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JEGO EKSCELENCJO KSIĘŻE BISKUPIE! 
                                       Z okazji 50 rocznicy święceo kapłaoskich życzymy Ci  z całego serca, aby otaczała Cię codziennie    
                                           „dobra moc Boża” i abyś z ufnością mógł przeżywad każdy kolejny dzieo Swojego życia. Niech  
                                                  Pan Kościoła prowadzi Cię każdego dnia i obdarza mocą Swego Ducha. Niech Bóg, który  
                                                   powołał Cię do posługiwania biskupiego posyła na Twoje drogi Swoich aniołów w postaci  
                                                                                                                                                                   dobrych i życzliwych ludzi.  

Parafianie z duszpasterzami z parafii Matki Bożej Dobrej Rady   

 
   
 
 
 
 
 
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAOCA 

Od 1985 r. w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady 
istnieje kilka róż. Członkowie kół gromadzą się na modlitwie 
różaocowej w każdy ostatni wtorek miesiąca, kontemplując 
tajemnice radosną, bolesną, światła,  
i chwalebną życia Jezusa i Jego Matki. Wtedy też wymieniają 
się tajemnicami różaoca. 
Kółka Różaocowe są wielkim darem dla parafii, bo jest ono 
wielką armią ludzi, („szturmem do nieba” – jak mówił Bł. Jan 
Paweł II), która codziennie modli się  
i wyprasza potrzebne łaski dla Parafii i całego Świata.  
Z wielką troską wyrażają potrzeby Kościoła powszechnego  

i lokalnego. W sposób 
szczególny modlą się  
o powołania 
kapłaoskie, zakonne  
i misyjne z naszej 
parafii, a także za 
duszpasterzy  
i przygotowujących się 
do kapłaostwa. 
 Członkami Kółek 
Różaocowych to są ci, 
którzy pragną 
pogłębiad duchowośd 

Maryjną. Powierzając się nieustannie się opiece Niepokalanej  
i wierząc w Jej macierzyoską wrażliwośd, pragną naśladowad 
Mistrza  
i Pana –  Jezusa Chr ystusa,  świadectwo wiary Maryj oraz Sługi 
Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II –  „Totus Tuus” ("Cały 
Twój"). 
 Kontemplując pobożnośd Maryję jako obraz doskonałego 
zjednoczenia z Chrystusem inspirują się jej ewangelicznym 
życiem pełnym wiary, nadziei i miłości. 

Pani Zosiu, jest Pani zelatorką od 26 lat. Czy mogłaby 
Pani powiedzied na czym polega istota modlitwy różaocowej.  

Różaniec nie jest to modlitwą urzędową Kościoła. Nie 
wchodzi do oficjalnej liturgii, jest modlitwą prywatną 
wiernych. Święte Słowa Modlitwy Paoskiej  
i Pozdrowienia Anielskiego stanowią coś w rodzaju melodii 
duchowej, wyciszają umysł i zmysły, natomiast w samym 
centrum duszy staramy się otwierad na Syna Bożego. Celem 
medytacji różaocowej jest kontemplacja w siebie, tych 
zbawczych wydarzeo. Różaniec jest modlitwą Maryjną. 
Otwierającą nas na Jej Syna - Chrystusa Pana.   

Czy różaniec jest modlitwą łatwą? 
Różaniec jest modlitwą trudną. Łatwo jest ją bezmyślnie 
powtarzad. Zachęcam jak najprościej modlid się na różaocu, 
czyli przeczytania rozważao, Ewangelii,  

, 



a następnie krótka refleksja nad przeczytanym tekstem,  
a następnie można odmówid dziesiątkę. W różaocu chodzi 
o to, by nie tyle skupid się na technice odmawiania, ale o to, 
by skupid się na tym, że z Maryją łatwiej dojśd do Jezusa. Nie 
można również traktowad Różaoca magicznie, przed czym 
przestrzegał Jan Paweł II. Istotą jest zasłuchanie, wniknięcie w 
Boże dary, stąd zawsze przed modlitwą zapraszamy do niej 
Ducha Świętego. 
Papież Leon XIII napisał: „Różaniec uczy mądrego przezywania 
swojej codzienności, swoich cierpieo oraz nastawia na życie 
przyszłe”. 

Jakie są formy modlitwy na Różaocu? 
Od średniowiecza ludzie modlący się na Różaocu gromadzą się 
we wspólnocie. Takimi wspólnotami są bractwo różaocowe, 
skupiające świeckich, którzy statutowo zobowiązali się trwad 
na modlitwie razem  
z Maryja. Przynależnośd do takiej wspólnoty daje duchowe 
korzyści (odpusty, modlitwę wspólnoty za poszczególnych 
członków, za ich życia i po śmierci) oraz nakłada obowiązki,  do 
których należą: odmawianie 20 tajemnic różaoca w ciągu 
tygodnia, wzorowe życie chrześcijaoskie, udział w miesiącach 
nabożeostw różaocowych i godne obchodzenie świat Matki 
Boskiej,  
z okazji których, dostępuje się odpustów (należy przypomnied, 
że odpust jest to darowanie kar doczesnych za popełnione 
winy). Wstępując do koła Żywego Różaoca jego członkowie 
deklarują dochowanie wierności Bogu oraz trwanie w dobrym 
czyli miłości. Na czele koła stoi Zelator lub Zelatorka. Zmiany 
tajemnic odbywają się co miesiąc.  

