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PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

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

 

DRODZY PARAFIANIE 

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana składamy 

wszystkim naszym Parafianom oraz ich rodzinom gorące i szczere 

życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze Waszą siłą, 

nadzieją, miłością i Waszym życiem.  

Niech ta moc, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala 

Wasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski rodzinne, pomaga  

w pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego 

życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg jest naszym 

prawdziwym życiem, gdyż jest Bogiem żywych. 

Życzymy świąt Wielkanocnych pełnych nadziei,  

optymizmu i patrzenia z ufnością w przyszłość.  

 

                                         Wasi Duszpasterze 

 

 
ROZMOWA Z KSIĘDZEM BISKUPEM MARKIEM SOLARCZYKIEM 
 

Prosimy o przedstawienie 
się naszym czytelnikom pisma 
„Dobra Rada” 
Zasadniczo jestem biskupem 
pomocniczym diecezji warszawsko 
– praskiej, ale również asystentem 
Krajowej Akcji Katolickiej  
i przedstawicielem Delegatem 
Konferencji Episkopatu do spraw 
Powołań. Pełnię także funkcję 
prezesa Rady Nadzorczej Fundacji 
„Opoka”, którą prowadzi Fundacja 
Konferencja Episkopatu. Jestem 
również w Zespole do spraw 

Kontaktu z Polską Radą Ekumeniczną i w Zespole do 
spraw Kontaktu z Wspólnotą Luterańską w Kościele. 

Jestem członkiem Rady do spraw Młodzieży Konferencji 
Episkopatu Polski. 

Dlaczego zajmuje się Ksiądz Akcją Katolicką? Czy 
widzi w niej Ksiądz coś szczególnego, co mogłoby 
zachęcić osoby wierne naszej parafii do aktywnego 
działania w tej organizacji? 
Ja na pewien opis Akcji Katolickiej używam takiego 
zawołania „Kościół ma mój głos”. Według mnie, to jest 
taka sytuacja, gdzie ludzie świeccy we wspólnocie 
Kościoła z jednej strony mówią „Ja chcę przyjąć to, co 
jest bogactwem Kościoła i nauki Kościoła, całej drogi 
wiary, ale jednocześnie chcę potwierdzić, że to, co w tej 
wspólnocie się realizuje jest moje, ja się do niej 
przyznaję i Kościół to ja”. A konsekwencją takiej 
postawy, takiego zaangażowania będzie to, że człowiek 
staje i mówi „Ja chcę, żeby mój głos, który ja 
wypowiadam był głosem Kościoła w świecie, który mnie 
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otacza, dlatego nie chcę być niemy, chcę się 
zaangażować, chcę być kimś, jako człowiek wiary, 
człowiek Kościoła, tym bardziej właśnie w takiej 
wspólnocie parafialnej czy diecezjalnej, chce być 
odpowiedzialny za to, co mogę zrobić i mogę ulepszyć.” 

Dlaczego Ksiądz Biskup wybrał na swoje 
zawołanie słowa - „Wszystko jest możliwe dla tego, kto 
wierzy”? 
Po pierwsze, dlatego że to zdanie się 
znalazło na moim obrazku prymicyjnym 
23 lata temu. Wtedy każdy kapłan 
wybiera jakieś motto. Przez te 
wszystkie lata to zawołanie mi 
towarzyszyło i z roku na rok byłem 
bardziej przekonany, że ono jest ciągle 
mocno wpisane w moje życie. Bardzo 
mocno też potwierdza jedno, że 
człowiek, jeżeli się stara i nie zapomina, 
że Pan Bóg w jego życiu jest i działa  
w jego życiu, to wtedy z Panem Bogiem jest w stanie 
zrobić wszystko. Pewną pochodną tego jest to, co 
Archanioł Gabriel powiedział Maryi, że dla Boga nie ma 
nic niemożliwego.  

Przygotowując się do świąt Wielkiej Nocy, na co 
chciałby Ksiądz zwrócić uwagę naszym czytelnikom 
najbardziej? 
Odwołam się do historii, którą przeżył mój serdeczny 
przyjaciel wówczas z małym czteroletnim synkiem, kiedy 
w Niedzielę Zmartwychwstania byli w Kościele i ksiądz 

cały czas mówił, że Chrystus zmartwychwstał i grób jest 
pusty. Co za tym idzie, skoro zmartwychwstał to znaczy, 
że zbawił, to to znaczy, że dał nam szansę na to, że 
możemy żyć z Bogiem, że każdy z nas może odkryć tę 
obecność Boga. Po skończonej mszy ten jego synek 
podszedł do grobu, który był w Kościele przygotowany, 
odkrył płótno w tym grobie i krzyknął na cały głos „Tata, 
On tu leży!”. I myślę, że cała sprawa trochę się 

sprowadza do tego, żebyśmy nie tylko o tym 
mówili, żebyśmy nie tylko przykrywali takimi 
płótnami różne sytuacje, ale żebyśmy 
rzeczywiście całym szczerym sercem potrafili 
uwierzyć, że Bóg jest, że żyje i chce żyć w nas. 

Chce żyć w nas także poprzez 
modlitwę, którą nam przekazał „Ojcze Nasz”, 
którą Ksiądz analizował podczas Drogi 
Krzyżowej. 
Mnie osobiście ciągle ta modlitwa zaskakuje  
i sam się ciągle mobilizuję, żeby się do niej nie 

przyzwyczaić. Nie zapominajmy, że wtedy kiedy 
uczniowie prosili, aby Jezus nauczył ich modlić się, to 
właśnie wypowiedział te słowa, które są zawarte w tej 
modlitwie. One wcale nie są przypadkowe. Kiedy każdy  
z nas jakąś uwagą i wrażliwością będzie próbował je 
przyjąć tak naprawdę dla siebie, to jestem przekonany, 
że wiele tam zobaczy i to naprawdę wtedy żyje  
w człowieku. 

