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POŚWIĘCENIE DOMU
DUSZPASTERSKIEGO ŚWIETLICY

ŚRODOWISKOWEJ
23 września 2013 r. Jego Ekscelen-

cja Arcybiskup Metropolita Łódzki Marek
Jędraszewski przewodniczył Eucha-
rystii dziękczynnej w intencji wszystkich,
którzy przyczynili się do powstania Domu
Duszpasterskiego, służącego mieszkańcom
Zgierza. W budynku mieści się obecnie świetlica
środowiskowa oraz spotykają się grupy
parafialne.

W uroczystości udział wzięli parafianie,
Księżą proboszczowie z Dekanatu Zgierskiego
oraz Parafii Ewangelicko–Augsburskiej, władze
Miasta Zgierza wraz z panią prezydent Iwoną Wieczorek,
władze powiatu oraz Gminy Zgierz wraz z panem wójtem
Zdzisławem Rębiszem. Obecni byli dyrektorzy szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych
wraz z młodzieżą z terenu Miasta i Gminy Zgierz,
przedstawiciele placówek kulturalnych, Domu Pomocy
Społecznej, Domu Dziennego Pobytu, dyrektorzy, prezesi
zgierskich  placówek oraz sponsorzy. Ponadto przybyła
młodzież z pocztami sztandarowymi, za co dziękujemy.

Jego Ekscelencja skierował słowa wdzięczności
do wszystkich, którzy  wspierali  w różny sposób budowę
tego dzieła. Ks. Proboszcz Andrzej Blewiński, podczas
Mszy św. dziękował ludziom, dzięki którym udało się
wyremontować stary budynek, dostosować do potrzeb
dzieci, młodzieży, parafian oraz
mieszkańców Zgierza. Podczas Mszy
św. parafianie skierowali  też słowa
wdzięczności do Księdza Proboszcza
Andrzeja Blewińskiego, gospodarza
budynku, podkreślając jego ogromne
zaangażowanie w odnowę tego
obiektu. Swojej radości z oddania do
użytku budynku nie kryli najmłodsi
uczestnicy, którzy już 13 lat
bezpłatnie korzystają z usług

pedagogicznych w świetlicy. Powstała ona z inicjatywy
ks. Henryka Góry, poprzedniego proboszcza. Ks. Andrzej
Blewiński wciąż poszerza działalność. Kolejne inicjatywy
potrzebują miejsca, gdzie można je realizować, stąd
remont budynku przeznaczonego wcześniej do rozbiórki.

Od samego początku w powstawaniu świetlicy
środowiskowej oraz jej działaniu, wspólnie z Księżmi
działają członkowie i sympatycy Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady
w Zgierzu. Wspierają oni księdza proboszcza oraz księży
wikariuszy w rożnych działaniach podejmowanych na
rzecz społeczności lokalnej. Oferta Świetlicy obejmuje
także pomoc rodzicom, czyli bezpłatnie m.in.: usługi
prawnicze, kuratora zawodowego.

Dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w uroczystym otwarciu
Domu Duszpasterskiego Świetlicy
Środowiskowej i zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych do korzystania z
bogatej oferty. Szczegóły w kancelarii
parafialnej i na stronie internetowej
www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl

Marianna Strugińska-Felczyńska,
Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji

Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
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Abp. M. Jędraszewski przecina wstęgę

Pani  prezydent Zgierza
I. Wieczorek nacina wstęgę

Najważniejsze wydarzenia
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Gł. konferansjer, Ks.
Proboszcz A. Blewiński

SPOTKANIE Z PIOSENKĄ I PIEŚNIĄ
RELIGIJNĄ W DUCHU EKUMENICZNYM

Już dwunasty raz mieszkańcy Zgierza mieli możliwość
uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu religijno-kulturalnym.

Wspólnie
przeżywaliśmy

w parafii Matki
Boskiej Dobrej Rady
w Zgierzu  XII
Zgierskie Spotkanie
z Piosenką i Pieśnią w Duchu Ekumenicznym. Nad wydarzeniem
patronat honorowy odjęli ks. biskup Ireneusz Pękalski oraz
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. W ten
niedzielny wieczór, wraz z mieszkańcami Zgierza, na spotkanie z
piosenką  przybyli również księża ze wszystkich zgierskich parafii.