Kto spopularyzował ta modlitwę?  
Spopularyzowali tą modlitwę Święci Paoscy,  

a upowszechnił ją Święty Dominik (XIII wiek), który uważany 
jest za ojca Różaoca Świętego. Modlitwa Różaocowa bardzo 
szybko zyskała aprobatę kościoła. W XVIII wieku Papież Pius V 
ustanowił Święto Matki Boskiej Różaocowej, zaś Papież 
Klemens XI w 1716 rozszerzył święto Matki Bożej Różaocowej 
na cały Kościół. W roku 1885 papież Leon XII polecił odmawiad 
różaniec przez cały październik i wprowadził do litanii 
Loretaoskiej wezwanie „Królowo Różaoca Świętego – módl się 
za nami”. Do rozpropagowania różaoca przyczyniła się też 
sama Maryja, która w swoich objawieniach w Lourdes 1858 
roku, w Fatimie 1917, w Pompejach 1875 roku  
i wielu innych miejscach (Kanada, Filipiny, Meksyk i w polskim 
Gietrzwałdzie) wzywa do modlitwy różaocowej, jako 
najmilszej Panu Bogu i ratującej świat „przed trądem grzechu” 
(objawienia Fatimskie _1917 r.). 

Kto Panią zainspirował do założenia Róży i od kiedy 
istnieje ona w naszej parafii? 
Koło Różaocowe w naszej wspólnocie działa od 1986 roku. 
Początkowo  spotykaliśmy się u mnie w domu. Jednak podczas 
kolędy duszpasterskiej Ksiądz Władysław Wójciak, 
zaproponował nam, aby spotkania odbywały się w Domu 
Parafialnym, a naszym opiekunem duchownym został Ksiądz 
Marek Balcerak, a następnie Ks. Jarosław Fijałkowski i Ks. 
Andrzej Jastrzembski. Obecnie jest nim Ks. Jacek Kucharski. 
Spotkania naszej grupy odbywają się w ostatni wtorek 
miesiąca po Mszy świętej o godz. 17.30 w  Domu Parafialnym. 
Jest to czas pogłębienia wiary poprzez prelekcje przygotowane 
przez ks. Jacka i wspólną modlitwę. Bierzemy udział  
w uroczystościach kościelnych, wspieramy się modlitwą  
i żywą wiarą, której tak bardzo potrzeba w dzisiejszych 
czasach. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do naszej grupy 
modlitewnej. Modlitwę Różaoca można pokochad. Wszystkim 
tego życzę! Dostarcza ona wielu radości  
i odczuwa się jej moc działania -  mówi pani Zosia 
Wójcikowska zelatorka naszych Kółek Różaocowych. 

Jakie ma Pani inne zainteresowania? 
Od 26 lat również należę do Trzeciego Zakonu Świętego 
Franciszka, który istnieje przy Sanktuarium  
w Łagiewnikach. Prowadzę dokumentację tej grupy. 
Franciszkanie świeccy realizują swoje powołanie żyjąc według 
Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, 
dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia. Grupa 
w ramach wolontariatu zajmuje się wydawanie zup, paczek dla 
około 60 osób. Ponadto prowadzę Dom Modlitwy, gdzie 
spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na 
modlitwie.  

Co chciała by Pani Przekazad parafianom. 
Człowiek świecki powinien czud się odpowiedzialny nie tylko 
za bycie w Kościele ale również za potencjał tego Kościoła. 
Troszczyd się o zbawienie swoje i innych, poprzez przede 
wszystkim miłośd do Boga i bliźniego, modlitwę, dobre 
uczynki, a nawet cierpienie. 

Ks. Proboszcz Andrzej Blewioski wraz  
z opiekunem Kółek Żywego Różaoca ks. Jackiem Kucharskim 
oraz innymi księżmi posługującymi w parafii, serdecznie 
zapraszają do wspólnej modlitwy różaocowej. 

Materiał opracowały na podstawie wywiadu udzielonego 
przez Zofię Wójcikowską 

 Agnieszka Gajek i Marianna Strugioska-Felczyoska 

 

BĄDŹMY ŚWIADKAMI PIĘKNA 
Z radości i z satysfakcją 

pragniemy poinformowad   
o ubogaceniu przez nasz chór 
parafialny, liturgii Mszy świętej, 
odprawianej o godz. 10.00, przez 
Scholę Dziecięcą, Eucharystii  
w intencji parafian o godz. 11.30,  
a o godz. 18.00 przez zespół 
„Przystao”, który uświetnia także 
zgierskie pielgrzymki. 
Ks. Andrzej Blewioski podczas 
nawiedzenia kopii obrazu Matki 
Boskiej Jasnogórskiej złożył przyrzeczenie, iż będzie starał się, 
aby w parafii powstał chór parafialny  

i tym samym zachęcał parafian do czynnego uczestnictwa 
podczas Mszy świętej.  Wspierają w tym dziele  ks. Proboszcza, 



ks. Jacek Kucharski opiekun duchowy grup śpiewających wraz 
z pozostałymi księżmi wikariuszami oraz  parafianami. 