Rozmowę przeprowadziła  
Marianna Strugińska - Felczyńska 

 

POZNAJMY BLIŻEJ BISKUPA ... 
Ks. dr Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 

1967 roku w Wołominie, w rodzinie robotniczej Henryka 
i Marianny Solarczyk z domu Kruk. Dzieciństwo spędził 
w domu rodzinnym w Duczkach k. Wołomina. W latach 
1973–1981 uczęszczał do Szkoły Podstawowej 
w Duczkach, a następnie do Technikum 
Samochodowego im. Czesława Orłowskiego 
w Warszawie. Szkołę średnią ukończył w 1986 roku 
egzaminem dojrzałości oraz egzaminem z przygotowania 
zawodowego uzyskując tytuł technika.  

W tym samym (1986) roku wstąpił do Wyższego 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego 
w  Warszawie, przygotowującego kandydatów do 
kapłaństwa w Archidiecezji Warszawskiej. Studia 
zakończył obroną pracy magisterskiej. Po otrzymaniu 
święceń kapłańskich, w czerwcu 1992 roku został 
skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz 
w parafii Św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie-Marysinie 
Wawerskim. W czerwcu 1993 roku został przeniesiony 
na wikariat w parafii katedralnej. 22 czerwca 2005 roku 
został mianowany wicerektorem Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej 
w Warszawie. Jest autorem ponad 20 artykułów 
naukowych, współautorem kilku opracowań o tematyce 

społeczno-historycznej i autorem książki o duchownych 
w parlamencie II Rzeczpospolitej. 

Od 18 lat jako wikariusz, wicerektor seminarium 
i proboszcz parafii katedralnej jest nieprzerwanie 
nauczycielem religii w Liceum i Gimnazjum im. Króla 
Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie. 
Z polecenia władz diecezjalnych pełnił funkcję rzecznika 
prasowego kurii Biskupiej i korespondenta Katolickiej 
Agencji Informacyjnej w latach 1993-1996. 
W październiku 1996 został mianowany ceremoniarzem 
katedralnym.  

Prowadził wykłady z historii Kościoła w Wyższym 
Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej 
i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego. 
Współpracował w zakresie dydaktycznym i badawczym 
z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku, Wydziałem 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Ośrodkiem 
Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim, 
z Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, Komisją 
Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i innymi 
instytucjami odpowiadającymi za pielęgnowanie 
dziedzictwa przeszłości. Od 1999 roku jest członkiem 
Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. 
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Organizował i prowadził spotkania, wykłady i odczyty 
dotyczące historii Kościoła i warszawskiej Pragi. 

Aktualnie uczestniczy w pracach wielu struktur. 
Od ponad trzech lat odpowiada za zorganizowanie 
Diecezjalnego Archiwum Akt Starych. Od stycznia 2007 
roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji 
Historycznej Metropolii Warszawskiej do zbadania 
zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej 
dotyczącej osób duchownych. Jest członkiem 
diecezjalnej Komisji ds. Sztuki i Budownictwa 

Kościelnego, Komisji ds. Studiów oraz przewodniczącym 
Zespołu ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Od grudnia 2006 
roku jest kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej 
Warszawsko-Praskiej. 

Święcenia biskupie przyjął dnia 19 listopada 
2011r. podczas uroczystej Mszy Św. Sprawowanej 
w Katedrze Warszawsko-Praskiej.  

Marianna Strugińska – Felczyńska 
Źródło: www. http://ak.org.pl/struktura/kiak

TRIDUM PASCHALNE 
Triduum oznacza z łacińskiego trzy dni. Triduum 

Paschalne rozpoczyna się wieczorną mszą św. w Wielki 
Czwartek, kończy zaś drugimi nieszporami po południu 
Niedzieli wielkanocnej. Podczas tych dni w sposób 
szczególny rozpamiętywane są ostatni chwile Jezusa 
przed sądem i męką, droga krzyżowa, śmierć Jezusa i 
jego Zmartwychwstanie. 

 
WIELKI CZWARTEK  

W tym dniu rano 
może być sprawowana 
tylko jedna msza św. - 
tzw. Msza Krzyżma 
świętego. Celebrowana 
jest w kościele 
katedralnym przez 
biskupa i prezbiterów  
w każdej diecezji. Biskup 
konsekruje oleje, które kapłani zabierają do swoich 
parafii. Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę 
Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum 
Paschalne. To pamiątka Ostatniej Wieczerzy  
i ustanowienia dwóch sakramentów - Kapłaństwa  
i Eucharystii. Wielki Czwartek to święto wszystkich 
kapłanów. W kościołach zazwyczaj wręcza się księżom 
kwiaty i składa życzenia.  
Po mszy św. przenosi się wszystkie puszki  
z Najświętszym Sakramentem do kaplicy adoracji, 
zwanej ciemnicą. Z ołtarza zdejmowany jest obrus  
i świece. 
 
WIELKI PIĄTEK 

To jedyny dzień  
w roku, w którym nie 
odprawia się Mszy 
świętych. Wiernych 
obowiązuje post ścisły - 
ilościowy i jakościowy. Od 
rana w kościołach trwa 
adoracja Najświętszego 
Sakramentu. 
Najważniejsza tego dnia 

jest Liturgia Męki Pańskiej. Wierni podchodzą i całują 
krzyż. W wielu kościołach odprawiane jest nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej. 
 
WIELKA SOBOTA 

Tego dnia święcone są tradycyjne święconki. 
Całą sobotę trwa adoracja 
Najświętszego Sakramentu. 
Głównym punktem Wielkiej 
Soboty jest wieczorna, bardzo 
uroczysta Wigilia Paschalna. To 
najważniejsza liturgia w Roku 
Liturgicznym. Wszystkie 
obrzędy Wigilii Paschalnej 
odbywają się w nocy: nie wolno 
ich rozpocząć, zanim nie 
zapadnie noc. W kościołach 
rozbrzmiewa już radosne 

Alleluja, które zwiastuje Zmartwychwstanie Chrystusa. 
 
WIELKA NIEDZIELA 

Obchody Niedzieli Zmartwychwstania 
rozpoczyna procesja rezurekcyjna. Rusza o świcie i jest 
bardzo bogata. Po jej zakończeniu w kościele 
odśpiewywany jest hymn Te Deum (Ciebie Boga 
wysławiamy). Liturgia tego dnia jest bardzo uroczysta.  
W pieśniach rozbrzmiewa Alleluja. 
 