Podczas koncertu mieliśmy
przyjemność usłyszeć śpiew w wykonaniu
chórów, zespołów, a także solistów różnych
wyznań chrześcijańskich. Wystąpił między
innymi Chór Cantabile z Państwowej Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Zgierzu – dyrygował
Wojciech Bogusławski, a także Witold
Świątczak - autor, kompozytor, gitarzysta.
Usłyszeliśmy również Scholę z Parafii Matki
Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu z reper-
tuarem przygotowanym przez ks. Jacka
Kucharskiego wspólnie z panią Beatą
Pawłowską. Swoje pieśni przygotował także
dla nas sekstet akordeonowy Old Stars -
działający przy Państwowej Szkole
Muzycznej I Stopnia w Zgierzu - oraz Chór
Katedralny Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Świętego
Aleksego Newskiego w Łodzi.

Gościem honorowym wieczoru była Halina Frąckowiak.
Wśród piosenek, które
widzowie mogli wysłuchać

w wykonaniu piosenkarki znalazły się utwory pt. „Wołanie” oraz „Panna
pszeniczna”. Są to piosenki, które Pani Halina śpiewała dla Jana Pawła II
w Watykanie z okazji 25 lecia pontyfikatu i imienin Karola. Tego wieczoru artyści
dostarczyli nam wielu niezapomnianych wrażeń.

Za te pięknie spędzone chwile z piosenką i pieśnią w duchu
ekumenicznym serdecznie dziękujemy panu Świętosławowi Gołkowi,
pomysłodawcy i sponsorowi, oraz gospodarzowi wieczoru Ks. Proboszczowi
Andrzejowi Blewińskiemu, za przygotowanie uczty duchowej.

Agnieszka Gajek

Porta Fidei ZNAKIEM NADZIEI NA ŻYCIE WIECZNE
11 października 2011 roku papież Benedykt XVI

wydał list apostolski Porta Fidei, ogłaszający Rok Wiary
w Kościele. Rozpoczął się on 11 października 2012 roku,
w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego
II i dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu
Kościoła Katolickiego. Ma się zakończyć już niedługo, 24
listopada, w uroczystość Chrystusa Króla, stąd najwyższy
czas ponownie uświadomić sobie sens tej inicjatywy.

List ten został wydany w formie „motu proprio”
(od łac. z własnej inicjatywy), co oznacza, że może łączyć
się z nim możliwość uzyskania specjalnych przywilejów
i dyspens. W Roku Wiary jest to przywilej odpustu
zupełnego, który każdy wierny może uzyskać po
spełnieniu podstawowych warunków (sakrament
pokuty, Komunia Święta, Modlitwa Pańska i wyznanie
wiary w intencjach Ojca Świętego), a także warunków

Kwiaty dla Haliny Frąckowiak

Zgromadzeni słuchacze z ks. bp I. Pękalskim na czele

Schola dziecięca naszej parafii - Melodyjki

Zespół Państwowej Szkoły Muzycznej

Dyrektor MOK, pan Witold

Najważniejsze wydarzenia
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dodatkowych, jakimi są uczestnictwo w przynajmniej
trzech naukach o dokumentach Soboru Watykańskiego II
lub o Artykułach Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz
odbycie pielgrzymki do miejsca świętego, wskazanego
przez ordynariusza miejsca na Rok Wiary. Takim
miejscem jest też nasza świątynia. Odpust można
uzyskać dla siebie, ale również i dla zmarłych, o czym
warto pamiętać przy okazji zbliżającego się dnia modlitw
za ich dusze.

Rok Wiary dotyczy
wiernych wielu wyznań. Na
Mszę inaugurującą go na
Placu świętego Piotra przybyli
ekumeniczny patriarcha
Konstantynopola, formalny
zwierzchnik prawosławia
Bartłomiej I oraz zwierzchnik
wspólnoty anglikańskiej,
arcybiskup Canterbury Rowan Williams.

Nie jest to pierwszy Rok Wiary. Sługa Boży
papież Paweł VI ogłosił podobny w 1967 roku dla
upamiętnienia męczeństwa Apostołów Piotra i Pawła,
w 1900 lat od ich najwyższego świadectwa wiary.
W adhortacji apostolskiej Petrum et Paulum Apostolos
papież pisał, iż chciał, aby w ten sposób cały Kościół
podjął „wyraźną świadomość wiary, aby ją ożywić,
oczyścić, aby ją umocnić i potwierdzić oraz wyznać.”