Dumą naszej wspólnoty jest powstała  Schola 
Dziecięca i Chór Parafialny oraz  istniejący zespół „Przystao”. 
Od początku  istnienia zespołów opiekę nad nimi sprawują 
osoby utalentowane muzycznie - ks. Jacek Kucharski, pani 
Beata Pawłowska, pan Adam Drzewiecki oraz rodzice dzieci. 
Zespół  „Przystao” prowadzą: pani Katarzyna  Matczak, 
Elżbieta Gzik i Katarzyna Sobczak. Na pozostałych mszach 
świętych ubogaca liturgię pan organista Wojciech 
Bogusławski. 

Ks. Proboszcz 
swoją obecnością inspiruje  
i zachęca do aktywnego 
udziału w życiu parafii. 
Swoimi zdolnościami 
organizacyjnymi zdołał 
sobie zjednad  wielu ludzi.  
Wbrew narzekaniom 

malkontentom, okazało się, że można osiągnąd upragniony 
cel, a zaangażowanie i godnośd parafian jest godna podziwu. 
Dlaczego tak ważne jest śpiewanie w Kościele? 
Śpiewanie ma w sobie Bożą moc i siłę, która grupę 
pojedynczych osób łączy w jedno ciało. Wspólny śpiew 
podczas Mszy świętej łączy wszystkich obecnych, czyniąc  
widzialnym znakiem tego, o czym mówi  wiara w Jezusa.  
Mianowicie, ze jesteśmy jednym ciałem, zjednoczonym w 
Chrystusie i ofiarujemy Bogu modlitwę chwały  
i dziękczynienia. 
Stare przysłowie mówi: ,, Kto śpiewa  ten modli się 
podwójnie”. Przypomina nam ono, że muzyka i śpiew nie są 
tylko dla rozrywki. Nasz śpiew jest również  i przede wszystkim 
wielkim Hymnem ku Czci Boga Stwórcy i Odkupiciela. 
Przedstawienie modlitwy w formie muzycznej, nie tylko 
pomaga nam zjednoczyd się na  modlitwie ale nadaje jej 
nadprzyrodzony sens, którego same słowa nie mogą osiągnąd. 
Kto powinien śpiewad? 
Od wszystkich uczestników w liturgii oczekuje się śpiewu. Nie 
wątpliwie, są osoby, które uważają, że nie mają pięknego 
głosu, aby śpiewad. Inni mogą czud się nie swojo śpiewając 
razem. Nie zapominajmy jednak, że głos którym dysponujemy, 
jest darem Boga. Pan Bóg nie robi próby naszego głosu 

poprzez modlitwę. On jedynie zaprasza nas, byśmy używali 
właśnie takiego głosu jakim nas obdarzył. 
Kiedy wszyscy śpiewają, wówczas rzeczywiście możemy 

poczud potęgę Liturgii jako Misterium, która 
ogarnia całe zgromadzenie. Tylko sobie 
nawzajem możemy zawdzięczad to, że 
uczestniczymy z pełnym zaangażowaniem, 
dzięki czemu  cześd składana Bogu jest 
największa. Jeszcze jedno – to nie Panu Bogu 
potrzebna jest modlitwa i nasz śpiew, ale 

nam, abyśmy jak najpiękniej „chwalili Ojca, który jest  
w Niebie” za wielkie dzieła, które dokonuje w naszym życiu.  

O ważności śpiewu niech świadczą słowa papieża 
Piusa XI ,,że głos ludzki ma pierwszeostwo  w kościele  przed 
wszystkimi instrumentami. Głos ludzi wyraża to, co dzieje się 
w duszy człowieka, dlatego tak ważne jest, aby on sam 
osobiście swoim głosem włączał się  
w modlitwę w kościele także poprzez śpiew”. 

Parafianie wyrażają słowa wdzięczni księdzu Jackowi 
Kucharskiemu za zaangażowanie w tworzenie Chóru 
Parafialnego. Podziękowania kierujemy również do księdza 
Proboszcza, że Chór Parafialny uświetnia Msze Święte  
sprawowane w intencji nas, wiernych,  
a Schola Dziecięca dla naszych najmłodszych parafian którzy są 
przyszłością naszego Kościoła.  

W godz. wieczornych śpiewa Zespól Przystao ksiądz 
Proboszcz Andrzej Blewioski wraz z opiekunem duchowym 
grup śpiewających ks. Jackiem Kucharskim  oraz pozostałymi 
księżmi wikariuszami, zapraszają do udziału w  grupach 
śpiewających. Każdy może dołączyd sobie do wybranej grupy. 
Próby grup śpiewających  
z utalentowanymi osobami muzycznie odbywają się; próba  
chóru - w każdą środę o godz. 19.00 z  panem Adamem  
Drzewieckim,  próba grupy dziecięcej - Schola  z panią Beatą 
Pawłowską w soboty godz. 11.00, Zespół „Przystao” w składzie 
wyżej wymienionym  ma spotkania w poniedziałki i środy  
o godz. 19.00. 
 Przyjdź !!!   Czekamy na Ciebie  

Marianna Strugioska-Felczyoska, Agnieszka Gajek

 

RÓŻANIEC – CHRZEŚCIJAOSKA KONTEMPACJA 
Czym jest ta forma modlitwy? Najprościej powiemy, 

 że stanowi ona swego rodzaju streszczenie Ewangelii. Jest 
chrześcijaoskim orędziem zawartym w czterech częściach 

ukazujących: Wcielenie, Męka i Śmierd nastanie Królestwa 
Bożego, Odkupienie i wyniesienie do chwały.   

