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„NIE  LĘKAJCIE  SIĘ” 
„Jan Paweł II Błogosławiony”-  ogłosił papież  Benedykt XVI – 1-go maja  2011r,            

modlił się by nadal umacniał wiarę Ludu Bożego i  wypraszał dla nas dar pokoju i 

jedności. 

Bł. Jan Paweł II  był jednym z najwybitniejszych papieży w dziejach Kościoła. 

Swoim życiem i pracą zmienił oblicze naszego kraju i całego świata, wpływając nie tylko 

na bieg historii, ale także bezpośrednio na życie zarówno wierzących, jak                            

i niewierzących.  Świadczą o tym, m.in.: rzesze wiernych biorących udział w beatyfikacji 

Jana Pawła II (1,5 mln osób), także ludzie, zamieszkujący wszystkie  kontynenty,  którzy 

obejrzeli relację z uroczystości. 

 

Emocje narastały  wraz ze zbliżającym się momentem 

kulminacyjnym.  Po słowach Benedykta XVI: „Zgadzamy się, 

aby Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej chwili 

nazywany był błogosławionym” ludzi na całym świecie 

ogarnęła euforia. 

,,Warto byd świętym , bo znajduje to uznanie nie tylko 

u Boga, ale także u ludzi(…)”- po uroczystości  podsumował ks. 

bp Józef Michalik,  Przewodniczący Episkopatu Polski. Kard. 

Franciszek Macharski, podkreślił: „,Beatyfikacja to wezwanie 

dla ludzi, byśmy dla Jana Pawła II na nowo przygotowali 

miejsce w naszych warunkach i świecie. Polacy powinni wiele 

zmienid (…)”. 

 

 

 

Podczas Mszy Św. beatyfikacyjnej Papież Benedykt XVI dziękował swojemu poprzednikowi w naszym ojczystym 

języku: ,,Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn 

Narodu polskiego, pomógł chrześcijanom  na całym świecie, by nie lękali się byd chrześcijanami, należed do Kościoła, 

głosid Ewangelię. Jednym słowem, pomógł nam nie lękad się prawdy, gdyż prawda jest gwarantem wolności.”  

 

Upamiętniając to „wydarzenie historyczne, bezprecedensowe o światowym zasięgu” ks. proboszcz Andrzej 

Blewioski utworzył kaplicę poświęconą Bł. Janowi Pawłowi II. 

Jesteśmy dumni, że w naszym kościele mieści się, jedyna w Zgierzu, kaplica poświęcona naszemu Rodakowi, Papieżowi 

Narodów. Bł. Jan Paweł II, pielgrzymował na kraoce świata, by głosid Dobrą Nowinę. Budując mu żywy pomnik, bądźmy 

świadkami Chrystusa w naszej parafii,  mieście - naszych małych Ojczyzn. Kaplica to swoisty symbol, dzięki któremu 

będziemy zawsze pamiętad słowa Bł. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się! Chrystus zwycięży świat. On jest z wami na zawsze.”  

 
Katarzyna Wieczorek, Agnieszka Gajek 
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BĄDŹMY ŚWIATŁOŚCIĄ… 

26 kwietnia był dniem bardzo ważnym dla wiernych z naszej  parafii. W pięknie 
odnowionej świątyni świętowano uroczystośd odpustową Matki Boskiej Dobrej 
Rady, a   ks. biskup Adam Lepa dokonał poświęcenia wykonanych już prac 
remontowych kościoła. Na tą wielką uroczystośd do naszej parafii przybyło 
wielu wiernych i zaproszonych kapłanów z ościennych parafii.   
Wszystkich przybyłych  przywitał ks. proboszcz Andrzej Blewioski. W słowach 
skierowanych do zebranych w świątyni, wspomniał   o podjętych inwestycjach 
remontowych w kościele, to m.in. pomalowanie naw bocznych kościoła, 
założenie nowego oświetlenia i nagłośnienia, a także wykonanie ołtarza 
Przemienienia Paoskiego i kaplicy Błogosławionego Jana Pawła II,  
Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki  i Ks. Kardynała Stefana Wyszyoskiego. 
Podkreślił, iż ołtarz Przemienienia ma wydźwięk metaforyczny.  
 