Benedykt XVI ogłaszając kolejny Rok Wiary
kierował się tym samym pragnieniem. W homilii
inauguracyjnej wskazywał z naciskiem: „Jeśli dzisiaj
Kościół proponuje nowy Rok Wiary i nową
ewangelizację, nie robi tego, aby uczcić jakąś rocznicę,
ale ponieważ jest to konieczne nawet bardziej niż przed
50 laty!” Zwracał uwagę na zjawisko powiększającej się
„duchowej pustyni" w minionych dziesięcioleciach. Rok
Wiary porównał do pielgrzymki „po pustyniach
współczesnego świata”, w której nie trzeba „ani laski, ani
torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch
sukien”, ale Ewangelii i wiary Kościoła, której
„jaśniejącym wyrazem” są dokumenty Soboru
i opublikowany przed dwudziestu laty Katechizm
Kościoła Katolickiego.

W Porta Fidei pisze: „Podwoje wiary (por. Dz
14,27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one
do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do
Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy
głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się
kształtować łaską, która przemienia. Przekroczenie tych
podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe
życie. Zaczyna się ona chrztem (por. Rz 6, 4), dzięki
któremu możemy przyzywać Boga zwracając się do

Niego, jako do Ojca,
a kończy wraz
z przejściem poprzez
śmierć do życia
wiecznego, które jest
owocem zmartwych-
wstania Pana Jezusa,
który wraz z darem
Ducha Świętego,

pragnął włączyć w Swą własną chwałę tych, którzy
w Niego wierzą (por. J 17,22).” Zatem wiara ma znaleźć
swe wypełnienie w życiu wiecznym. Jeśli jednak na
pustyni wiary nie ma miejsca na założenia, a uznawane
są tylko udowodnione pewniki, trudniej jest znaleźć sens
życia, pozbawionego konkretnego celu.

Zawierający zaledwie 15 punktów list Ojca
Świętego Porta Fidei warto przeczytać. Wskazuje on na
sens wiary w życiu, albo raczej na odkrywanie sensu
życia w świetle wiary. Ze względu na wiarę uczniowie
utworzyli pierwszą wspólnotę zgromadzoną wokół nauki
Apostołów, męczennicy oddawali swe życie, by
zaświadczyć o prawdzie Ewangelii, a kobiety i mężczyźni
poświęcali swoje życie Chrystusowi, pozostawiając
wszystko, aby żyć w prostocie ewangelicznego
posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Ze względu na
wiarę na przestrzeni wieków mężczyźni i kobiety
każdego wieku, dawali świadectwo swojego bycia
chrześcijanami: w rodzinie, w życiu zawodowym,
publicznym, w wypełnianiu posług, do których byli
powoływani. Wiara była sensem ich życia. Na ile jest
jeszcze sensem życia każdego z nas?

Krzysztof Nieszwiec

I-SZY KRAJOWY KONGRES PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH
14 września odbył się w Licheniu I-szy

Krajowy Kongres Parafialnych Rad
Duszpasterskich. Z diecezji łódzkiej przybyło na
kongres 51 delegatów, którym przewodniczył ks.
dr Andrzej Blewiński, proboszcz Parafii Matki
Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu.

Po przybyciu na miejsce nastąpiła
prezentacja grup oraz uroczyste powitanie
delegatów przez abp. Gądeckiego -
przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa,
a także organizatora I-ego Krajowego Kongresu

Nadchodzące święta
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Parafialnych Rad Duszpasterskich. Arcybiskup w swoich
pierwszych słowach skierował podziękowania do ponad
1200 obecnych tam osób za trud przybycia do Lichenia.
Pierwszy historyczny Kongres Parafialnych Rad
Duszpasterskich przebiegał pod hasłem “Współpra-
cownicy Komunii Kościelnej”- czyli wspólnoty kościelnej.

Logo kongresu przedstawia Parafialną Radę
Duszpasterską, nawiązując do trwającego Roku Wiary.
Łódź symbolizuje Kościół na falach współczesności. Na
rufie przy sterze zasiada kapitan. To on jest najbardziej
odpowiedzialny przed Bogiem i biskupem za kurs jaki
obierze łódź. W centrum łodzi jest krzyż, znak zbawienia
który jest zarazem masztem. Rozpięty na nim żagiel
w kształcie gołębicy wskazuje na obecność Ducha
Świętego. Logo kongresu ma pobudzać nas, świeckich do
twórczej obecności w Kościele, swoich parafiach, do
bycia załogą, a nie biernymi pasażerami, do umiejętności
rozeznania i wytyczenia kursu, który pozwoli osiągnąć
nam cel.