Symbole Zmartwychwstania 

Baranek wielkanocny - kiedy anioł śmierci 
przeszedł ziemię egipską i zabił 
w każdym domu pierworodnych 
synów, ominął domy Izraela 
dlatego, że ich drzwi 
naznaczone były krwią baranka. 
Baranek paschalny był 
zapowiedzią Jezusa Chrystusa, 
którego krew miała ocalić od 
śmierci wiecznej cały rodzaj 
ludzki. Na tę symbolikę 
wskazuje już prorok Izajasz ok. 
700 lat przed narodzeniem Pana 
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Jezusa. Św. Jan Chrzciciel wprost wskazuje na Chrystusa  
i mówi o Nim: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata" (J 1, 29). Także św. Jan Apostoł w Apokalipsie  
w wielu miejscach pisze o Chrystusie Baranku.  Figura 
zmartwychwstałego Chrystusa z chorągwią w ręce - 
przypomina zwycięstwo odniesione nad wrogami  
i chwałę otrzymaną przezeń od Ojca Niebieskiego. Obok 
figury na ołtarzu stawia się krzyż z czerwoną stułą - 
symbol Chrystusa Kapłana.  

Paschał, wielkanocna 
świeca - symbolizuje Chrystusa, 
który powiedział o Sobie: "Ja 
jestem światłością świata. Kto 
idzie za Mną, nie będzie chodził 
w ciemności, lecz będzie miał 
światło życia" (J 8, 12). Liturgia 
przewiduje, aby Paschał 
zapalany był przez cały okres 
wielkanocny w czasie Mszy św. 
Ta świeca oznacza Chrystusa jako naszego nauczyciela. 

Kurczęta - sam Jezus przyrównał się do ptaka 
rozciągającego skrzydła nad swoimi pisklętami (por. Mt 
23, 37). Pisklę, przebijając skorupę, wychodzi z niej 
zwycięsko. Podobnie Chrystus pokonując śmierć, 
wyszedł ze skorupy ziemi.  

Pisanki, kraszanki - zdobione jajka. Oznaczają 
zwycięstwo życia nad śmiercią. Dawniej w Wielkim 
Poście nie można było spożywać jaj i dlatego niesiono je 
tak chętnie do poświęcenia. Już w XII w. o zwyczaju 
pisanek wspomina w swojej Kronice Wincenty Kadłubek. 
Podobną symbolikę mają "palmy" rozkwitłe baziami. 

Zatem jakie przesłania dla nas ludzi wierzących 
niosą te dni? 

Wielki Czwartek-symbol umywania nóg. Podczas 
ostatniej wieczerzy z uczniami Jezus oprócz krzepiącego 
posiłku pokrzepia ich ducha. Jest to czas w którym Jezus 
uczy służby- jesteśmy jako chrześcijanie wezwani do 

,,umywania nóg jedni drugim”. Dzieje się tak dlatego, że 
mamy naśladować naszego Mistrza Jezusa w miłości. 
Pan Jezus powtarza wielokrotnie w przypowieściach  
o miłości i miłosierdziu, mówi że to właśnie z miłości 
będziemy sądzeni stając na sądzie ostatecznym. Prośmy 
więc Boga o serce otwarte na ludzi którzy stają na naszej 
drodze życia. 

Liturgia Wielkiego Piątku ukazuje nam Zwycięski 
Krzyż. Oczywistą prawdą jest, że 
w naszym życiu tak jak Jezus 
będziemy przeżywać sukcesy, 
doświadczać porażek, może 
nawet cudów. Ważnym jest by  
ufać w chwilach rudnych Bogu, 
wyostrzać swoje zmysły oraz 
duszę i rozeznający rozum na 
Jego rady , wskazówki na nasze 
problemy. Ważne jest, żeby 
wówczas szczególnie wierzyć w 

to, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga, On zwyciężył 
zło i chce dla nas dobra. I potrafi z każdej sytuacji 
wyprowadzić dobro jeżeli tylko pozwolimy mu na to. 

Wielka Sobota pod hasłem –nie bójcie się. Mówi 
pośrednio też o rozeznawaniu. Coś co pochodzi od Boga 
nie powoduje lęku i duchowej apatii. Nawet jeśli 
przechodzimy przez doświadczenia trudne, ale 
przeżywamy je z Bogiem, zawsze będziemy mogli 
usłyszeć słowa wzmocnienia-, ,Nie bójcie się-Ja jestem” 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego-pod 
hasłem z optymizmem i ufnością. Niedziela ta nawołuje 
byśmy nie byli niewolnikami grzechów przeszłości, 
byśmy sami sobie przebaczyli i mogli być świadkami  
i apostołami miłości tak jak Jezus. 

Niech nadchodzące Triduum Paschalne będzie 
źródłem owocnych przeżyć dla każdego człowieka. 
Alleluja! Jezus Żyje. 

Aneta Mikołajczyk 
 

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO - DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 

25-go marca. Powstanie tej uroczystości łączy się  
z refleksją nad historią zbawienia w czasach 
chrześcijańskich. Tego dnia czci się tajemnicę wcielenia 
Syna Bożego. W swoich początkach uroczystość miała 
wysoką rangę, gdyż była uważana za Święto Pańskie. 
Akcentowano nie tylko moment zwiastowania co 
wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego 
przyjścia na ziemię i rozpoczęcie dzieła naszego 
zbawienia. Tak jest i dotąd. Z czasem nadano temu 
świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc 
Maryję jako „błogosławioną między niewiastami”, 
wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju 
ludzkiego. Uwydatniona jest rola Maryi, Jej przyjęcie  
z wielką wiarą Słowa Bożego  i noszenie z miłością Jezusa 