W słowach skierowanych do wiernych w homilii ks. biskup zwracał szczególną 
uwagę na tajemnicę Zmartwychwstania Jezusa podkreślając, iż Zmartwychwstały 
Chrystus jest prawdziwym światłem człowieka, jest światłością świata, zaś jego 
wyznawcy winni postępowad jak dzieci światłości. Zachęcał, aby otwarcie i z wiarą 
zapraszad Jezusa do swego życia, zaznaczając, iż tam gdzie jest otwarte serce i 
umysł na Boga, tam też jest obecna Matka Jezusa. Biskup w homilii nawiązał 
również do historii parafii, wspominając iż Matkę Boską Dobrej Rady na Patronkę 
naszej parafii obrał ksiądz Szczepan  Rembowski. Od tego czasu w sposób 
szczególny nasza wspólnota zawierza wszystkie sprawy swojej Patronce i prosi Ją, 
aby zawsze doradzała, jak w dzisiejszej rzeczywistości realizowad wolę Jej Syna.  
Biskup Adam Lepa zachęcał, aby w tym szczególnym dniu Jej imienin, umacniad 
dar związany z Duchem Wielkanocnym, abyśmy stali się światłem dla innych 
poprzez dobrą radę, podanie ręki, wybaczanie, podniesienie na duchu.  
 Podkreślił, iż Dar Rady to dar ułatwiający podejmowanie właściwej decyzji w 

konkretnych sytuacjach życiowych, pomaga rozwiązad problemy, zachowad się 
odpowiednio w trudnych sytuacjach, umacnia nas w wierze. Na zakooczenie 
Eucharystii biskup udzielił wszystkim wiernym zebranym w Świątyni 
błogosławieostwa pasterskiego. Głos zabrali również parafianie, którzy w słowach 
skierowanych do biskupa wyrazili swoją radośd i wdzięcznośd za świadectwo 
modlitwy oraz pasterskie umocnienie. Wyrazy wdzięczności parafianie skierowali 
również do swojego pasterza  za trud i zaangażowanie na  rzecz naszego kościoła, 
który jest coraz piękniejszy i bliższy sercu każdemu parafianinowi. Ksiądz 
proboszcz,  wyraził swoją wdzięcznośd za tak liczne przybycie wiernych dla 
uczczenia  Matki Boskiej Dobrej Rady i poświęcenie naszego odnowionego 
kościoła.  
 

 

Wskazuje na przemianę, która powinna każdego dnia dokonywad się w naszych 
sercach, byśmy tworzyli prawdziwą parafialną wspólnotę żywej wiary i miłości. 
Podkreślił również, że wszelkie podjęte remonty zostały dokonane dzięki 
ogromnej miłości wiernych do Matki Boskiej Dobrej Rady. W swojej przemowie 
zaznaczył także, iż wszelkie działania podejmowane w kościele są realizacją 
testamentu duchowego swojego poprzednika śp. Ks. Henryka Góry.  
Mszy Świętej przewodniczył ks. biskup Adam Lepa, który dokonał poświęcenia 
świątyni i wszystkich wiernych. 
 

 

Marianna Strugioska- Felczyoska, Agnieszka Gajek 
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Pośród wielu zmian, które zaszły w wyglądzie wnętrza 
naszej świątyni, na pewno każdy zwrócił uwagę na nową 
polichromię znajdującą się w lewej nawie bocznej. 
Znajdował się tam do niedawna ołtarz poświęcony 
Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Co się z Nim stało? 
Najkrócej mówiąc: „przemienił się”!  

Właśnie wydarzenie znane z Ewangelii jako 
Przemienienie na Górze Tabor stało się głównym 
motywem zmian tegoż ołtarza. Skąd taka ewolucja? Ołtarz 
jak i cała świątynia wymagał renowacji. 
Ksiądz proboszcz A. Blewioski po 
rozpatrzeniu propozycji paostwa Anny i 
Tomasza Ostaszewskich - dyplomowanych 
konserwatorów dzieł sztuki, po rozmowie 
z kompetentnymi doradcami oraz za 
zgodą władz diecezjalnych podjął decyzję 
o powstaniu polichromii właśnie o takiej 
tematyce. 

Tło czy też panoramę Przemienienia 
stanowi ciekawie namalowany teren 
naszej parafii – pobliskie uliczki, domy, 
tramwaj… Ich odwzorowanie było 
możliwe dzięki straży pożarnej, która 
służąc odpowiednim sprzętem 
podnośnikowym umożliwiła 
konserwatorom wykonanie zdjęd krajobrazu okolic naszej 
świątyni. Od czasu odsłonięcia ołtarza zapewne niejeden 
parafianin wypatrywał swojego domu, miejsca pracy czy 
drogi, którą przemierza każdego dnia. Czy wśród 
szczegółów dostrzegł również jaszczurkę? 

Sam ołtarz Przemienienia – jak powiedział ksiądz 
proboszcz – ma wydźwięk metaforyczny. Ukazuje 
przemianę, która powinna każdego dnia dokonywad się w 
naszych sercach, byśmy tworzyli prawdziwą parafialną 
wspólnotę żywej wiary i miłości.  

W Ewangelii według świętego Łukasza czytamy, że 
na górze Tabor w obecności Piotra, Jakuba i Jana oblicze 
oraz szaty Jezusa zajaśniały przedziwnym światłem. 
Ukazali się też Mojżesz i Eliasz, mówiący o odejściu Jezusa 
w Jerozolimie. Z nieba słychad było głos:  
 

„To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie” (por. Łk 
9,28-36).  