Zadaniem świeckich w Kościele, co podkreślał
abp  Stanisław Gądecki,  jest uświęcanie świata poprzez
Ewangelię. Świeccy na mocy chrztu i bierzmowania
tworzą lud Boży i uczestniczą w misji kapłańskiej, czyli
w kapłańskiej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, prorockiej,
czyli głoszenie Pana Jezusa Chrystusa słowem
i świadectwem. A także w misji królewskiej, czyli
w przekształcaniu świata i czynienie go bardziej ludzkim.

Arcybiskup Gądecki w wygłoszonym kazaniu
podczas uroczystej Mszy świętej rozpoczynającej
kongres podkreślił rolę krzyża i jego moc zbawczą w
życiu. Przestrzegał przed czysto ludzkim rozumieniem
krzyża. To bezgraniczna miłość Pana Jezusa do nas, ludzi
dała prawdziwą wolność nam. Ponadto Maryję
ustanowił dla nas Matką. To ona najpełniej słuchała
i znała Jezusa i pełniła wolę Bożą. Współczesny świat
wymaga nowej ewangelizacji. Ponadto podkreślał, że
ewangelizacja ta musi odnosić się do konkretnej
przestrzeni, w której żyje człowiek i jego problemów.

Drugiego dnia przybył do Lichenia Abp Prymas
Józef Kowalczyk. W swoim kazaniu skierowanym do
wiernych, podkreślił wagę i nadzieje związaną
z kongresem. Zachęcił świeckich do brania
współodpowiedzialności za współczesny Kościół i kształt
parafii. Każdy z nas posiada z mocy Boga talenty, które
użyte właściwie mogą czynić dobro w świecie.
Szczególnie nad pomnażaniem dobra w parafii powinna
czuwać Parafialna Rada Duszpasterska.

Podczas kongresu ks. dr Wojciech Sadłoń
z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, ks. dr Tomasz
Wielebski i dr Mateusz Tutak z Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
przedstawili dane z przeprowadzonych badań
dotyczących funkcjonowania Parafialnych Rad
Duszpasterskich. Wszyscy uczestnicy brali udział
w pracach poszczególnych grup tematycznych: Martyria,
Liturgia, Diakonia. W każdej grupie można było
wysłuchać krótkiej prelekcji tematycznej przygotowanej
przez osoby duchowne, a także świadectw członków Rad
i Akcji Katolickiej, działających w parafiach.

Aneta Mikołajczyk

WIERZĘ W SYNA BOŻEGO
28 września 2013 r. w Poznaniu odbyło się

Forum Duszpasterskie „Wierzę w Syna Bożego”.
Uczestniczyli w nim duchowni i osoby świeckie,

przedstawiciele związanych z Kościołem organizacji,
ruchów i stowarzyszeń z całego kraju, w tym także
reprezentanci parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu
wraz z ks. dr Grzegorzem Dziewulskim – Kościelnym
Asystentem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Archidiecezji Łódzkiej oraz przewodniczącym Komisji do

Z życia Kościoła
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Prelegenci, od lewej: dr Piotr Dardziński, o. Leon Knabit,
Przemysław Babiarz, ks. Paweł Bortkiewicz,

