojczyznę przed 
zniewoleniem i cierpieniem tak wielu rodaków. Od na-
szej otwartości i odpowiedzialności zależy, jak przyjmie-

my Narodowy Program Trzeźwości i jak będziemy go 
realizować” – wyjaśniają członkowie Zespołu, zachęcając 
do  modlitwy w intencji realizacji Programu. 

Jak podaje Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, 
sto lat temu spożycie alkoholu przez Polaków wynosiło 
od 1 do maksymalnie 3 litrów na osobę. Współczesne 
wskaźniki mówią o spożyciu 10 litrów czystego spirytusu 
przez statystycznego Polaka rocznie. Aż około miliona 
osób jest uzależnionych od alkoholu, a dwa do trzech 
milionów osób regularnie się upija. „Jeśli nasz naród 

pragnie być prawdziwie 
wolny, musi porzucić 
drogę pijaństwa i wejść 
na drogą trzeźwości. 

Trzeźwość bowiem 
jest fundamentem 
prawdziwej wolności 
naszej Ojczyzny” – pod-
kreślają członkowie Ze-

społu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Tydzień Modlitw 
o Trzeźwość Narodu to jedna z inicjatyw związana  
z upowszechnianiem trzeźwości. Rozpoczyna się co roku 
w ostatnią niedzielę karnawału i trwa do soboty przed 
 I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie. Ma zachęcić do 
umiarkowania podczas karnawałowych zabaw oraz do 
podjęcia postanowień abstynencji, np. w czasie Wielkie-
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go Postu. W tym czasie w parafiach wykładane są często 
księgi trzeźwości, do których można wpisać swój dar 
abstynencji, zwłaszcza podjętej z miłości do bliźnich po-
grążonych w nałogach. Każdy dzień Tygodnia Modlitw 
ma szczególną intencję, a także swojego patrona, które-
go życie może być wzorem dla nas współczesnych ludzi. 

W tym roku są to kolejno: kard. Stefan Wyszyński, ks. 
Jerzy Popiełuszko, ks. Michał Sopoćko, Brat Albert 
Chmielowski, o. Honorat Koźmiński, Stanisław Kostka 
 i ks. Piotr Skarga. 

za www.Episkopat opracowała M. Strugińska 

 
 

 

PÓŁKOLONIE  W PARAFII 
 

Jak to w zwyczaju od wielu lat, Parafialny Oddział Ak-
cji Katolickiej wspólnie z parafią Matki Boskiej Dobrej 
Rady w Zgierzu, zorganizowała wypoczynek zimowy dla 
najmłodszych parafian. 

W ferie zimowe na dzieci czekało wiele atrakcji, m.in. 
wizyta w Parku Trampolin, w zgierskiej Papugarni,  
a także spacer po Starym Cmentarzu Łódzkim. W kolej-
nych dniach zimowego wypoczynku, nasi koloniści, wraz 
z ks. Tomaszem Cylińskim, udali się do Sanktuarium Uro-
dzin i Chrztu św. Faustyny w Parafii pw. św. Kazimierza w 
Świnicach Warckich. Podążając dalej śladami św. Fausty-
ny udaliśmy się do Głogowca, miejsca narodzin świętej. 
Kolejnym punktem podróży po województwie łódzkim 
był Tum, gdzie podziwialiśmy romański kościół z XII w., a 
także Gostków Stary, gdzie znajduje się głaz narzutowy 
poświęcony pomnikowi bitwy pod Gostkowem. Mali 
podróżnicy dotarli także do Dworku Marii Konopnickiej 
w Bronowie, miejsca które zainspirowało pisarkę do 
napisania wielu pięknych bajek np. „O krasnoludkach 

 i sierotce Marysi”, „O Janku Wędrowniczku”  i „Na jago-
dy”.   
Koloniści udali się także do Łęczycy na ,,Dzień  Łasucha’’, 
gdzie wszyscy mogli zasmakować potraw regionalnych. 

W trakcie zimowych ferii podopieczni realizowali pro-
jekt „Okno na Świat – Moda 2018”, który zakończył się 
pokazem mody kreacji przygotowanych przez same dzie-
ci. 
Koloniści uczestniczyli w zajęciach kulinarnych pod 
okiem Marka Wietrzyka, w trakcie których przygotowy-
wali pizzę. 

Nasze działania na rzecz dzieci są możliwe dzięki za-
angażowaniu naszych wolontariuszy, którzy  przygoto-
wują kanapki, systematycznie uczestniczą w zajęciach 
 w świetlicy, a należą do niech: Pani Alina, Panie Hanie, 
Pani Elicja,  Pani Hieronima,  Panie Marysie, Pani Urszula, 
 i Małgorzata oraz rodzice kolonistów.  