Te tajemnice wydarzeo ewangelicznych, przez 
medytację, pozwalają lepiej i pełniej poznad Chrystusa, by 



następnie naśladowad Go w codziennym życiu. Bo taka jest 
istota modlitwy różaocowej. Jak to wyraził Jan Paweł II: „ma 
ona prowadzid ducha do zasmakowania w poznawaniu 
Chrystusa.” 

 
Różaniec jest również modlitwą zawierzenia, która 

prowadzi nas przez Maryję do Jezusa. W Liście Apostolskim 
Rosarium Virginis Mariae Papieża Polaka czytamy: „Kościół 
zawsze uznawał szczególną skutecznośd tej modlitwy, 
powierzając jej (...) najtrudniejsze 
sprawy. W chwilach, gdy samo 
chrześcijaostwo było zagrożone, 
mocy tej właśnie modlitwy 
przypisywano ocalenie przed 
niebezpieczeostwem, a Matkę 
Bożą Różaocową czczoną jako Tę, 
która wyjednywała wybawienie.” 

Czym jeszcze jest modlitwa 
różaocowa? Niektórzy mówią  
o niej, iż jest pewnego rodzaju liną 
ratunkową w życiu ludzi 
zmagających się z trudnościami, 
grzechem, cierpieniem.  Modlitwą, która przemienia świat, 
zwłaszcza, gdy jest odmawiana z wiarą  

i we wspólnocie. Jest ukojeniem 
przynoszącym spokój i radośd w serce 
człowieka.  

Zapraszamy do wspólnego 
odmawiania różaoca przez cały 
październik: w dni powszednie  
o godz.18.00 - bezpośrednio po Mszy św. 
wieczornej, a w niedziele o godz. 17.30. 

Małgorzata Lewandowska 

 
DZIEO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

Znanych i nieznanych przyjaciół Pana Boga 
"Z każdego narodu i wszystkich pokoleo, ludów i 

języków"(Ap.7,9). 
Motto: 

" W domu Ojca mego jest mieszkao wiele "(J14:1-3). 
Motto2: 

" Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 
niebieski "(Mt5,48). 

 
Chciałbym byd przyjacielem Pana Boga, prosta droga dążyd do 
świętości "Nie bójcie się iśd drogą świętości" -Jan Paweł II. 
Niestety, małośd człowieka wychodzi ze mnie jak szczur z nory, 
za każdym razem gdy przegrywam walkę z grzechem. Nie 
mogę więc się mienid dobrym przyjacielem Chrystusa. Wiem 
tylko, że nigdy Go nie zdradzę, ale to jest sprawa mojego 
słowa honoru, które Mu dałem pewnej nieprzespanej  
i przemodlonej nocy. Panie Boże, mój najlepszy przyjacielu, 
przepraszam Cię, że jestem tak słabym człowiekiem, że 
"Jestem nikczemnym sługą niedobrych namiętności" -Św. 
Augustyn (Wyznania). Jednak na przestrzeni dziejów, ludzi 
świętych a więc prawdziwych przyjaciół Boga jest 
nieskooczona ilośd. Są oni radością dla nieba i dumą Kościoła. 
Oto ich wspomnienie. "Ja Jestem Drogą Prawdy  i Życiem 