Uczestnicy Forum, członkowie Akcji Katolickiej ze Zgierza i Łodzi

Spraw Duszpasterstwa Młodzieżowych Ruchów
i Stowarzyszeń w Archidiecezji Łódzkiej oraz prezesem
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Forum rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną,
której przewodniczył Arcybiskup Celestino Migliore,
Nuncjusz Apostolski w Polsce. Dalsza część odbywała się
w gościnnych progach Centrum Wykładowo –
Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej. Słowo
wprowadzające wygłosił Arcybiskup Stanisław Gądecki,
Metropolita Poznański, Przewodniczący Komisji
Duszpasterskiej KEP. Ks. Arcybiskup omówił główne
zagadnienia Programu duszpasterskiego na rok
2013/2014: „Wierzę w Syna Bożego”. Program został
zredagowany przez ks. dr. Szymona Stułkowskiego i jest
przeznaczony dla Kościoła w Polsce. Zawiera założenia,
treści oraz wskazania odnoszące się do realizacji
i celebracji. Tytuł „Wierzę w Syna Bożego” sugeruje
kontynuację obecnego Roku Wiary. Celem Programu jest
przygotowanie wiernych do jubileuszu 1050 – lecia
Chrztu Polski. Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że nowy
program pastoralny skupia się na tożsamości chrzcielnej.
Odpowiedź na pytanie: „Co to znaczy wierzyć w Syna
Bożego?” znajdujemy w Encyklice Ojca Św. Franciszka
o wierze: „Lumen Fidei”. Wiara rodzi się ze słuchania,
a jej przeznaczeniem jest wypowiadanie się, głoszenie
Słowa Bożego.Priorytetami na najbliższy rok są: Słowo
Boże – pogłębianie duchowości biblijnej, ewangelizacja –
przekazywanie wiary, katecheza dorosłych (rodziców,
chrzestnych) przed chrztem dzieci.

Praca Kościoła obejmuje też przygotowania do
kanonizacji bł. Jana Pawła II. Realizacja Programu będzie
wzbogacona peregrynacją Krzyża Światowych Dni
Młodzieży oraz przeżywaniem Dni Młodzieży w
Krakowie.

Następnie odczytano referat „Sztuka w służbie
przekazu wiary” o. Marka Ivana Rupnika SJ z Rzymu.
Autor referatu wnikliwie przedstawił charakterystykę
sztuki sakralnej jako dialogu z Bogiem. Sztuka powinna
opowiadać o Miłości i Prawdzie, czerpać siłę i energię
z sakramentów. Jej rola jest służebna wobec wiary. Budzi
cześć i uwielbienie dla Stwórcy. Liturgia ma charakter
eklezjalny, otwiera na ostateczność. Niestety,
współcześnie sztuki nie kojarzy się z pięknem, nie odnosi
się ona do Boga. Jest ulotna, efemeryczna, manifestuje
subiektywizm twórcy i często jego „krzyk w próżnię”.
Ostatnią częścią forum była dyskusja panelowa – „Jak
być człowiekiem wiary dzisiaj?” Wypowiadano się na
następujące tematy: wiara w życiu młodego człowieka –

o. Leon Knabit OSB, Tyniec; wiara a życie publiczne –
Przemysław Babiarz, Warszawa; wiara a biznes – dr Piotr
Dardziński, Kraków; wiara a nauka – ks. prof. dr hab.
Paweł Bortkiewicz TChr., Poznań.

Podczas dyskusji podkreślano ogromną rolę zdrowej
i silnej rodziny. Kreuje ona właściwe postawy człowieka,
wpływa na wybory moralne. Zapewnia potrzebę
stabilności, akceptacji i bezpieczeństwa. Integruje
pokolenia. Współczesny świat jest zdominowany przez
media, które tworzą rzeczywistość, kształtują sposób
myślenia. Często posługują się pojęciami – kluczami,
stereotypami (np.: wiara jest sprawą prywatną,
tolerancja – rozumiana jako afirmacja zła, naukowy
światopogląd, postęp, nowoczesność) w celu
zanegowania postawy zawierzenia Bogu, a w najlepszym
wypadku zepchnięcia, ograniczenia wiary do sfery
prywatnej. W mediach, podobnie jak w polityce,
najważniejsza staje się siła mitu i (często puste)
obietnice. Systemy totalitarne dowartościowują ludzi
tworzących konstrukcje służące władzy. Wiara w Boga
ma być w zamyśle takich systemów sprawą wstydliwie
skrywaną, aby nie narazić się na krytykę tzw. „elit
intelektualnych”. „Pedagogika wstydu” zmierza do
wyeliminowania wspólnoty (Kościoła) i w rezultacie
prowadzi do alienacji człowieka.

Wiara potrzebuje rozumu, a naukowiec
potrzebuje wiary, aby nie łamać reguł i ustrzec się przed
niebezpiecznymi eksperymentami, mogącymi mieć
niewyobrażalne skutki. Zatem wiara nie tylko chroni
przed samotnością. Jest także ratunkiem przed
absurdem i popadaniem w nonsens (filozofia gender,
eksperymenty z „odwracaniem zegara biologicznego”).
Należy zadać pytanie: Czy nie naruszamy tajemnicy
stworzenia? Wiara w nauce prowadzi do przekraczania
empirii w kierunku tajemnicy.