Jakże wymowny obraz pozostawiony przez Jezusa w 
pamięci uczniów, którzy razem z Nim przebywali na  
Górze Tabor! Jasnośd, która przemieniła oblicze Chrystusa 
to znak zjednoczenia Syna z Bogiem - Ojcem.  
Zjednoczenie to pozwala każdemu, kto podąża Jego 
śladami byd świadkiem Bożego światła. „Kto Mnie widzi, 
widzi także i Ojca” (J 14,9).  

 
Okoliczności Przemienienia 

Paoskiego przypominają człowiekowi 
bardzo ważną i aktualną prawdę. Uczeo 
Jezusa chcąc byd wiarygodnym 
świadkiem  powinien, na wzór swego 
Mistrza, zatrzymad się, przerwad swą 
codzienną pracę i… wejśd na „wysoką 
górę”, by tam spotkad Boga i wpatrywad 
się w jasne Oblicze Jezusa. By 
doświadczyd tam  „przemieniającego 
spotkania”.  

Okazją do takiego „wejścia na 
górę” może byd dzieo Paoski, rekolekcje, 
modlitwa, rozmyślanie Słowa Bożego, 
czytanie Pisma Świętego, sakramenty; z 

których będziemy zawsze wracad przemienieni i 
umocnieni. 

Celem  Jezusowego przemienienia było umocnienie 
wiary nie tylko Apostołów, ale każdego ucznia Chrystusa 
oraz przygotowanie na Swoją mękę i śmierd. Dał tym 
samym do zrozumienia, że po Tabor czeka wejście na górę 
Kalwarię. Wydarzenia Triduum Paschalnego potwierdziły 
te zapowiedzi, pokazując jednocześnie, że naśladowanie 
oraz trwanie w wierze i jedności z Nim nie jest łatwe. Ale 
też Chrystus nie obiecywał nikomu łatwego i wygodnego 
życia! By dostąpid chwały zmartwychwstania, Królestwa 
Bożego mamy dźwigad swój krzyż „do kooca”, żyjąc 
zgodnie z Bożymi przykazaniami i wolą Bożą. 

 Mamy pamiętad, że na górę Przemienienia można 
wejśd jedynie z wiarą. Bez niej -  będzie ona tylko jedną z 
wielu gór, na które wchodziliśmy, ale nie przemieniły one 
naszego życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SZUKAJCIE TEGO, CO JEST W GÓRZE…” 

Małgorzata Lewandowska 

 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 
Uroczystośd Zesłania Ducha Świętego zwana Zielonymi Świątkami będziemy obchodzid w tym roku  12 czerwca. 

Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 2,1–11) opisuje nam wydarzenie mające miejsce pięddziesiąt dni po 
Zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy to podczas zebrania wspólnoty pierwszych chrześcijan „spadł z nieba wielki szum, jakby 
uderzenie gwałtownego wiatru” i nad każdym ze zgromadzonych spoczął język z ognia. Zostali w ten sposób napełnieni 
Duchem Świętym i zaczęli mówid różnymi językami. Przebywający w tym czasie w Jerozolimie Żydzi z różnych narodów 
zdziwili się, że uczniowie mówią do nich w ich języku głosząc dzieła Boże.  
 Dzieo, w którym Duch Święty zstępuje na wyznawców Jezusa jest początkiem przepowiadania radosnych wieści o 
Zmartwychwstaniu. Uczniowie otrzymują konkretne zadanie: mają głosid Dobrą Nowinę wszystkim narodom posługując 
się ich językami. Duch Święty będzie czuwał nad nimi dbając o każde wypowiedziane przez nich słowo. Tymi uczniami 
jesteśmy także i my dzisiaj. My także możemy poddad się woli Boga, powierzyd się Jego opiece i świadczyd o Nim swoimi 
czynami w codziennym życiu. To otwarcie się na Boga może się dokonad za sprawą Ducha Świętego. Tak jak pierwsi 
chrześcijanie przyjmowali chrzest w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego dokonując swojej przemiany, tak i my 
możemy „zanurzad” się w Duchu Świętym pozwalając, aby mógł w nas działad.  

Sławomir Bartczak 
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Zapewne dla wielu spośród nas, miesiąc maj jest 
najpiękniejszym miesiącem  roku. Poranna rosa 
zawieszona na pajęczynach, radosny śpiew ptaków, zieleo 
traw, a nade wszystko słooce, dające tyle ciepła światła, 
stwarzają niepowtarzalny klimat. Jest to czas wyjątkowy. 
W całej Polsce , na ulicach naszych miast, przed kościołami 
zauważamy dziewczynki i chłopców dumnie 
prezentujących swe komunijne stroje . Wszyscy doskonale 
wiemy, że miesiąc maj jest czasem Pierwszych Komunii 
Świętych. Jest to święto całej rodziny.  Uroczystośd  ta 
gromadzi  wielu bliskich i krewnych. Niekiedy dziecko jest 
świadkiem wiary dla swoich rodziców. Bywa, że wprost 
prosi: tato, mamo, i wy 
idźcie do Komunii świętej ze 
mną … . 