(J14,6-14) i uwierzono Mu. Jeżeli Mnie prześladowali i was 
prześladowad będą (J15,20). Zaczęto to czynid od samego 
początku. Od Sanhedrynu przez Nerona, Dioklecjana aż do 
czasów współczesnych chrześcijaostwo jest najbardziej 
prześladowaną religią na świecie. Kościół chod na początku bał 
się bałwochwalstwa widział potrzebę uczczenia tych 
najwierniejszych przyjaciół Chrystusa - męczenników, z czasem 
rozszerzonych o innych wyznawców Jezusa z Nazaretu. 
Prześledźmy w skrócie historie tego kultu. Zacząd trzeba od 
najważniejszej osoby naszych serc od Maryi. Ona bowiem jako 
pierwsza została otoczona chwałą świętości. Później otoczono 
kultem męczenników, a od 4 wieku rozpoczął się kult 
wyznawców : biskupów, ojców kościoła, pustelników, dziewic 
itd. Jednak w pierwszych wiekach chrześcijaostwa, to właśnie 
męczennicy dzierżyli palmę świętości. Śmierd męczeoska za 
wiernośd Chrystusowi automatycznie stawiała ich w poczet 
świętych. Początkowo celebrowano pamięd o danym 
męczenniku w miejscu i w rocznicę jego śmierci. Stopniowo 
zwłaszcza od IV wieku rozpowszechnił się zwyczaj 
przenoszenia relikwii świętych i rozszerzenia się kultu, jako 
wyraz jedności i wierności dla Jezusa i Kościoła. Ogrom i skala 
prześladowao chrześcijan uniemożliwiały wprowadzenie 
osobnego dnia w liturgii każdemu ze świętych a przekonanie 
było, że każdemu z nich należy się cześd. Dlatego też zaczęto 
obchodzid Święto Wszystkich Męczenników. Kościół 
Antiocheoski, to pierwsze ślady tego kultu, który dotyczył 
męczenników i Św. Jana Chrzciciela z czasem rozszerzany  
o innych świętych. Uroczystośd celebrowana była w niedzielę 
po zesłaniu Ducha Świętego i do dzisiaj w Kościołach 
wschodnich ta data obowiązuje. Historia Dnia Wszystkich 
Świętych na zachodzie była inna. Między 608-610 rokiem 
bizantyjski cesarz Fokas przekazał papieżowi Bonifacemu IV , 
Panteon - rzymską świątynię, ku czci wszystkich bóstw, 
zwłaszcza tych nieznanych. Ojciec Święty przeznaczył 
świątynię na miejsce kultu świętych męczenników, których 
relikwie głównie z katakumb sprowadził do Panteonu aż na 28 



wozach. 13 maja 610 roku odbyło się uroczyste poświęcenie 
świątyni jako kościoła Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich 
Męczenników (Santa Maria ad Martyres). W VIII wieku 
rozszerzając kult  zaczęto traktowad ten kościół jako 
poświęcony Maryi Pannie Męczennikom i Wszystkim 
Sprawiedliwym. Z datą 1. 11. obchodzono wspomnienie 
Wszystkich Świętych w Irlandii i Niemczech, stopniowo 
rozszerzane na inne kościoły lokalne. Gdy w bazylice Św. 
Piotra papież Grzegorz III, poświęcił w dniu 1. 11 kaplice ku 
czci Apostołów i Wszystkich Świętych utrwalił jakby tę datę na 
obchodzenie tego święta. Około 635 roku papież Grzegorz IV. 
uściślił, że w dniu tym wspominad będziemy nie tylko 
męczenników ale w ogóle wszystkich świętych, a więc ludzi, 
którzy osiągnęli zbawienie. Jednocześnie na prośbę cesarza 
Ludwika Pobożnego rozszerzył to święto na cały Kościół. Ojciec 
Święty Jan XI. ustanowił osobne i oficjalne święto ku czci 
Wszystkich Świętych wyznaczając je na dzieo 1. 11. W czasach 
dzisiejszych, gdy przychodzimy na cmentarze 1. listopada, 
zapominamy lub zgoła nie wiemy, że dzieo Wszystkich 
Świętych jest dniem radosnym dla Kościoła, który raduje się  
z wielkiej ilości świętych, zarówno tych znanych, oficjalnie 
czczonych i tej olbrzymiej rzeszy świętych nam nieznanych, juz 
zbawionych przebywających w domu Boga. Zadumani, 
zapalający znicze na przybranych kwiatami grobach, 
odmawiający modlitwy, nie zdajemy sobie sprawy, że wśród 

naszych najbliższych zmarłych, też już są święci , będący  
w niebie. Na 2.11., przypada Dzieo Zaduszny (Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych), dzieo, w którym przez 
modlitwę przychodzimy z pomocą osobom zmarłym 
oczekujących w czyśdcu na oczyszczenie i pojednanie się  
z Bogiem. Jesteśmy ludźmi. Grzebanie naszych zmarłych, 
pamięd o nich w modlitwie odróżnia nas od zwierząt. Dusze 
czyśdcowe, tymczasowo rozłączone z Bogiem, potrzebują 
naszej pomocy. Nawiedzając w dniach 1-8 listopada nasze 
cmentarze możemy dla nich uzyskad odpust zupełny.  
Warunki uzyskania odpustu są następujące : 
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy 
2)odmówienie "Ojcze Nasz" i "Wierzę w Boga" 
3)dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego 
4) spowiedź i komunia święta 
 
"Kim my jesteśmy oni byli, kim oni są my będziemy ". 

Na Wszystkich Świętych 
byd może ujrzysz 

niebo otwarte 
i światło szczęśliwe 

a w świetle tym twarze 
patrzące na ciebie... 

ks. dr Wiesław Szlachetka. 
Bolesław Wąsowski 

 