W relacjach społecznych, w biznesie i świecie
ekonomii nic nie tracą ze swej aktualności biblijne teksty
o wyrzuceniu kupców ze świątyni, robotnikach w winnicy
(zatrudnianie osób niepełnosprawnych), o talentach,
nieuczciwych dzierżawcach (stosunek do własności),
faryzeuszu i celniku. Na zakończenie sesji prelegenci
odpowiadali na licznie zadawane przez uczestników
pytania.

Elżbieta Hildt

Z życia Kościoła
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KS. ANDRZEJ CHMIELEWSKI HONOROWYM OBYWATELEM DOBRONIA
Kiedy dziewięć lat temu przychodził do parafii św. Wojciecha

w Dobroniu obawiał się, czy podoła wszystkim obowiązkom. 6.10.2013 r.
ks. Andrzej Chmielewski otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Dobroń. W ten sposób mieszkańcy i władze gminy
podziękowali mu za to, czego dokonał tu, dla kościoła i wiernych. Kiedy
ks. Andrzej trafił do parafii w Dobroniu od samego początku miał wiele
do zrobienia. Dokończył trwający remont kościoła, wyremontował wieżę
i dach. Wewnątrz poddał renowacji wszystkie ołtarze i wymienił ławki.
Rozbudował także plebanię i uporządkował cmentarz. “Przez lata, które
tutaj był dał się poznać jako człowiek niezwykle zaangażowany. Miał
szereg inicjatyw. Wszędzie wokół widać ślad jego rąk. To człowiek o
dużej charyzmie i ogromnej pogodzie ducha.” Tak opisują go parafianie.

Redakcja

RELIGIJNE I PATRIOTYCZNE MIEJSCA W ZGIERZU
Na powitanie nowego roku

szkolnego i katechetycznego w Parafii
Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu
przeprowadzony został konkurs
fotograficzny zatytułowany Religijne
i patriotyczne miejsca w Zgierzu
i okolicach. Organizatorem był Dziekan
Dekanatu Zgierskiego ks. proboszcz
Andrzej Blewiński oraz Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej. Tematyka konkursu
obejmowała pokazanie w ciekawym ujęciu
fotograficznym obiektów sakralnych, takich jak np.:
kościoły, budynki klasztorne, kaplice cmentarne,
dzwonnice, kapliczki przydrożne, a także miejsc
związanych z patriotyzmem i męczeństwem narodu
polskiego, jak np.:pomniki, obeliski. Organizatorzy byli
mile zaskoczeni ilością, a przede wszystkim jakością
nadesłanych prac. Były to zarówno cykle tematyczne, np.
kapliczki pobliskich Łagiewnik jak i detale architektury
i polichromii zgierskich kościołów czy miejsca pamięci
narodowej.

Jury nie miało łatwego zadania przy wyborze
najlepszych zdjęć. Dlatego też każdy uczestnik został
doceniony i obdarowany ciekawymi nagrodami
w postaci książek, albumów i filmów DVD. Nagrodzone

prace można było podziwiać w kościele na
pokonkursowej wystawie, chętnie oglądanej przez
Parafian i zaproszonych gości. Podczas pobytu w naszej
parafii wystawę zwiedził Arcybiskup Marek Jędraszewski.

Niewątpliwie udział w konkursie przyczynił się do
poznawania i odkrywania ciekawych miejsc w Zgierzu
i okolicach. Popularyzowania sztuki fotograficznej jako
środka komunikacji kulturowej czy też zainteresowania
dzieci i młodzieży historią obiektów sakralnych oraz ich
wpływem na życie społeczności lokalnej w Zgierzu.
Wzięli w nim udział uczniowie ze zgierskich szkół
podstawowych nr 5, 8 i 11 oraz z gimnazjów nr 1 i 2.
Łącznie 20 osób.