          W tym roku grupa 
dzieci z naszej parafii  w 
liczbie stu dwudziestu 
pięciu, zaprosiła po raz 
pierwszy Pana Jezusa do 
swoich serc : 15 maja będą 
to dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 , a 22 
maja dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 11 . Pięcioro młodych ludzi  przyjęło 
Pierwszą Komunię w Wielki Czwartek, a więc w dzieo 
ustanowienia zarówno sakramentu kapłaostwa, jak i 
Eucharystii. Usytuowanie uroczystości 
pierwszokomunijnej w kontekście najważniejszych świąt 
chrześcijaoskich, jakimi są Święta Wielkanocne, jest 
niewątpliwie nowym doświadczeniem dla ogółu wiernych,  
jak i dla dziecka oraz całej rodziny. Zbliżające  

 

 

 

 

się święta oraz religijny wymiar tego czasu powodują, że 
samo spotkanie rodzinne staje się przedłużeniem tego, co 
dokonało się w naszym kościele parafialnym.   

Przystępując do pierwszej Komunii Świętej, dzieci 
rozpoczęły wyjątkowy dialog z Bogiem ukrytym pod 
postaciami chleba i wina.  

 Słowo ,, Komunia” oznacza wspólnotę,  wzajemne 
oddanie się i przyjęcie drugiej osoby. Komunia święta jest 
więc wspólnotą człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. 

Pan Jezus do Niej zaprasza i 
oczekuje od człowieka 
odpowiedzi i przyjęcia 
zaproszenia na Ucztę Miłości.  
Słowo ,,komunia” w aspekcie 
rodziny nabiera szczególnego 
znaczenia. Przygotowanie 
dziecka  do Pierwszej Komunii 
Świętej, do pełnego 
uczestnictwa we Mszy św.,  
następuje poprzez przykład 
rodziców i całej rodziny. To od 
rodziców dzieci dowiadują się  

m.in., że Komunia Święta  to nie ,,opłatek” i nie jedynie 
symbol Pana Jezusa, ale prawdziwy Chrystus, który 
pragnie zjednoczyd się z każdym człowiekiem. Samo więc 
życie rodzinne  oraz wspólna modlitwa staje się 
najlepszym sposobem przygotowania dziecka do przyjęcia 
tego wyjątkowego sakramentu. Uroczystośd tak głęboka w 
swej treści i zarazem fundamentalna, jeśli chodzi o życie 
wieczne dziecka, wymaga od rodziców obecności przy nim 
i pomocy w zrozumieniu tak ważnych przeżyd.  

 
„UROCZYSTY DZIEO KOMUNII, JEST NAJWIĘKSZĄ MĄ RADOŚCIĄ..” 

 

Z okazji beatyfikacji Jana Pawła II 
przypominamy wizytę Ojca Św. na łódzkim lotnisku. 
13 czerwca 1987 r.  
Na lotniskowych błoniach Jan Paweł II odprawił mszę 
św. podczas której 1556 dzieci z całej diecezji łódzkiej 
przystąpiło do I Komunii Św. wszystkie dzieci urodziły 
się w 1978 r., a więc wtedy gdy Jan Paweł II rozpoczął 
swój pontyfikat. Setka dziewcząt i chłopców przyjęła 
Komunie Św. bezpośrednio z rąk Ojca Świętego. Po 
Eucharystii, jak przystało na proboszcza świata, Ojciec 
Św. w towarzystwie Ordynariusza Łódzkiego 
sfotografował się ze wszystkimi dziedmi i  
katechetami.  
 

Katechetka Violetta Lach 

PIERWSZA KOMUNIA Z JANEM PAWŁEM II 
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BIERZMOWANIE 2011 

W dniu 31 maja 2011 o godz. 19 Jego Ekscelencja Ks. Bp Ireneusz Pękalski udzieli młodzieży Parafii Matki Boskiej Dobrej 
Rady w Zgierzu Sakramentu Bierzmowania. Młodzież przygotowywała się do tej uroczystości przez cały rok, poprzez 
uczestnictwo w liturgii i nabożeostwach wynikających z kalendarza kościelnego oraz poprzez katechezę szkolną. W 
bieżącym roku do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijaoskiej przystąpi ok. 150 osób: uczniów Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu, 
uczniów innych zgierskich szkół oraz osoby dorosłe. Zapraszamy wszystkich parafian do uczestnictwa w tej podniosłej 
uroczystości oraz do modlitwy w intencji młodzieży wchodzącej w dorosłośd, aby otrzymane podczas Bierzmowania 
Dary Ducha Św. stały się szczególną wartością w ich dalszym życiu. 