JEZU, UFAM TOBIE 
Godzina 15:00 to czas konania Jezusa, to godzina Miłosierdzia 
- czas ogromnej łaski dla tych, którzy ufnie proszą  
o miłosierdzie dla siebie i całego świata. 
Już od czterech lat 28 września odbywa się  akcja: „Koronka do 
Bożego Miłosierdzia na ulicach 
świata”. Ma ona miejsce nie 
tylko na ulicach naszego kraju, 
ale także w Stanach 
Zjednoczonych, Francji oraz  
w wielu innych paostwach. 
 „Kluczem do zrozumienia 
intencji jest ulica. Przestrzeo 
publiczna przepełniona ludzkim 
oddechem, pośpiechem, 
strachem i cierpieniem. 
Przestrzeo anonimowości  
i ciągłych poszukiwao lepszego 
życia. Ta przestrzeo krzyczy  

o miłośd, zainteresowanie i chwilę odpoczynku” informują 
organizatorzy czyli zespół Iskra Bożego Miłodzierdzia z Łodzi.  
Po raz kolejny zgierzanie, włączając się w tą akcję,  zebrali się 
tego dnia na Placu Kilioskiego, by pod przewodnictwem 

księdza proboszcza Andrzeja 
Blewioskiego wypraszad wszelkie łaski 
dla naszego miasta. W modlitwie 
uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Nie 
zabrakło także tych, którzy 
przechodząc przystawali i włączali się 
ufnie zanosząc prośby do Pana. 
W dzisiejszych czasach taka modlitwa 
jest bardzo potrzebna, dlatego nie 
poprzestawajmy na tylko tym jednym 
dniu w roku. Co dzieo wołajmy: Jezu, 
ufam Tobie! 

Joanna Kisiel  
 

 

OBCHODY 72-EJ ROCZNICY SOWIECKIEJ NA POLSKĘ 
 (organizatorami uroczystości było Zgierskie Koło Związku Sybiraków) 

Uroczystośd 17 września 
2011 roku rozpoczęła się Mszą Świętą 
w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w 
Zgierzu, którą sprawował ks. Jacek 
Kucharski. Na początku Pan Wojciech 
Bogusławski  wykonał Hymn 
Sybiraków, a do kościoła wszedł 
poczet sztandarowy Związku 
Sybiraków, w składzie Edward 
Gdaoski – Sybirak oraz uczennice 
Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu – 
Aleksandra Henni, Aleksandra 
Kalbarczyk.  

Wartę przy pamiątkowej tablicy 
„Bliskim zmarłym na zesłaniu” pełnili 
Franciszek Kurek, Edmund Frątczak, 
Piotr Szefner, Adam Szredek. 
Ksiądz Jacek przywitał Sekretarza 
Miasta Zgierza Panią Annę Majewską, 
przedstawiciela Rady Miasta Zgierza 
Grzegorza Macioskiego, Wójta Gminy 
Zgierza Zdzisława Rębisza, 
przedstawiciela Starostwa 
Zgierskiego Wojciecha Budziarskiego, 
posła na Sejm Marka 
Matuszewskiego, prezesa Oddziału 



Łódzkiego Związku Sybiraków, 
kombatantów, Sybiraków, 
przedstawicieli stowarzyszeo 
działających w Zgierzu, szanownych 
zaproszonych gości  parafian.  
W homilii ks. Jacek mówił o tragicznych 
losach Polaków zsyłanych na Sybir już 
za czasów carskich, a od roku 1940 do 
czasów sowieckich. W modlitwie 
powszechnej modliliśmy się, za 
„Sybiraków, których ciała pozostały w 
bezimiennych mogiłach w tajgach 
Sybiru oraz tych którym Bóg pozwolił 
wrócid do Ojczyzny”. Po Mszy Świętej 
Lila Kukulska i Ludwik Sawoniewski 
podziękowali ks. Jackowi za odprawienie Mszy i wygłoszenie 
wzruszającej homilii, za wspólną modlitwę, a Panu  
W. Bogusławskiemu ze wykonanie „Hymnu Sybiraków” .  
Po czym nastąpiło złożenie kwiatów pod Pamiątkową Tablicą. 
Druga częśd uroczystości odbyła się w Domu Parafialnym przy 
herbatce i pięknie zastawionym stole (zasługa Pani Urszuli 
Golaoskiej), gdzie słuchaliśmy wierszy i fragmentów  
ze wspomnieo Haliny Pietrzyckiej i zmarłej żony Ludwika 

Sawoniewskiego czytanych przez 
Młodzież Gimnazjum Nr 1  
w Zgierzu. Były wystąpienia gości  
i Sybiraków przybyłych z łódzkich kół.  
Podczas tego spotkania podziękowania 
na piśmie za czynny udział   
w przygotowaniu uroczystości otrzymali: 
Elżbieta Szpruch nauczycielka  historii w 
Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu, uczniowie 
Gimnazjum Nr 1 – Aleksandra Henni, 
Agnieszka Jadczak, Dominika Gosławska 
oraz Mariana Strugioska – Felczyoska  
i Urszula Golaoska.  
Na zakooczenie Lila Kukulska 
podziękowała przybyłym gościom i 

Sybirakom za udział  
w uroczystości, członkom Kół, którzy pełnili wartę przy 
pamiątkowej tablicy, a szczególnie dziękowała panu 
Edwardowi Golaoskiemu i Piotrowi Szefrenowi za duży wkład 
w przygotowania uroczystości.  

Lila Kukulska 

 

PROGRAM RAMOWY PIELGRZYMKI  27 IV – 9 V 2012 R.
DZIEO 1 (27 kwietnia – piątek) 

Zbiórka uczestników i wyjazd we wczesnych godzinach 
rannych. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Tarvisio. 

