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PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

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

 

O POWOŁANIU I DRODZE ŻYCIA  
ROZMOWA Z KS. PRAŁATEM DR. WALDEMAREM KULBATEM 

wykładowcą nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, byłym redaktorem „Niedzieli łódzkiej” 
Jak Ksiądz wspomina początki swojego kapłaństwa? 

Najpierw były jedynie 
przebłyski myśli, które 
powoli przeobraziły się  
w konkretne pragnienie. 
Mojemu wychowaniu 
sprzyjała  religijna 
atmosfera rodzinnego 
domu, gorliwi, pełni 
poświecenia księża 
proboszczowie i katecheci, 
którzy zawsze byli otoczeni 
w naszej rodzinie wielkim 
szacunkiem. W tej 

atmosferze myśl o poświęceniu swojego życia Bogu nie 
była czymś niezwykłym. Pan Bóg prowadzi człowieka 
nieraz krętymi drogami. Przygotowuje go do przyszłych 
zadań poprzez różne doświadczenia. Czytane książki, 
spotkani na drodze życia ludzie, zainteresowania, urok 
liturgii – to wszystko prowadziło mnie do decyzji. Wiara, 
praktyki religijne w naszym domu były czymś oczywistym 
i naturalnym. Po studiach w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Łodzi  w 1968 roku otrzymałem 
świecenia kapłańskie i skierowanie na pierwszą w życiu 
parafię.  
Jak wyglądały pierwsze doświadczenia kapłaństwa?  
Pierwsze  lata były wypełnione odkrywaniem uroków  
pracy katechetycznej i duszpasterskiej. Młodemu 
księdzu wydawało się, że ta pierwsza, wiejska parafia 
jest najwspanialsza na świecie. Wolny czas wypełniały 
zajęcia z dziećmi, młodzieżą, intensywna praca  
z wiernymi. Miałem   mądrego i dobrego ks. proboszcza. 
Ze strony wiernych kapłan otrzymywał w tamtych 
czasach wiele dowodów życzliwości i dobroci. Kiedy 
zostałem skierowany na studia z nauk społecznych na 
KUL wyjeżdżałem z parafii z żalem. Dopiero później 

przyszła refleksja nad wielką szansą jaką była możliwość 
pogłębiania wiedzy. Na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim  spotykałem w tamtym czasie kardynała 
Karola Wojtyłę, oraz wielu innych wspaniałych 
profesorów. Później było doświadczenie pracy w parafii 
św. Mateusza w Pabianicach /tylko rok/, następnie  
w wielkomiejskich parafiach św. Kazimierza  
i Podwyższenia św. Krzyża – po dziesięć lat. W 1976 roku 
rozpocząłem pracę duszpasterską w parafii św. 
Kazimierza w Łodzi. Parafia ta obejmowała wówczas 
nowopowstające olbrzymie osiedle liczące około 50 
tysięcy ludzi. Na katechezę przychodziły ogromne rzesze 
dzieci i młodzieży. W osiedlu mieszkało wiele rodzin 
młodej inteligencji. Lata PRL to okres walki 
komunistycznego państwa z wiarą, religią, Kościołem.  
Były to czasy trudne, jednak zupełnie inne. Dawniej 
społeczeństwo bardziej wyraźnie odczytywało pojęcia: 
dobra i zła. Nastąpiły przemiany w ludzkich postawach. 
W latach 90-tych ludziom wmawiano, że dyktaturę 
„czerwonych” zastąpiła dyktatura „czarnych”. Wielu 
ludzi zachłysnęło się wolnością, którą zaczęto rozumieć 
jako wolność od dekalogu, od prawa Bożego.  
Jak ocenia ks. Prałat dzisiejszą sytuację duchową ludzi? 
Choć nie brak ludzi oddanych Kościołowi, jednak dzisiaj 
kapłan znajduje się często wobec ludzi pochłoniętych 
pogonią za sprawami materialnymi, zatroskanych o swój 
byt materialny, zmanipulowanych przez media. 
Nieustanna pogoń za pozornymi wartościami staje się 
przyczyną duchowego zagubienia, frustracji a czasem 
nawet agresji wielu ludzi.  
Nasza formacja w tamtych czasach znajdowała oparcie  
w tradycyjnej, silnej religijności. Społeczeństwo widziało 
w Kościele ostoję prawdy i wolności.  
Jak zaczęła się księdza przygoda z dziennikarstwem? 
Artykuły w prasie, audycje w Radiu Maryja czy Radiu 
Emaus, wynikały z potrzeby podzielenia się swoimi 
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myślami i odczuciami, z potrzeby dawania świadectwa  
w momencie gdy atakowany był Kościół, nasze wartości, 
gdy stoimy wobec wielu wyzwań i zadań.  
Dzisiaj wielu ludzi odrzuca chrześcijańskie patrzenie na 
świat. Fałszywe modele i wzorce, które dzisiaj usiłuje się 
narzucić zawierają pochwałę wszelkich dewiacji  
i stanowią wielkie zagrożenie. Środki masowego 
przekazu stanowią doskonałe narzędzie przekazywania 
dobrej nowiny.  
Co sądzi ksiądz o częstej dziś krytyce kościoła  
i kapłanów? 
 Dzisiaj w środkach masowego przekazu często 
spotykamy się z niezwykle  ostrą krytyką kapłanów  
i Kościoła. Intensywność tej krytyki, jak również 
wykorzystywanie w propagandzie antykościelnej 
istniejących w społeczeństwie frustracji przyczynia się do 
tworzenia w opinii publicznej wielu bezzasadnych 
uprzedzeń. Wobec dzisiejszego świata, który żyje często 
w obliczu pustki, gdyż zatracił wiarę w istnienie jakiegoś 