Katecheta Igor Krawczyk 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAOSKIE 

Obchodzona w Kościele rzymskokatolickim Uroczystośd Wniebowstąpienia  Paoskiego, przypadająca na 
czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Jezusa (tradycyjnie obchodzona w czwartek, a w 2003 roku przeniesiona na 
następującą po nim siódmą Niedzielę Wielkanocy), rozpoczyna zarazem czas przygotowania wiernych na przyjęcie 
Ducha Świętego (dlatego od piątku przed obecnym Wniebowstąpieniem Paoskim odprawiamy Nowennę do Ducha 
Świętego poleconą Kościołowi przez papieża Leona XIII). Nie ma w tym nic dziwnego, skoro Kościół pierwszych 
wieków łączył Uroczystośd Wniebowstąpienia z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego na Apostołów. Sama historia 
liturgii zna tę uroczystośd dopiero od IV wieku. 
 Świętowane wydarzenie nosi nazwę „wniebowstąpienia”. Podobną nazwę 
(często myloną) słyszymy, kiedy to mówimy o „wniebowzięciu”. Różnica polega na 
tym, że Chrystus własną mocą wstąpił na niebiosa. Używana na zachodzie łacioska 
nazwa ascensio kładzie nacisk na to, że wniebowstąpienie Jezusa dokonało się jego 
własną mocą. Swoją Matkę natomiast wziął, a kiedyś także nas wszystkich, 
Chrystus zabierze do nieba. Stąd mówimy o Wniebowzięciu a nie 
wniebowstąpieniu (!) Najświętszej Maryi Panny. Istotą świętowania tajemnicy 
Wniebowstąpienia Paoskiego jest nie tylko osobisty triumf i odejście Chrystusa 
Pana do Ojca oraz udział Chrystusowego człowieczeostwa w pełnej chwale Boga 
Ojca, ale również i nasze zwycięstwo, wywyższenie i chwała naszej natury ludzkiej. 
Na koniec warto wspomnied jeszcze o tzw. Dniach Krzyżowych obchodzonych w 
poniedziałek, wtorek i środę przed uroczystością Wniebowstąpienia Paoskiego 
 

 

 Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk 
żywiołowych. Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre 
urodzaje i za kraje głodujące. W poniedziałek odprawia się Mszę Świętą „w 
okresie zasiewów”, we wtorek – „o uświęcenie pracy ludzkiej” a w środę – „za 
głodujących”. Historia obchodu Dni krzyżowych jest związana klęskami 
nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny. Zapoczątkował je w Galii około roku 470 
biskup diecezji Vienne –Mamer. Synod w Orleanie w roku 511 postanowił ten 
obchód celebrowad w całej Galii, w Rzymie wprowadzono Dni Krzyżowe w VI 
wieku. Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas idąc w 
procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. 
Od IX wieku śpiewano podczas  
procesji Litanię do Wszystkich Świętych.  
 

Przemysław Chrabałowski 

Serdecznie zapraszamy po przerwie świątecznej na spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego, które odbędzie się jak 
zawsze w trzecią środę miesiąca 18 maja w domu parafialnym ok. godziny 18.00. Tematem spotkania będzie film 
Krzysztofa Zanussiego „Paradygmat”. W spotkaniu jak zawsze weźmie udział Ks. Prof. Stanisław Skobel.  
Serdecznie Zapraszamy 
 

PARAFIALNY FESTYN RODZINNY – 2011 
Pragniemy zaprosid całą naszą wspólnotę parafialną do udziału w trzecim Rodzinnym Festynie Parafialnym,  
podobnie jak w latach ubiegłych czeka na nas mnóstwo atrakcji: występy dzieci i młodzieży oraz innych zespołów, 
loteria fantowa itp.  Dochód z festynu przeznaczymy na parafialny wyjazd kolonijno-oazowy. Serdecznie zapraszamy 
chętnych do współpracy oraz do dzielenia się swoimi pomysłami. 
Ks. proboszcz z Księżmi wikariuszami 
 
W środę 11-go maja zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej oraz chętnych parafian na 

spotkanie. Prelekcje poprowadzi ks. proboszcz. 
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Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich 

należy królestwo niebieskie (M t 5,3) 
Był czas gdy pycha szatana zalała Europę.  Niemiecki nazizm i 
rosyjski komunizm triumfował. Zdawało się, że z nikąd nie ma 
ratunku. W ten czas na Polskiej ziemi żył człowiek,  który 
bezgranicznie zaufał Bogu i Maryi. Jego przeznaczeniem było 
wypełniad wielkie sprawy Boże. Na imię było mu Karol. 
'' Ubodzy duchem to Ci którzy najbardziej otwarci są ku Bogu i 
wielkim sprawom Bożym''. JP II- przemówienie w Faweli Vidigal. 
''Tylko ubodzy duchem są w stanie przyjąd Królestwo Boże 
całym sercem''. JP II- Ełk 8/6/1999. 