DZIEO 2 (28 kwietnia – sobota) 
Śniadanie, po którym udamy się do Bolonii. Zobaczymy 
Fontannę Neptuna – symbol miasta, Dwie Wieże (Due Torri). 
Nawiedzimy kościół św. Dominika z relikwiami Świętego, 
Bazylikę San Petronio oraz zespół Santo Stefano. Udamy się 
także na spacer po uniwersytecie. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg w okolice Asyżu. 

DZIEO 3 (29 kwietnia – niedziela) 
Śniadanie, po którym przejazd do Asyżu. Nawiedzimy 
dwukondygnacyjną Bazylikę św. Franciszka z kryptą, w której 
złożono ciało Świętego. Udamy się do Bazyliki św. Klary  
z kryptą i ciałem Świętej. Przejazd w okolice Bazyliki Matki 
Bożej Anielskiej z Porcjunkulą i Kaplicą Śmierci św. Franciszka. 
Następnie przejazd w kierunku Neapolu. Zaokrętowanie na 
promie płynącym do Palermo. Obiadokolacja i nocleg na 
promie. 

DZIEO 4 (30 kwietnia – poniedziałek) 
Śniadanie na promie. Przypłynięcie do Palermo. Przejazd do 
Taorminy – zwiedzanie: Corso Umbro, starówka, Teatr Grecki  
z III wieku p.n.e., ruiny zamku na Monte Tauro, Katedra Św. 
Katarzyny i Plac Vittorio Emanuele. Obiadokolacja i nocleg w 
okolicy Taorminy. 

DZIEO 5 (1 maja – wtorek) 
Śniadanie. Przejazd do Catanii – miasta zbudowanego  
z kamienia wulkanicznego. Zwiedzanie: Plac Katedralny, 
Katedra Św. Agaty, Ratusz miejski, fontanna ze słoniem 
będąca symbolem miasta, ruiny teatru rzymskiego z II wieku 
p.n.e. i greckiego amfiteatru. Przejazd do Caltagirone – 
miejscowości posiadającej piękną starówkę  
z monumentalnymi zabytkami. Następnie udamy się do Piazza 
Armerina. W pobliżu miasta obejrzymy słynne mozaiki w 
rzymskiej rezydencji Villa Romana del Casale z połowy IV 
wieku n.e. zajmujące około 3500 mkw. W drodze powrotnej 
przejazd przez Ennę. Zobaczymy górską fortecę położoną ok. 

1000 m n.p.m. z XIII wiecznym Castello di Lombardia. Powrót 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEO 6 ( 2 maja – środa) 
Śniadanie. Wyjazd do Syrakuz. Zwiedzanie: Sanktuarium Matki 
Bożej Płaczącej, Park Archeologiczny z Teatrem Greckim z V  
wieku p.n.e. wraz z pobliską grotą – Uchem Dionizjusza., 
wyspa Ortiga z Katedrą i słynną fontanną Aretuzy. Przejazd do 
Noto.  Zobaczymy arcydzieła barokowej architektury na trasie 
od Kościoła Św. Franciszka do Placu 16. Maja z Kościołem Św. 
Dominika. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

DZIEO 7 ( 3 maja – czwartek) 
Śniadanie, po którym przejazd do Agrigento. Zwiedzimy słynną 
Dolinę Świątyo, w tym jedną z najpiękniejszych budowli 
antycznych regionu Morza Śródziemnego – Świątynię 
Concordii, a także Świątynię Juno. W drodze do Palermo 
udamy się do Montreale – zwiedzanie przepięknej katedry  
i klasztoru benedyktynów. Obiadokolacja i nocleg w okolicy 
Palermo. 

DZIEO 8 (4 maja – piątek) 
Śniadanie, po którym udamy się do Palermo na zwiedzanie 
Starego Miasta: Plac Normanów, Porta Nova, Plac Wstydu, 
Porta Felice – Plac Pretoria, kościół Martorana, Katedra dell’ 
Uomo z miejscem spoczynku Św. Rozalii, patronki miasta. 
Zobaczymy również Katakumby Kapucynów. Przejazd do portu 
– przeprawa promowa do Neapolu. Obiadokolacja i nocleg na 
promie. 

DZIEO 9 (5 maja – sobota) 
Śniadanie na promie. Przypłyniecie do Neapolu – 
wyokrętowanie. Przejazd do Monte Cassino. Zobaczymy 
opactwo Benedyktynów a u podnóża klasztoru nawiedzimy 
cmentarz z grobami żołnierzy polskich oraz ich dowódcy gen. 
Władysława Andersa. Przejazd do Genazzano. Nawiedzimy 
Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. Obiadokolacja i nocleg 
w okolicach Nemi. 