w niepokalanym łonie. Maryja jest tą, która pozwoliła 
Bogu działać w niej prawami Boskimi, działać bez 
ograniczeń. Matka Boża zrozumiała, że pierwszą rzeczą 
wierzącego jest pozwolić działać Bogu, poddać się Mu, 
zaczerpnąć z Niego, powierzyć się sile Jego Ducha. 
Zwiastowanie, czyli „dobra nowina”, wiadomość, która 
zostanie rozpowszechniona w całym świecie, rozpoczyna 
swoją drogę w sercu ludzkim. Według tradycji 
chrześcijańskiej na miejscu w którym Archanioł Gabriel 
miał zwiastować Maryi, iż stanie matką Syna Bożego, 
została wybudowana w Nazarecie w latach 1961-1969 
Bazylika Zwiastowania Pańskiego. Jest to jedno  
z najważniejszych miejsc katolicyzmu. Zwiastowanie 
Pańskie spełnia obietnice dane narodowi wybranemu - 
Izraelowi.  
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W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
obchodzimy Dzień Świętości Życia. W odpowiedzi  na 
głos św. Jana Pawła II zawartego w encyklice 
„Ewangelium Vitae”, polski Episkopat w 1998r. ustanowił 
uroczystość  Zwiastowania 
Pańskiego Dniem Świętości Życia. 
Idea postulowanego przez Jana 
Pawła II Dnia Świętości Życia 
dotyczy szerokiego wachlarza 
problemów związanych z 
szacunkiem dla każdego życia. 
Trzeba brać pod uwagę, pisze J.P.II 
„(...) radość z narodzin nowego 
życia, poszanowanie i wolę obrony 
każdego ludzkiego istnienia, troskę 
o ciepiącego i potrzebującego, 
bliskość z człowiekiem starym i 
umierającym, współczucie w 
żałobie, nadzieję i pragnienie nieśmiertelności.”(EV) 
Wyrazem troski o tę świętość i godność ludzkiego życia 
od samego początku aż do  śmierci jest między innymi 
promowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Istotą 
tej adopcji jest objęcie modlitewną opieką wiadomego 

Bogu dziecka, które jest zagrożone śmiercią z różnych 
przyczyn. Zdajemy sobie sprawę jak wielkim złem jest 
śmierć niewinnego. Od tego nieszczęścia z Bożą pomocą 
można uchronić wiele istnień ludzkich. 

J.P.II mówi-” Wołam do 
wszystkich matek i ojców mojej 
Ojczyzny i całego świata, do 
wszystkich ludzi bez wyjątku. Każdy 
człowiek poczęty w łonie ma prawo 
do życia.” J.P.II mówi dalej -”Życie 
ludzkie jest szczególnie słabe  
i kruche, kiedy przychodzi na świat 
oraz kiedy opuszcza doczesność, aby 
osiągnąć wieczność. Słowo Boże 
wielokrotnie wzywa do otoczenia 
życia opieką i szacunkiem, zwłaszcza 
życia naznaczonego przez chorobę   
i starość.”( EV.44 ) 

Włączajmy się więc w Duchową Adopcję Dziecka 
Poczętego, otoczmy szacunkiem i wszelką pomocą ludzi 
potrzebujących, chorych i starych, bądźmy dla nich 
„promykiem słońca w pochmurne dni życia.” 

Daniela Michalak
 

KULT RELIKWI W KOŚCIELE 

Praktyka kultu relikwii w pierwszych wiekach 
średniowiecza rozwinęła się szczególnie na Wschodzie.  
Z łatwością przejął ją Kościół w Mediolanie. Św. 
Ambroży, żyjący w IV w., łacińskim słowem "reliquiae" 
określał szczątki, resztki zmarłego ciała, części 
zewnętrzne jako ochrona, zbroja duszy, zachowane na 
zmartwychwstanie. Nieco szerzej relikwiami nazywano 
także rzeczy używane przez osoby święte. 

W kontekście biblijnym, mówiąc o relikwiach, 
trzeba wspomnieć o płaszczu Eliasza (2 Krl 2, 14). 
Ewangelia mówi o dotknięciu się frędzli płaszcza Jezusa 
(Mt 19, 20). Świadectwa wiary pierwszych chrześcijan 
mówią, że nawet padający cień przechodzącego Piotra 
uzdrawiał ( Dz 5, 15 i 19, 12). Apokaliptyczna wizja 
Janowa wspomina o ciałach zabitych, znajdujących się 
pod ołtarzem. Tekst ten zainspirował wierzących do 
umieszczania cząstek ciała męczenników w mensie 
ołtarza. 

Szczególny rozwój kultu świętych dokonał się  
w wiekach średnich. Sprzyjały temu bardzo często 
trudne warunki życia, epidemie, najazdy barbarzyńskich 
ludów. Ludność wówczas szukała obrońców, chciała 
zapewnić sobie ochronę od różnych nieszczęść i chorób. 
Bóg niejednokrotnie wydawał się dalekim, surowym  
i potężnym władcą. W tej sytuacji zrodził się "popyt" na 
relikwie. Każda miejscowość zabiegała o posiadanie 
jakiejś relikwii. Spowodowało to ich dzielenie  
i poszukiwanie nowych. Wzrosło znaczenie miejsc, które 
cieszyły się posiadaniem ciała męczennika. Sprawiało to, 

że z kultem łączono potrzebę pewnej "dotykalności", 
cielesnego śladu świętego. 

Nadzwyczajne znaczenie relikwii można z całą 
pewnością odnotować w okresie wypraw krzyżowych,  
a więc w XI i XII w. oraz w późnym średniowieczu. Epoka 
ta pozostawiła po sobie wiele relikwii nie tyle 
"osobowych", co "przedmiotowych". Kult relikwii 
zastąpił kult świętych. To oddalenie się od źródła 
świętości - od samego Chrystusa, sprawiło  
w średniowieczu, że kult świętych relikwii doznał swego 
rodzaju przeakcentowania, a nawet przewartościowania. 

Ustalenia Soboru Trydenckiego (1545-1563) 
znacznie uporządkowały całą materię związaną z kultem 
relikwii. Postanowienia soborowe potwierdziły, że cześć 
okazywana relikwiom męczenników i innych świętych 
jest uprawniona. Byli oni bowiem za życia żywymi 
członkami Ciała Chrystusowego i świątynią Ducha 
Świętego. Ta cześć przysparza wiernym wielorakie dobra 
duchowe. Konstytucja o liturgii świętej Soboru 
Watykańskiego II (1964 r.) w art. 111 potwierdza 
tradycję Kościoła, który "ma w poważaniu autentyczne 
relikwie Świętych". 