Małgorzata Lewandowska

WOLONTARIUSZE W
CIECHOCINKU
W sobotę 7 września 2013 r.

ponad 50 wolontariuszy z parafii Matki
Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu na czele
z Księdzem Andrzejem Blewińskim
wyruszyło  na wycieczkę do znanego
uzdrowiska - Ciechocinka.  W parafii
istnieją 24 grupy parafialne, które
w swoich kręgach zrzeszają ludzi
pragnących czynić wiele dobrego dla
wspólnoty parafialnej.  To właśnie dla

Z życia parafii
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nich, jak co roku, Ksiądz proboszcz  zorganizował wyjazd.
Jest on wyrazem  wdzięcznością za ich posługę
i zaangażowanie w życie parafii, ale także możliwość
integracji. W tym pięknym mieście o charakterze
uzdrowiskowym, wraz z przewodnikiem  wybraliśmy się
na spacer, w trakcie którego zwiedzaliśmy urokliwe
zakątki miasta. Udaliśmy się m.in. do Parku Zdrojowego,
podziwialiśmy tężnie, Kościół Piotra i Pawła, fontannę
Jaś i Małgosia oraz fontannę Grzybek. W trakcie naszej
podróży udaliśmy się również z wizytą do zakonu
bezhabitowych Sióstr Honoratek, których założycielem
był Honorat Koźmiński. Tam, w pięknej kaplicy,
uczestniczyliśmy w mszy świętej, celebrowanej przez
księdza Andrzeja Blewińskiego. Eucharystia została
odprawiona w intencji pokoju na świecie.

Po uczcie duchowej, czekał na nas pyszny obiad,
przygotowany przez siostry, któremu towarzyszyły miłe
rozmowy i radość dzielenia się wrażeniami dnia.

To właśnie dzięki życzliwości, wsparciu
i otwartości Księdza proboszcza na wszelkie potrzeby
swoich wiernych, może działać tak wiele wspólnot
parafialnych, świetlica środowiskowa, które zrzeszają
w swoich kręgach ludzi chcących czynić dobro dla
drugiego człowieka. Czas spędzony w podróży, wszelkie
miłe i ciekawe rozmowy zachęcają nas jeszcze bardziej
do dalszych prac na rzecz naszej wspólnoty parafialnej,
których inicjatorem jest Ks. Proboszcz Andrzej Blewiński.

Aneta Mikołajczyk

U STÓP MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ
W dniach 21-22.09.2013 r. Koło Różańcowe

Rodziców modlących się za dzieci z opiekunem udało się
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy
od Wadowic, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę Ofiarowania
Najśw. Maryi Panny i mogliśmy pomodlić się w bocznej
kaplicy przy kruchcie pośw. bł. Janowi Pawłowi II,
w której znajdują się jego relikwie. Potem odwiedziliśmy
replikę 1: 1  Domu Rodzinnego papieża w Domu
Katolickim tuż przy Bazylice. Wystawa obejmuje unikalne
eksponaty i pamiątki związane z rodakiem papieżem.
W czasie wolnym była możliwość  posmakować
kremówek papieskich. Po południu udaliśmy do Kalwarii
Zebrzydowskiej, Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego, aby
się zakwaterować w domu Pielgrzyma. O godz. 15.00.
odprawiliśmy Dróżki Pana Jezusa-Drogę Krzyżową.
Głębokie rozważania tajemnicy naszego zbawienia
prowadził kleryk Tercjan. O godz. 19.00. uczestniczyliśmy
we Mszy św. koncelebrowanej przez księży, którzy
przybyli z pielgrzymami. Sobotni wieczór zakończyliśmy
Różańcem św. i apelem w Kaplicy Cudownego Obrazu.
Niedzielę rozpoczęliśmy  Mszą św. o godz. 7.00. O godz.
9.00. udaliśmy się na Dróżki Matki Bożej, które składają
się z trzech części: Boleści, Zaśnięcia i Wniebowzięcia,

łącznie 24 stacje.
To nabożeństwo
poprowadził kleryk
Polikarp.

Około
godz. 14.00.
pożegnaliśmy się z
Matką Bożą
Kalwaryjską, by przejechać do Łagiewnik pod Krakowem
-Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Znajduje się tam
słynący łaskami  obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie
„sekretarki  Pana Jezusa” św. S. Faustyny Kowalskiej.
O godz. 15.00. ubogaciliśmy się odmówieniem Koronki
do Miłosierdzia Bożego w bazylice. Siostra z Czech
zapoznała nas z historia tego miejsca, życiorysem św.
Faustyny i swoją pracą misyjną. Po zobaczeniu celi
świętej i modlitwie przy jej relikwiach, czekała nas droga
powrotna. Mimo zmęczenia wracaliśmy pełni
duchowych przeżyć. Ta pielgrzymka zapisze się
uczestnikom w pamięci. Dziękowaliśmy Matce
Kalwaryjskiej i dobremu Bogu za piękną pogodę,
wspólną modlitwę i śpiew. Dziękujemy naszemu
opiekunowi za organizację pielgrzymki-Bóg zapłać.