Błogosławiony jesteś Janie Pawle II -  wykonawco 
wielkich zamierzeo Bożych. 
Błogosławieni którzy się 
smucą, albowiem oni będą 
pocieszeni (M t 5,4) 
Należy zgodzid się 
pochylid łagodnie głowę 
nie załamywad rąk 
posługiwad się cierpieniem w 
miarę łagodnie 
jak proteza 
bez fałszywego wstydu 
ale także bez pychy ( Zbigniew Herbert) 
'' Jest to błogosławieostwo nie tylko tych,  którzy cierpią z 
powodu licznych dolegliwości wpisanych w śmiertelną naturę 
człowieka, ale także tych, którzy odważnie przyjmują cierpienie 
gdy wymaga tego szczere wyzwanie Ewangelicznej moralności''. 
JP II Rzym 1/11/2000 

Błogosławiony jesteś Janie Pawle II, tak bardzo 
cierpiący mający ufnośd w Bogu. 

Błogosławieni cisi albowiem oni na własnośd posiądą 
ziemię. (MT 5,5) 
Nie było w dziejach świata człowieka,  który by dawał tylu 
milionom ludzi nadzieję,  na 
życie bez grzechu, na  życie w miłości. On przytulał każdego 
człowieka do serca, ocierał mu łzy , stawiał na nogi. Mówił - 
jesteś dzieckiem Bożym,  masz swoją godnośd. 
''Cichośd ma moc przemienid świat'' JP II -  La Valletta Malta 
9/5/2001 

Błogosławiony jesteś Janie Pawle II który '' posiadłeś 
ziemię'' i na niej budowałeś cywilizacje miłości. 

Błogosławieni,  którzy łakną i pragną sprawiedliwości 
albowiem oni będą nasyceni (MT 5,6) 
Chrystus mówi '' Ja jestem krzewem winnym - wy 
latoroślami’’(J15/5) 
Jesteśmy powołani  na obraz i podobieostwo Boga, powinniśmy 
nie bad sie dążyd do świętości. Dramat tymczasem trwa. 
Zabijanie nienarodzonych dzieci, odrzucanie ludzi słabych,  
chorych i starych, eutanazja, wojny. 
''Łaknąc i pragnąc sprawiedliwości - to znaczy czynid wszystko, 
aby prawo do życia było przestrzegane, aby żaden człowiek nie 
stawał sie ofiarą agresji na jego życie czy zdrowie, aby nie był 
niewinnie zabijany'' -  JPII Radom 4/6/1991. 

Błogosławiony jesteś Janie Pawle II bo byłeś 
sprawiedliwy w oczach Boga. 

Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią (MT 5,7) 

Bądź nam  litościwy  Boże nieskooczony 
według wielkiego miłosierdzia Twego 
według litości Twej niepoliczonej,  chciej zmazad mnóstwa 
przewinienia mego ( psalm Miserere- tłum. Franciszek Karpioski) 
''Jezus Chrystus ukazał, że człowiek nie tyle doświadcza i 
dostępuje miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do 
tego, ażeby sam czynił miłosierdzie drugim'' - JPII Encyklika Dires 
In Misericordia, Rzym 30/11/1980. 
'' Chrystus chciał objawid że miarą wyznaczoną złu, którego 
sprawcą i ofiarą jest człowiek, jest ostatecznie Boże 
miłosierdzie'' JPII „ pamięd i tożsamośd”. 

Błogosławiony jesteś Janie Pawle II -  miłosierdzie 
bliźnim czyniący. 

Błogosławieni czystego serca,  albowiem oni Boga 
oglądad będą (MT 5,8) 
Witaj Matko szlachetna w panieoskiej czystości 
gwiazdami uwieoczona Pani Łaskawości. 
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie 
po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie ( hymn -godzinki) 
''czystośd serca jest każdemu człowiekowi zadana, musi on stale 
podejmowad trud opierania sie siłom zła, tym działającym z 
zewnątrz i tym od wewnątrz - siłom, które chcą go od Boga 
oderwad'' -  JPII Sandomierz 12/6/1999. 

Błogosławiony jesteś Janie Pawle II, za czystośd serca 
swego , które Boga i ludzi ukochało. 

Błogosławieni,  którzy wprowadzają  pokój albowiem 
oni będą nazwani Synami Bożymi (MT 5,9)16/10/1978 
Kardynałowie wybrali na następcę św. Piotra człowieka ''z 
dalekiego kraju''. Karol Wojtyła dobrze poznał zbrodnicze 
ideologie nazizmu i komunizmu,  dlatego od pierwszego dnia 
swojego pontyfikatu stal sie sługą pokoju. Zło zwyciężał dobrem. 
''Ten kto ufa w przemoc i sądzi,  że dzięki temu zapanuje 
większa sprawiedliwośd pada ofiarą śmiertelnej iluzji, przemoc 
rodzi przemoc i degraduje człowieka'' - JPII Peru Lima 2/2/1985 
'' Jezus jest pokojem, naszym pojednaniem” - JPII Toruo 
7/6/1999 

Błogosławiony jesteś Janie Pawle II w trudzie dnia 
codziennego wprowadzający pokój na ziemi. 