Człowiekowi wierzącemu relikwie pozwalają 
przekroczyć próg świata widzialnego, dotknąć 
wiecznego. Zmarły, uznany za świętego, przestaje być 
umarłym. W swoich relikwiach żyje on nadal. Zostaje 
włączony w osobiste życie zwykłego człowieka, który 
oczekuje od niego wstawiennictwa, pośrednictwa czy 
jakiejkolwiek pomocy, doczesnej i nadprzyrodzonej.  
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Jesteśmy istotami stworzonymi z ducha, duszy  
i ciała. Wartości wyższe poznajemy również zmysłami. Tu 
mieści się także odpowiedź na pytanie dotyczące 
relikwii. Dotyczy ono bowiem fundamentalnego pytania: 
co pozostaje po człowieku, który był i żył wśród nas. 
Tylko wspomnienie? Same kości? Chodzi o coś więcej! 
Dotykamy tu pytania o "życie po życiu". Nie dziwimy się 
zatem, jeśli wierzący człowiek chce jakoby "dotknąć", 
"zobaczyć" heroicznego naśladowcę Chrystusa, który 
nieprzeciętnie naśladował swojego Mistrza i równie 
heroicznie służył swoim bliźnim. Całowanie relikwii, ich 
dotykanie czy oglądanie, ich bezpośrednia fizyczna 
bliskość stają się jakoby "pasem transmisyjnym" 
ułatwiającym przekazanie danemu świętemu osobistych 
próśb i trosk. Poprzez relikwie człowiek wierzący 
chciałby nawiązać bardziej osobisty kontakt ze świętymi 
czy wręcz z samym Chrystusem. 

Ważnym fenomenem, bezpośrednio związanym 
z kultem relikwii, jest głęboka wiara w orędownictwo, 
czyli szczególnie określony rodzaj pomocy, zarówno 
duchowej, jak też i "materialnej", jaką wierzący człowiek 
pragnie wyprosić czy wymodlić przy grobie czy 

relikwiach danego świętego. Z czasem o owe 
orędownictwo zwracano się do świętego bez 
pośrednictwa w postaci oglądania czy dotykania jego 
relikwii. Przypisywanie zaś określonemu świętemu 
specyficznej pomocy czy orędownictwa zawsze 
nawiązuje do charakterystycznej cechy czy faktu z życia 
danego świętego. 

Pomyłką, wręcz zaprzeczeniem kultu relikwii 
byłoby zatrzymywanie się jedynie na materialnym 
wymiarze relikwii czy choćby na widoku nawet 
najpiękniejszego i najstarszego relikwiarza. Wszelkie 
relikwie w ostateczności muszą prowadzić do praźródła 
świętości, do wzorca świętości: - czyli do samego Jezusa 
Chrystusa, Jego misji zbawczej, Jego Dobrej Nowiny. 
Inaczej relikwie utraciłyby swój właściwy i ich naturalny 
sens i przeznaczenie. Natomiast w sensie liturgicznym 
warto zawsze przypominać, że liturgia jest nie tylko 
słowem, ale także znakiem. Znakiem przypominającym, 
znakiem uobecniającym i znakiem zapowiadającym.  

Agnieszka Gajek 
Informacje zaczerpnięte ze źródła: www.niedziela.pl

 

RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II 
Kult relikwii papieża Polaka zaczął rodzić się 

spontanicznie. Zaczęło się od tego, że wierni zwracali się 
do rzymskiego biura postulatora, wówczas jeszcze 
procesu beatyfikacyjnego, księdza Sławomira Odera  
z prośbą o obrazek z relikwią "ex indumentis", czyli  
z ubrań. Takich obrazków z miniaturowym fragmentem 
papieskiej sutanny przygotowano ponad milion. 
Rozesłane zostały na cały świat. 

To właśnie ksiądz Oder jako postulator, również 
procesu kanonizacyjnego, jest 
dysponentem relikwii, wysyłanych 
między innymi do kościołów  
i seminariów. Jeden z relikwiarzy krwi 
był już w wielu krajach. Ta pielgrzymka 
po świecie - wyjaśniono - jest 
nawiązaniem do stylu pontyfikatu, 
którego jedną z cech były podróże. 

Krew to najcenniejsza relikwia 
Jana Pawła II, określana w Kościele 
mianem "pierwszego stopnia", jak 
wszystkie związane z ciałem świętego 
czy błogosławionego. Tuż przed 
śmiercią papieża 2 kwietnia 2005 roku 
pobrano mu krew podczas jednego  
z ostatnich przed śmiercią badań  
w klinice Gemelli, a także na wypadek 
ewentualnej transfuzji. Do transfuzji 
jednak nie doszło, a pobrana krew była przechowywana 
w czterech małych pojemnikach. Dwie z tych ampułek 
pozostały do dyspozycji prywatnego sekretarza papieża 
Jana Pawła II, kardynała Stanisława Dziwisza. Dwie 

przechowywano w szpitalu Bambino Gesu i to właśnie ta 
krew znalazła się w relikwiarzu na beatyfikację. Na stałe 
znajduje się on w Urzędzie Papieskich Celebracji 
Liturgicznych. Niektóre kościoły i szpitalne kaplice 
otrzymały także krople krwi pobranej papieżowi przed 
zabiegiem tracheotomii w lutym 2005 roku w rzymskiej 
klinice Gemelli. 

Oprócz relikwii z płynną krwią, są też inne 
pamiątki po polskim papieżu. To plamy na fragmencie 

sutanny czy koszuli z krwi papieża, 
rannego w zamachu na placu Świętego 
Piotra 13 maja 1981 roku. Koszulę 
podzielono na kilkumilimetrowe skrawki, 
które umieszczono w relikwiarzach.  

Kardynał Dziwisz przypomina, że 
są też inne relikwie, drugiego stopnia, 
czyli przedmioty związane z życiem 
papieża i do niego należące. To na 
przykład mitra czy pastorał, które 
znajdują się w Łagiewnikach, czy też 
fragmenty jego ubrań, piuski, sutanny. 
Relikwiami są również pamiętny krzyż, 
który ciężko chory Jan Paweł II na kilka 
dni przed śmiercią trzymał w rękach, gdy 
w swej kaplicy w Watykanie oglądał 
transmisję z Drogi Krzyżowej  
w Koloseum, a także płyta z jego 

pierwszego grobowca w Grotach Watykańskich. Gdy 
zaraz po beatyfikacji papież został pochowany w bazylice 
Świętego Piotra, ważącą ponad tonę płytę nagrobną  

Relikwie Jana Pawła II – 
ampułka z krwią. 
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z podziemi zawieziono do Krakowa do Centrum "Nie 
lękajcie się!". 