Sylwester Sikorski

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO NA ULICACH MIAST
Modlitwa na ulicach miast to inicjatywa, która

zrodziła się po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, spowiednika
i kontynuatora misji św. Faustyny, która odbyła się
28 września 2008 r. w Białymstoku pod patronatem „Iskry
Miłosierdzia Bożego bł. Michała Sopoćko”. Na pamiątkę
tego wydarzenia przyjęło się jako dzień Koronki na ulicach
miast właśnie tę datę. Już szósty rok, tego samego dnia
i o tej samej porze na rogach ulic zatłoczonych miast,
uśpionych miasteczek i wiejskich rozdrożach, prosiliśmy
Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata. Poprzez tę
modlitwę przypominamy światu o tym przesłaniu i dajemy
świadectwo wielkiej mocy Bożego Miłosierdzia. W Zgierzu

Z życia parafii
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Opracowała Katarzyna Dąbrowska

Kancelaria Parafialna czynna codziennie 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
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na Placu Kilińskiego obok fontanny o godz. 15.00. po raz kolejny wierni zgromadzili się, aby potwierdzić swoje
świadectwo kultu do Jezusa Miłosiernego, odmawiając publicznie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W modlitwie
uczestniczyło około 200 osób, ale grono modlących się powiększa zgodnie z ideą. Za rok zapraszamy do włączenia się
w tę ważną misję apostołów miłosierdzia. Wspólnie z mieszkańcami Zgierza modlił się ks. Jacek Kucharski.

Redakcja

Pół żartem pół serio

Z KSIĄG PARAFIALNYCH
Odeszli do wieczności

Roman Dąbrowski (ur.1936)
Apolonia Balcerska (ur.1942)
Antoni Doreń (ur.1934)
Zofia Kubera (ur.1930)
Irena Solecka (ur.1934)
Grzegorz Kowalewski (ur.1961)
Józef Szczapa (ur.1934)
Magdalena Kozłowska (ur.1955)
Wacława Kisicka (ur.1918)
Danuta Górlicka (ur.1940)
Jadwiga Sieradzka (ur.1931)
Stanisław Marchewa (ur.1949)
Stanisław Baranowski (ur.1935)
Alicja Piotrowska (ur.1933)
Sabina Skowrońska (ur.1925)

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

Sakrament chrztu otrzymali
Anna Daria Czekalska
Patryk Matusiak
Jakub Mateusz Kowalski
Amelia Andżelika Czarnecka
Maria Anna Ostrowska
Maja Irena Chmielecka
Klaudia Anna Bączyk
Miłosz Krakowiak
Zuzanna Dąbrowska
Alicja Sobiecka
Mateusz Marek Majewski
Nikola Majewska
Amelia Faustyna Kalinowska
Wiktoria Anna Przybysz

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

Sędzia pyta:
- Zawód oskarżonego?
- Akrobata, Wysoki Sądzie.
- Woźny, proszę pozamykać okna!

- Wysoki sądzie, jestem niewinny!
- Wszyscy tak mówią.
- Skoro wszyscy tak mówią, to
musi to być prawda!

Urzędnik do interesanta:
- Codziennie panu mówię, żeby
pan przyszedł jutro, a pan
zawsze przychodzi dzisiaj.

Przychodzi żaba do lekarza.
Lekarz pyta:
- Co pani dolega?
- Nie kumam.

Strach ma wielkie oczy.
Zatwardzenie jeszcze większe.

Idzie baca na dwór za potrzebą.
Wraca calutki mokry. Żona się pyta:
- Józwa, deszcz pada?
- Ni... Ino halny wieje.

Sakrament małżeństwa zawarli
Anna Czapnik i Mariusz Szylberg Marzena Drabio i Adrian Waligóra
Emilia Szczepańska i Sebastian Jagiełło Ewelina Podstawek i Piotr Pawlak
Katarzyna Korolewska i Michał Glinka Elżbieta Świątczak i Sebastian Makowiecki
Joanna Janiak i Radosław Sobiecki

Módlmy się za nowych małżonków, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał ich miłość i napełniał ich radością