Błogosławieni którzy cierpią prześladowanie dla 
sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo 
Niebieskie (MT 5,10) 
Zło nie dało za wygraną 13/5/1981 uderzyło jeszcze raz. 
''Agca strzelał by zabid. Ten strzał powinien byd śmiertelny. Kula 
przeszyła ciało Ojca Świętego raniąc go w brzuch, prawy łokied i 
palec wskazujący lewej reki,  upadła między Papieżem a mną'' 
ks. prałat Stanisław Dziwisz -  sekretarz Ojca Św. 
''Sanguis martyrum semem christianorum ( krew męczenników 
nasieniem chrześcijaostwa)'' 
''Męczeostwo jest zawsze wielką i radykalną  próbą dla 
człowieka. Najwyższą  próbą człowieczeostwa, próbą godności 
człowieka w obliczu samego Boga'' -  JPII 7/6/1999 

Błogosławiony jesteś Janie Pawle II, za to, że pokazałeś 
nam jak żyd, cierpied i umierad by osiągnąd królestwo niebieskie. 

Błogosławiony jesteś Janie Pawle II,  dlatego my 
kapłani i wierni parafii pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady 
w Zgierzu, prosimy i błagamy Cię na kolanach  spojrzyj z domu 
ojca na swoją ojczyznę i jeszcze raz zawołaj proroczym głosem; 
''NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ,  NIECH  ZSTĄPI DUCH TWÓJ I 
ODNOWI OBLICZE ZIEMI, TEJ ZIEMI''. 

BŁOGOSŁAWIONY 

Bolesław Wąsowski 
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Kupon konkursowy wykreślanki  

Imię i nazwisko:____________________________________________  

Adres: _____________________________________________________ 

Hasło: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

W D Y G B Ó G 

N R A A D A M 

N Z O G R Ó D 

I E E O W O C 

A W E D E N R 

K O B I E T A 

D A M A W I J 

W Ą Ż E A W Y 

 
           Źródło: Stary Testament 50 krzyżówek biblijnych. Adam Ligęza, Michał Wilk  

 

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO… 
 

 
Do domu przyszedł ksiądz z kolędą. Po modlitwie i po 
święceniu domu mówi do małej dziewczynki: 
- A umiesz się żegnad, moje dziecko? 
- Umiem. Do widzenia. 
 
Ksiądz zgubił się w górach, spotyka bacę:  
- Baco, którędy do Zakopanego?  
- A, za ile?  
- jak to baco za ile. Za Bóg zapład...  
- A, to niech was Bóg prowadzi... 
 

Rabbi i ksiądz spotykają się na corocznym miejskim 
pikniku. Starzy znajomi zaczynają się przekomarzad.  
- Ta pieczona szynka jest wyśmienita - mówi ksiądz do 
rabbiego - Naprawdę powinieneś jej spróbowad. Wiem, 
że to wbrew twojej religii, ale nie rozumiem, dlaczego 
takie smaczne jedzenie może byd zabronione! Nie wiesz, 
co tracisz. Nie zaznałeś uroków życia, jeśli nie poznałeś 
smaku pieczonej szynki. Powiedz, rabbi, kiedy się 
przełamiesz i jej spróbujesz? 
Rabbi spojrzał na księdza i szeroko się uśmiechnął: 
- Na twoim ślubie. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wykreśl z diagramu wpisane niżej słowa, a litery, które zostaną, utworzą hasło. 

drzewo, Ewa, raj, Bóg, Adam, ogród, Eden, owoc, kobieta, wąż 

 

Przychodzi dziewczyna do spowiedzi i mówi: 
- Nie wiem ojcze, czy nie zgrzeszyłam pycha. Stanęłam 
przed lustrem i powiedziałam do siebie "jaka jestem 
piękna"! 
Ksiądz wychylił sie z konfesjonału i mówi: 
- To nie pycha córko, to pomyłka! 
 

Generałowi urodził się wnuk, więc postanowił wysład 
swego adiutanta do 
szpitala, aby się dowiedział czegoś więcej. Po powrocie 
generał pyta: 
- I jak wygląda?! 
Na to adiutant: 
- Jest bardzo ładny... Podobny do Pana generała. 
- Podad więcej szczegółów! 
- Melduję, że niski, łysy i bez przerwy się drze. 
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NABOŻEOSTWO CZERWCOWE 
Historia pomysłu i zatwierdzenia przez Papieża nabożeostwa 
czerwcowego zawiera się w latach 1675-1893. U początków 
tego nabożeostwa stały cztery kobiety francuskie zakonnice.  