W Polsce znajdują się różne relikwie Jana Pawła 
II, również te pierwszego stopnia, które przechowywane 
są w kilku najważniejszych sanktuariach, między innymi 
na Jasnej Górze, gdzie znajduje się przestrzelony pas 
sutanny papieża ze śladami krwi, ofiarowany osobiście 
przez niego. Są też w Licheniu, w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, w warszawskiej Świątyni Opatrzności 
Bożej. Jedna z ampułek z krwią znajduje się w kaplicy  
w Kopalni Soli w Wieliczce, 101 metrów pod ziemią. 
Kolejne pamiątki otrzymują budowane kościoły pod 
wezwaniem Jana Pawła II, seminaria, kaplice szpitalne. 

Agnieszka Gajek

 

PEREGRYNACJA RELIKWI JANA PAWŁA II W PARAFII MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY  
W dniach od 3 do 6 

marca 2015 roku w naszej 
parafii przyjmowaliśmy 
relikwie św. Jana Pawła II. 
Peregrynacja relikwii 
Papieża Polaka po 
dekanatach Archidiecezji 
Łódzkiej ma na celu 
przygotować duchowo 
młodzież do Światowych 
Dni Młodzieży, które 
odbędą się w Krakowie w 
2016 roku. Peregrynacja 
wpisuje się jednocześnie w 
oczekiwanie na przybycie Krzyża 
Światowych Dni Młodzieży oraz 
ikony Matki Bożej Salus Populi 
Romani do Archidiecezji Łódzkiej, 
które nastąpi w dniach 4-17 
października 2015 roku.  

Ksiądz Biskup Marek 
Jędraszewski zachęca nas do 
przygotowań przed tym ważnym 
wydarzeniem słowami:  

„Drodzy Archidiecezjanie! 
W dniu 28 lipca 2013 roku, na 
zakończenie Światowych Dni 
Młodzieży w Rio de Janeiro, Ojciec 
Święty Franciszek ogłosił, że najbliższe takie Dni odbędą 
się w dniach 26-31lipca 2016 roku w Krakowie.  
Przybycie Ojca Świętego do Polski w 2016 roku ma tym 
większe znaczenie, że właśnie wtedy będziemy 
obchodzić 1050. rocznicę przyjęcia Chrztu Świętego 

przez pierwszego historycznego 
władcę Polan księcia Mieszka I.  
W 1966 roku, kiedy Polska 
obchodziła Millennium Chrztu, na 
przyjazd Ojca Świętego Pawła VI nie 
wyraziły zgody ówczesne władze 
komunistyczne.  
Zgodnie z tradycją Światowych Dni 
Młodzieży, bezpośrednio przed 
spotkaniem w Krakowie młodzież z 
całego świata przez prawie tydzień 
będzie przebywać w różnych 
diecezjach Polski. W dniach od 19 do 
25 lipca 2016 roku Archidiecezja 

Łódzka będzie gościć 
około 15 tysięcy 
młodych. Do tego 

wydarzenia 
przygotowujemy się 
poprzez modlitwę”. 
Podczas peregrynacji  
w parafii liczna grupa 
wiernych, młodzieży 
spędzała wiele godzin 
przed relikwiami Jana 
Pawła II, aby wyrazić 
słowa wdzięczności za 
otrzymane łaski oraz 

prosić o dalsze wstawiennictwo, opiekę  
w rozwiązywaniu codziennych problemów, umocnienia 
wiary oraz otwartość na natchnienia Ducha Świętego. 

Marianna Strugińska-Felczńska 

 

PODSUMOWANIE KONKURSU „JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE Z UDZIAŁEM 

WŁADZ KRAJOWYCH AKCJI KATOLICKIEJ – KS. BP. MARKIEM SOLARCZYKIEM 
W dniu 6 marca 2015r. w parafii Matki Boskiej 

Dobrej Rady w Zgierzu odbyło się podsumowanie 
wojewódzkiego konkursu literackiego, multimedialnego, 
plastycznego „Jan Paweł II- Świętymi bądźcie”.  

W słowach skierowanych do wiernych ksiądz 
biskup Marek Solarczyk przybliżył nam, czym jest 
świętość w życiu człowieka, a także ukazał na czym 
polegała świętość w życiu Jana Pawła II. 
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Tematyka konkursu zaproponowana została 
przez Episkopat Polski 
w 2014 roku. 
Organizatorami 
Konkursu byli: 
Diecezjalny Instytut 
Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Łódzkiej, 
Wydział Katechetyczny 
Kurii Metropolitarnej w 
Łodzi, Wydział 
Duszpasterstwa 
Młodzieży Archidiecezji 
Łódzkiej. Patronat nad 
konkursem objął: 
Arcybiskup Metropolita 
Łódzki Ks. Profesor 
Marek Jędraszewski, 
Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska oraz Łódzki 
Kurator Oświaty dr Jan Kamiński. Patronat medialny 
objęli: Radio Plus, Radio Niepokalanów, Tygodnik 
Katolicki Niedziela oraz Zespół Redakcji Programów 
Katolickich Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej. Celem 
konkursu było ukazanie Jana Pawła II jako wzorca 
osobowego i autorytetu moralnego dla współczesnego 
świata.  

Do konkursu przesłano łącznie 157 prac, w tym 
prac  multimedialnych 27, 21 prac literackich i 109 prac 
plastycznych. 
W konkursie literackim I miejsce zdobyli: 
W kategorii szkół podstawowych: 

 Zuzanna Borasik ze Szkoły Podstawowej  nr 8  
w Zgierzu 

 Lilianna Klim ze Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Jordana w Ksawerowie 

W kategorii szkół gimnazjalnych; 

 Daria Sadzińska  z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Chociwiu, 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 

 Marika Sońka  z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Chrobrego w Piotrkowie 
Trybunalskim. 
W konkursie multimedialnym I miejsce 
zdobyli : 
W kategorii szkół  podstawowych I miejsce 
zdobyli: 

 Zuzanna Ledzion  ze Szkoły 
Podstawowej  im. Szarych Szeregów  
w Strzelcach. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 

 Klaudia Dziedziczak z Gimnazjum nr 
2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu. 
W konkursie plastycznym pierwsze miejsce 
zdobyli: 
W kategorii szkół podstawowych: 

 Wzorek Zofia (klasa I- III) –Szkoła 
Podstawowa nr 122 w Łodzi. 