Marianna Strugińska-Felczyńska 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNENE 
Gorzkie Żale – niedziela 17.15 
Droga Krzyżowa – piątek:  
dla dzieci – 16.15 
dla dorosłych – 18.00 
dla młodzieży – 19.00  

 
SAKRAMENT  POKUTY  PODCZAS  KAŻDEJ  MSZY  ŚWIĘTEJ 
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KILKA SŁÓW OD REDAKCJI 
 
Gazeta parafialna „Dobra Rada” powstała z inicjatywy 
Księdza Proboszcza Andrzeja Blewińskiego 
 w 2009 roku. Swoją opieka duszpasterską otoczyli  Ze-
spół Redakcyjny: ks. Andrzej Blewiński –proboszcz oraz 
wyznaczeni przez niego ks. wikariusze: ks. Andrzej Ja-
strzembski, ks. Marcin Majda, ks. Piotr Skura, ks. Jacek 
Kucharski, ks. Stefan Bujak, obecnie ks. Tomasz Cyliński. 
Gazeta jest czasopismem poświęconym głównie życiu 
naszej wspólnoty parafialnej  
Ukazują się cyklicznie artykuły przybliżające czytelnikom 
uroczystości roku liturgicznego, wydarzenia kulturalne, 
rocznicowe, okolicznościowe, wywiady z rekolekcjoni-
stami, liderami grup parafialnych, zaproszonymi gośćmi 
oraz informacje z kroniki parafialnej.  
Członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej odpowiedzieli 
na apel Ks. Proboszcza, tym samym opracowując 
 i wydając 100 numerów „Dobrej Rady”. Osoby związane 
od samego początku z gazetą: Marianna Strugińska- 

 
Felczyńska, Agnieszka Gajek, Katarzyna Wieczorek, Ma-
rek Cylke, , Elzbieta Hildt, Katarzyna Dąbrowska, Aneta 
Mikolajczyk, Zofia Rumak. Artykuły pisali także: Bogdan 
Pietrzak, Barbara Musiał, Jarek Bień. Nie sposób wymie-
nić wszystkich osób, które pisały artykuły, ale wszystkim 
dziękujemy za zaangażowanie.  
Zespól Redakcyjny składa serdeczne podziękowanie 
Księżom za wsparcie, osobom piszącym artykuły, dystry-
butorom, Wydawnictwu Muzycznemu i Poligraficznemu 
„Merakel” oraz Czytelnikom, którzy systematycznie  
czytają  nasze czasopismo. Zachęcamy wszystkich 
 Parafian do czytania  Dobrej Rady 
  i przesyłania propozycji odnośnie treści i układu gazety, 
a także zaangażowania się w jego redagowanie, bliższe 
informacje w kancelarii  Matki Boskiej Dobrej Rady u ks. 
proboszcza lub  ks. Tomasza Cylińskiego . 
                                                              
                                               Zespól Redakcyjny 
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Z KSIĄG PARAFIALNYCH  
 
 
 
 

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 

Sakrament chrztu otrzymali 
 
Dominika Maria Gwóźdź      Filip Łukasz Pielesiak       Mateusz Cybulski       Marianna Płachcińska 

 
Z ksiąg parafialnych opracowała: Katarzyna Dąbrowska 

 

Odeszli do wieczności 

Zofia Bogusławska (ur.1936)      Irena Majchrzak (ur.1923)    Grażyna Włodarczyk (ur.1958) 
Kazimierz Witkowski (ur.1938)   Jadwiga Mętel (ur.1924)     Józwfa Gorąca (ur.1939) 
Ryszard Świątaszczyk (ur.1945)   Monika Juszczak (ur.1928)    Wanda Marjańczyk (ur.1954) 
Teresa Szumska (ur.1934)    Bożena Makieła (ur.1961)    Mariola Przybylska (ur.1959) 
Teresa Muszyńska (ur.1947)   Cezary Pelikant (ur.1945)    Krystyna Kiełkowska (ur.1924) 
Maria Miśkiewicz (ur.1948)    Władysława Rynkiewicz (ur.1934)  Henryka Chojnacka (ur.1933) 
Wiesława Stolarek (ur.1936)   Janina Nowicka (ur.1942) 

 

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.  

Składanie gazetki: Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska. 
Zdjęcia: Marianna Strugińska-Felczyńska  

Dystrybutor: Marek Cylke i zespół 

Drogi Księże Krzysztofie 
 

Wyrażamy wdzięczność Bogu za dar poznania Ciebie, wspaniałego 
kapłana i dobrego człowieka. Dziękujemy Ci za trud i pracę oraz ciepły 
uśmiech i serdeczność. Dałeś się poznać jako człowiek sympatyczny, 
odpowiedzialny, wrażliwy i wyrozumiały. Poświęcałeś wiele uwagi 
parafianom, wykazując się wielką cierpliwością i życzliwością. Poka-
zywałeś, że dobry humor, a przede wszystkim uśmiech jest niezbędny 
w kontaktach z Panem Bogiem. 

Księże Krzysztofie pragniemy  podziękować Ci za Twoje świadec-
two żywej wiary, za  zatroskanie o parafian oraz prowadzenie grup 
parafialnych. 

Życzymy, aby w dalszej drodze Twojego kapłańskiego posługiwania 
towarzyszyła Ci Łaska Boża i moc Ducha Świętego. 

Życzymy abyś, dzięki tej Mocy miał siłę do pokonywania wszelkich 
trudności i nigdy nie przestawał cieszyć się życiem i napotkanymi ludźmi; by Twoje serce przepełniała 
Miłość, którą będziesz mógł się dzielić z potrzebującymi i czerpać radość ze służby Bogu i bliźniemu. 

Wyrazem naszego szczerego podziękowania niech będzie symboliczny bukiet kwiatów, a także zapew-
nienie o naszej modlitwie. 

Szczęść Boże 
Duszpasterze wraz z Parafianami z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady 

  

 