Małgorzata Maria Alacoque wizytka, żyjąca w XVII 
wieku przypomniała ludziom ewangeliczną prawdę, że "Bóg 
jest miłością". To ona rozpowszechniała nabożeostwa do 
Najświętszego Serca w całym Kościele. To właśnie jej 
wielokrotnie ukazywał się sam Zbawiciel, aby przekazad 
ludziom, jak winni oddawad cześd Jego Sercu. Od samego 
początku miało ono charakter nabożeostwa 
wynagradzającego" temu Najświętszemu Sercu, które tak 
bardzo ukochało ludzkośd, a w zamian otrzymuje 
niewdzięcznośd". Aniela de Sainte-Croix wychowanka jednego 
z paryskich klasztorów, podczas dziękczynienia po przyjęciu 
Jezusa w Komunii św. pomyślała, że skoro maj jest 
poświęcony Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarowad 
czerwiec Sercu Jezusa. Podzieliła się tym spostrzeżeniem z 
opiekunami duchowymi. Przychylnie odniosła się do niej 
przełożona klasztoru, a następnie biskup paryski. Joanna 
Magdalena Joly jest autorką litanii również była siostra 
wizytką. Litania przez nią napisana odmawiana była 
powszechnie w czasie wielkiej zarazy, jaka panowała w 
Marsylii w roku 1720. Anna Remusa inna siostra wzbogaciła 
tę litanię o kilka nowych wezwao. 

W roku 1893 papież Leon XIII zatwierdził ją dla trzech 
diecezji francuskich, dla zakonu jezuitów oraz dla sióstr 
wizytek. W roku 1899 rozszerzył aprobatę dla tej Litanii na 
cały Kościół. Do Litanii, która liczyła wówczas 27 wezwao, 
Kongregacja Obrzędów dodała sześd kolejnych, by ich liczba 
stała się symbolem 33 lat życia Jezusa na ziemi. Wybór 
terminu nabożeostwa nie był przypadkowy. W czerwcu 1675 
r. doszło do najważniejszego z wielkich objawieo 
doświadczonych przez św. Małgorzatę Marię Alacoque i w 
czerwcu przypada Święto Serca Pana Jezusa. Zasadniczymi 
elementami nabożeostwa czerwcowego są adoracja 
Najświętszego Sakramentu oraz Litania do Najświętszego 
Serca Jezusowego. Jest ono - jak nauczał papież Leon XIII - 
"symbolem i żywym obrazem nieskooczonej miłości" Jezusa 
do wiernych. Ukoronowaniem kultu Najświętszego Serca 
Pana Jezusa było poświęcenie całego rodzaju ludzkiego 
Najświętszemu Sercu Jezusa przez papieża Leona XIII w 1899 
roku.  

W naszej parafii nabożeostwo czerwcowe jest o 
godzinie 17.30 w niedzielę i 18.00 w dni powszednie. 
Skorzystajmy z tej pięknej modlitwy wynagradzającej 
kościoła, która przypomina nam o nieskooczonej miłości 
Jezusa do nas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Parafialna czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00– 11:00 oraz 15:00– 16:30. 

Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, ul. M. Skłodowskiej– Curie 3 
Ks. Kan. dr Andrzej Blewioski – proboszcz parafii  

Opiekun duchowy i merytoryczny: Ks. Marcin Majda 
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego  tekstów oraz prawo do korekty stylistycznej i ortograficznej. 

Zespół Redakcyjny „Dobra Rada”: Marianna Strugioska - Felczyoska, Daria Łabsz, Katarzyna Wieczorek, Agnieszka Gajek, Agnieszka Wieczorek, 
Wioletta Lach, Małgorzata Lewandowska, Przemysław Chrabałowski, Sławomir Bartczak, Jarosław Bieo, Krzysztofa Polczyoska 

Dystrybutor: Marek Cylke 

Poprzez Sakrament Chrztu Świętego 
do wspólnoty chrześcijaoskiej włączeni zostali: 
Klaudia Elżbieta Borkowska 
Nadia Okooska 
Gabriela Zielioska 
Alan Sebastian Burnat 
Kinga Maria Dobrowolska 
Ewelina Zdobych 
Nicola Aleksandra Kornacka 
Aleksander Filip Czarnecki 
Julia Amelia Piękniewska 
Blanka Pamela Biel 
Hanna Ewa Szlachcioska 
Marina Sonia Donat 
Michał Piotr Michalak 
Wiktoria Elżbieta Seruś 
Agata Szumska 
Blanka Ledzion 
Joanna Żak 
Oliwia Wiktoria Kowalska 
 

Odeszli do wieczności: 
Jerzy Banasiak (ur.1946) 
Marek Grzelak (ur.1964) 
Maria Szymczak (ur.1948) 
Janina Młynarska (ur.1935) 
Stanisława Olczak (ur.1913) 
Witold Bachman (ur.1935) 
 

Związek małżeoski zawarli: 
 

Justyna Banasiak i Ireneusz Sadowski 
Marta Kostorz i Tomasz Błaszczyk 

 

Z ŻYCIA PARAFII – MAJ 2011 

Krzysztof Cylke 

 

Na podstawie ksiąg parafialnych opracowała  
Katarzyna Dąbrowska 