 Klimczak Milena (klasa IV-VI) - Zespół Szkolno –

Gimnazjalny w Kodrąbie 

 Sychowicz Magdalena - (IV-VI) - Szkoła 
Podstawowa nr 153 

Młodzieżowy Dom Kultury – I miejsce zajęły. 

 Pietrzak Natalia (6-8lat) Młodzieżowy Dom 
Kultury w Wieluniu 

 Drop Julia(6-8lat) Młodzieżowy Dom Kultury  
w Wieluniu 

 Jaglińska Marlena (6-8lat) Młodzieżowy Dom 
Kultury w Wieluniu 

 Lach Martyna (11lat) Młodzieżowy Dom Kultury 
w Wieluniu 

 Dudziński Igor ( 11lat) Młodzieżowy Dom Kultury 
w Wieluniu 

 
Wszystkim nagrodzonym uczestnikom konkursu 

nagrody osobiście wręczył  bp. Marek Solarczyk - 
Asystent Krajowy Akcji Katolickiej. Młodzież nie kryła 
swojego zadowoleni i satysfakcji otrzymania 
podziękowania z rąk tak zacnej osobistości. Władze 
samorządowe miasta wspólnie z innymi sponsorami, 
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doceniając zaangażowanie dzieci ufundowały wyjazd do 
Sejmu.  

Kończąc spotkanie Ksiądz Biskup skierowała słowa 
podziękowania do młodzieży, opiekunów, przybyłych 
dyrektorów placówek, przedstawiciela Sejmu RP oraz 
przedstawicieli władz samorządowych, w których wraził 
swoją wdzięczność za pielęgnowanie wartości 
kultywowanych przez wielkiego Polaka św. Jana Pawła II. 
Prezes POAK Marianna Strugińska-Felczyńska  
w podziękowaniu podkreśliła, że w konkursach biorą 
udział „perełki ze szkół” i mamy możliwość poznać 
podczas podsumowania konkursu naszych bohaterów. 
Po rozdaniu nagród wszyscy udali się na słodki 
poczęstunek. 

Marianna Strugińska-Felczyńska
 

PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ DO CZĘSTOCHOWY 

Akcja Katolicka wspólnie ze swoim opiekunem Ks. proboszczem  Andrzejem Blewińskim  zapraszają  na 
ogólnopolską pielgrzymkę do Częstochowy, która odbędzie się 20 czerwca 2015 roku. W drodze powrotnej udamy 
się do Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia  w Mstowie. Obraz Matki Boskiej czczonej w Mstowie jako cudowny  
i słynący łaskami jest rytowaną podobizną Obrazu Jasnogórskiego. 
Koszt pielgrzymki  - 45 zł.  Zapisy w kancelarii parafialnej oraz w kościele pod chórem u Pani Zosi. 

Serdecznie zapraszamy 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

 

DROGA KRZYŻOWA W ŁÓDZIM LESIE ŁAGIEWNICKIM 
Po raz szesnasty wśród budzącej się do życia przyrody rozważać będziemy 

Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Zbiórka uczestników w sobotę 28 marca 
2015 roku godz. 9.30 Plac Kilińskiego w Zgierzu - przystanek autobusowy linii 51 
(odjazd autobusu o godz. 9.43 z Placu Kilińskiego). Na zakończenie Drogi Krzyżowej  
w Klasztorze o. Franciszkanów w Łagiewnikach ok. godz.12.00 zostanie odprawiona 
Msza Św. Organizatorami Drogi Krzyżowej są: Wspólnota Franciszkańska Zakonu 
Świeckich przy parafii Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi, Rada Rycerzy Kolumba 
oraz Akcja Katolicka Archidiecezji Łódźkiej. Honorowy patronat objął Ksiądz 
Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Łódzki. Ojcowie Franciszkanie oraz 
rganizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Drodze Krzyżowej. 

 

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA ZGIERZA 
W Wielki Piątek, 3 kwietnia  2015 r., o godz. 21.00 z placu Jana Pawła II już po raz  szesnasty  wyruszy na ulice miasta 
Zgierska Droga Krzyżowa. Trasa przejścia jest niezmienna. Wyruszamy z placu Jana Pawła II i po przekroczeniu al. 
Armii Krajowej, udamy się ulicą Długą i Mielczarskiego pod kościół Matki Boskiej Dobrej Rady.  Uczestnicy dotrą na 
plac kościelny około godz. 22.30.   

Ks. Dziekan, Zgierscy Duszpasterze  oraz organizatorzy  serdecznie zapraszają. 
 

II KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ  
Akcja Katolicka wspólnie 

ze swoim opiekunem Ks. 
proboszczem i Asystentem DIAK  
zaprasza do udziału w  II 
Kongresie Akcji Katolickiej, który 
będzie trwał pod hasłem: 
„Nieśmy Ewangelię nadziei”. 

Odbędzie sie on w Krakowie w dniach od 17 do 20 
września 2015r. Uroczystość rozpocznie się  Mszą Świętą 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 
Sesje plenarne odbywać się będą w sali krakowskiej 
filharmonii, a zakończy Kongres niedzielna Msza Święta 
o godz. 13.00 w Bazylice Mariackiej. Zaplanowane są 
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cztery bloki tematyczne: rodzina, społeczeństwo, 
polityka, kultura.  
Całkowity koszt  pielgrzymki  400 złotych. Zapisy na II 
kongres do dnia 10 maja 2015 roku. Drugi wariant 

wyjazd  tylko  w dniu  20 września do Krakowa - koszt 85 
złotych. 
Zapisy w kancelarii i  w kościele pod  chórem u Pani Zosi. 
Program oraz bliższe informacje przy zapisie. 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
 

NOWY BISKUP POMOCNICZY W ARCHIDIECEZJI ŁÓDŹKIEJ 
Ksiądz Marek 

Marczak, dotychczasowy 
rektor Łódzkiego 
Seminarium Duchownego, 
został mianowany 
biskupem pomocniczym 
Archidiecezji Łódzkiej. 
Nominację ogłosiła 28 
lutego Nuncjatura 
Apostolska w Polsce. 