DZIEO 10 (6 maja – niedziela) 
Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Udamy się do Watykanu.  
W zależności od obecności Ojca Świętego weźmiemy udział  



Źródło:  50 krzyżówek biblijnych - Nowy testament Adama Ligęzy i Michała Wilka 

w modlitwie Anioł Paoski na Placu Św. Piotra. Nawiedzenie 
Bazyliki Św. Piotra, modlitwa przy grobie Papieża Bł. Jana 
Pawła II. Czas wolny. Następnie zwiedzanie Rzymu 
barokowego: Plac Navona, Schody Hiszpaoskie, Fontanna di 
Trevi. Przejazd w okolice Placu Weneckiego i zwiedzanie 
starożytnego Rzymu. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

DZIEO 11 (7 maja – poniedziałek) 
Śniadanie. Przejazd do Rzymu – wejdziemy na teren Paostwa 
Watykaoskiego. Zwiedzanie Muzeów Watykaoskich z Kaplicą 
Sykstyoską i Ogrodów Watykaoskich. Uzupełniające 
zwiedzanie Rzymu – Bazyliki Papieskie. Powrót lub przejazd na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEO 12 (8 maja – wtorek) 
Śniadanie, po którym przejazd do Padwy. Zwiedzanie miasta 
rozpoczniemy od przejścia przez największy plac miejski we 
Włoszech – Prato della Valle. Nawiedzimy Bazylikę Św. 
Justyny, gdzie według tradycji pochowany jest Św. Łukasz 
Ewangelista. Przejście Starówką do najsławniejszej romaosko-

bizantyjskiej świątyni świata chrześcijaoskiego – Bazyliki Św. 
Antoniego, zwaną „Cudem Padwy” z sarkofagiem Świętego 
oraz kaplicą polską. Przejazd na obiadokolację i nocleg  
w okolice Tarvisio. 

DZIEO 13 (9 maja – środa) 
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Obiad pożegnalny  
w Polsce. Kontynuacja podróży. Zakooczenie pielgrzymki  
w późnych godzinach wieczornych. 

Cena:  3600 zł  + 120 EUR 
Zapewniamy: 
przejazd luksusowym autokarem, 10 noclegów w hotelach 
**/***, pokoje 2-3 os. z łazienkami, małżeostwa – pokoje 2 
osobowe, 2 noclegi w kajutach 4-osobowych na promie, 11 
śniadao, 11 obiadokolacji, 1 obiad, opiekę i informację 
turystyczną pilota, ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL 
chorób przewlekłych do 10 000 € i NNW do 1300 € 
Uwagi: dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód 
osobisty program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom. 

Organizator pielgrzymki ks. kan. dr Andrzej Blewioski-proboszcz parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kupon Konkursowy  

Imię i nazwisko: 

……………………………………………………

……………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………….. 

Hasło: 

…………………………………………………… 



Nasza parafia wychodzi z propozycją do studentów. Planujemy zorganizowad duszpasterstwo akademickie. Bliższe 
informacje wkrótce.                                                                                                                    Źródło: strona internetowa parafii 
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
Na terenie Zgierza  od 60 lat działa Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, które obchodzi  stulecie 
założenia. Ks. Andrzej Blewioski, Dziekan Dekanatu Zgierskiego, pragnąc uczcid jubileusz, organizuje wraz ze Stowarzyszeniem  
Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi oraz  Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej konkurs pt.: "Święci i Błogosławieni 
duchowi przewodnicy na drodze wiary – Sługa Boży Biskup Wojciech Owczarek"  Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do 
przyjrzenia się postaci bł. bpa Wojciecha Owczarka, założyciela Zgromadzenia, oraz do wzięcia udziału w konkursie. Bliższe 
Informacje na stronie internetowej http://mbdr.archidiecezja.lodz.pl/ lub http://web.diecezja.wloclawek.pl/zsnm/ a także w 
kancelarii parafialnej 
 

 

ZAPROSZENIE DO ŚWIETLICY OPIEKUOCZO-WYCHOWAWCZEJ 
Po wakacjach zostało tylko wspomnienie, ale to nie powód do zmartwieo. Za rok będą kolejne. Tymczasem zajmujemy się 
codziennymi obowiązkami, pracą czy odrabianiem prac domowych, nauką, by były one jedynie przyjemnością zapraszamy dzieci 
i młodzież do Świetlicy Opiekuoczo- Wychowawczej, gdzie czekają nauczyciele i studenci, służący radą i wsparciem, ale także 
pomocą przy odkrywaniu tajników matematyki, fizyki, chemii, j. angielskiego, czy niemieckiego i innych przedmiotów. 
Serdecznie zapraszamy osoby, pragnące włączyd się w działania na rzecz dzieci i młodzieży. Praca wolontariacka to niezmierna 
satysfakcja i radośd. 
 

 
 

ZAPROSZENIE 
Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej parafii na nabożeostwo 
różaocowe o godz. 18.00 w dn. 12.10.2011r. a po nim na spotkanie w domu parafialnym. Będziemy rozmawiad o sytuacji ludzi 
wierzących w Stanach Zjednoczonych. 

Kancelaria Parafialna czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00– 11:00 oraz 15:00– 16:30. 
nr konta parafialnego: 36 8783 0004 0015 6097 2000 0001 

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

Opiekun duchowy i merytoryczny: Ks. Piotr Skura 
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, Małgorzata 
Lewandowska, Przemysław Chrabałowski, Sławomir Bartczak, Jarosław Bieo,  

Dystrybutor: Marek Cylke 
 