Biskup nominat 
Marek Grzegorz Marczak urodził się 17 lutego 1969 r.  
w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończył I Liceum 
Ogólnokształcące w tym mieście i bezpośrednio po 
maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1994 r. 
Przez dwa lata był wikariuszem w parafii św. Andrzeja 
Apostoła w Restarzewie Poduchownym. W 1996 roku 
rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii 
dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył w 2004 r., 
uzyskując tytuł doktora teologii. Po powrocie do Polski 

rozpoczął prowadzenie zajęć dydaktycznych z teologii 
dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym oraz 
w Instytucie Teologicznym w Łodzi. Od 2005 r. ks. Marek 
Marczak służy pomocą duszpasterską w parafii św. 
Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi. Uczestniczy  
w spotkaniach kręgów Kościoła Domowego. W 2012 r. 
metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski mianował go 
archidiecezjalnych duszpasterzem pracowników nauki. 
15 sierpnia 2013 r. ks. Marek Marczak został rektorem 
Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Jako 
członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Łódzkiej pełni 
funkcję jej wicesekretarza. 

28 lutego 2015 r. Ojciec Święty Franciszek 
mianował ks. Marka Marczaka biskupem pomocniczym 
tejże archidiecezji, przydzielając mu stolicę tytularną 
Lentini. Biskup nominat będzie wspomagał w posłudze 
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę 
łódzkiego i wiceprzewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski. 

Gratulujemy Nominacji. 
 

Źródło: Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce 
 

KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDŹKIEJ PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚWIĘTEGO 

JÓZEFA, PATRONA ARCHIDIECEZJI ŁÓDŹKIEJ 

19 marca każdego roku Kościół powszechny oddaje cześć Świętemu Józefowi, 
Oblubieńcowi Najświętszej  Maryi Panny. Archidiecezja Łódzka w łączności z całym 
Kościołem i Ojcem Świętym Franciszkiem jednoczy się na modlitwie do swojego Patrona.  

Tego dnia o godzinie 18.00 zgromadzimy się w Bazylice Archikatedralnej, aby 
uczestniczyć we Mszy świętej koncelebrowanej, której będzie przewodniczył i homilie 
wygłosi ksiądz biskup Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.  

Podczas uroczystości osobom świeckim zostaną wręczone odznaczenia za zasługi 
dla Archidiecezji Łódzkiej.  

Do wspólnotowej modlitwy oraz oddawania czci świętemu Józefowi, patronowi 
ludzi pracy i całej Archidiecezji Łódzkiej, zapraszam wszystkich kapłanów, osoby życia 
konsekrowanego, kleryków i wszystkich wiernych świeckich. W szczególny sposób 
zaproszenie kieruję do ludzi pracy oraz wszystkich, którym na ich dobru zależy. 
+Ireneusz Pękalski 
Wikariusz Generalny 
 
Duszpasterze z naszej parafii zapraszają do wzięcia udziału w uroczystościach.  
Źródło: Archidiecezja Łódzka 
 

MIGAWKI Z ŻYCIA PARAFII 
 

Święcenie pokarmów  w Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w dniu 4.04.2015r. odbedzie się w godzinach  
od 8.00 do 16.00 w kościele parafialnym. 
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Święte Triduum Paschalne jest to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików, którego istotą jest 

celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza 
Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli Wielkanocnej.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnego uczestnictwa w tym szczególnym wydarzeniu  
w naszej Parafii, a także codziennej adoracji. 

Program: 

 02.04.2015r. Wielki Czwartek -  Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.  

 03.04.2015r. Wielki Piątek – Liturgia na cześć Męki Pańskiej o godz. 18.00. 

 04.04.2015r. Wielka Sobota -  Wigilia Paschalna o godz. 21.00.  
 

                               Duszpasterze  
 
 
Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie skorzystali ze spotkań modlitewnych związanych z peregrynacją 

relikwii św. Jana Pawła II. Wpisało się to znakomicie w rekolekcje wielkopostne. Dziękujemy za skorzystanie ze 
spowiedzi świątecznej. Dziękujemy JE. Ks. Biskupowi Markowi Solarczykowi za wspaniałe rekolekcje, dar wspólnej 
modlitwy oraz możliwość odbycia głębokich rozmów i dar spotkania. 

Proboszcz parafii Ks. Andrzej Blewiński wraz z Duszpasterzami 
 

 

 
 
 
Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: w niedziele Gorzkie Żale o godz. 17.15, a w piątki Droga 

Krzyżowa: dla dzieci o godz. 16.15, dorosłych o godz. 18.00 oraz młodzieży o godz. 19.00. 
 
 

 
Bractwo Pielgrzymkowe oraz Siostry Służebniczki serdecznie zapraszają na nocne czuwanie do Częstochowy –

22 – 23 marca. Koszt uczestnictwa udziału wynosi 30 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 
 

 

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.  
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                 Opracowała: Katarzyna Dąbrowska 

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. Stefan Bujak 
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, Katarzyna Wieczorek,, Elżbieta Hildt, Barbara Musiał. 

Składanie gazetki: Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska, Katarzyna Wieczorek.  
Dystrybutor: Marek Cylke 

 

Odeszli do wieczności 

Zbigniew Witman  (ur.1957)  Stanisław Poturalski  (ur.1934)  Wiesław Gostyński (ur.1947) 
Zdzisław Więch (ur.1946)   Piotr Kiryczuk (ur.1955)   Zdzisław Chorąży (ur.1948) 
Genowefa Wędzicka (ur.1925)  Agnieszka Rzeźniczak (ur.1928)  Antoni Ramfel (ur.1935) 
Halina Pietrzak (ur.1948)   Zygmunt Wieczorek (ur.1928)  Marek Tomczak (ur.1960) 
Zdzisław Romanowicz (ur.1950)  Krzysztof Wójcik (ur.1959)  Bożena Bartosik (ur.1956) 
 

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

Z KSIĄG PARAFIALNYCH 
 

Sakrament chrztu otrzymali 
 

Michał Tomasz Bogusiewicz 
Dawid Musiał 

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