Bożego fundamentu, kapłan poprzez swoje życie i służbę 
daje świadectwo wiary, która ukazuje naszą przyszłość 
jako znajdującą się w rękach Opatrzności. Współczesny 
człowiek pośród labiryntu i chaosu dzisiejszego świata 
tego świadectwa bardzo potrzebuje. Oznacza także 
rozeznawanie współczesnych znaków czasu, 
przekazywanie wspólnocie Kościoła pewnego kierunku, 
ukazanie  drogi pośród  zagrożeń i szans. Chciałbym na 
koniec wyznać, iż nigdy w moim życiu , chociaż zdarzały 
się też nieco trudniejsze chwile, nie żałowałem podjętej 
decyzji pójścia za Chrystusem. Jeśli ta moja wypowiedź 
będzie czytana przez ludzi młodych, znajdujących się w 
sytuacji podejmowania zasadniczych wyborów swojego 
życia, chciałbym im powiedzieć, że oddanie życia na 
służbę Bogu może być źródłem bezmiernej radości. 
 

Wywiad przeprowadziła:  
Marianna Strugińska –Felczyńska 

 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH      
Co roku pierwszego listopada, w uroczystość Wszystkich 
Świętych cmentarze przybierają odświętny wygląd. 
Wszędzie widać kolorowe, jesienne kwiaty. Płoną znicze. 
Zatrzymujemy się przy grobach bliskich, przyjaciół, 
znajomych, a także bezimiennych, tych o których 
już nikt nie pamięta. W tym dniu szczególnie 
uświadamiamy sobie, że jesteśmy wędrowcami 
i podlegamy przemijaniu. Żyjemy tylko raz  
i wciąż dojrzewamy do najważniejszego spotkania – 
twarzą w twarz.    
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa uroczystość 
Wszystkich Świętych wiązała się z czcią oddawaną 
męczennikom, którzy ginęli za wiarę w Chrystusa. 
Początkowo święto Męczenników obchodzono 13 maja. 
W VII w. papież Bonifacy IV polecił złożyć liczne relikwie 
męczenników w rzymskiej świątyni pogańskiej – 
Panteonie i poświęcił ją jako kościół Matce Bożej 
Męczenników. Od VIII w. uroczystość ku czci 
Męczenników przeniesiono na 1 listopada. 
W X w. papież Jan XI w dniu 1 listopada ustanowił święto 
ku czci Wszystkich Świętych kościoła katolickiego. Jedno 
z najstarszych zachowanych kazań spisanych w języku 
polskim dotyczy właśnie Wszystkich Świętych (In Die 
Omnium Sanctorum).  
W dniu 1 listopada Kościół przypomina nam przede 
wszystkim Świętych Pańskich „z każdego narodu, 
wszystkich pokoleń, ludów i języków” (por. Ap 7, 9), 

którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku 
liturgicznym. Oddajemy im cześć jako tym, którzy cieszą 
się chwałą w domu Boga, a także wskazują nam drogę 

do świętości.  
W Dzień Zaduszny (2 listopada) wspominamy  
i modlimy się za Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Także w tym dniu odwiedzamy cmentarze, bo 
„świętą i pobożną jest rzeczą modlić się za zmarłych” 

( por. 2 Mch 12, 44-45).  
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych zostało 
wprowadzone w 998r. przez opata benedyktynów w 
Cluny we Francji, św. Odilona. Od XIII w. zwyczaj 
modlitw za dusze zmarłych rozpowszechnił się w całym 
Kościele.  
Wspólnota Kościoła pragnie przyjść z pomocą duszom 
pokutującym za grzechy w czyśćcu. Pomóc możemy 
przez modlitwę i ofiarowanie odpustu zupełnego. 
Podczas oktawy Święta Wszystkich Świętych (1-8 
listopada) można uzyskać odpust zupełny. Warunki 
odpustu to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii 
Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak 
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, pobożne 
nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.  
W ten sposób pomagamy naszym bliskim w osiągnięciu 
nieba. 

Elżbieta Hildt 

 

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 
Dnia 2 listopada Kościół wspomina w liturgii wszystkich 
ludzi wierzących w Chrystusa, którzy odeszli z tego 
świata i pokutują w czyśćcu za swoje grzechy, oczekując 
na ostateczne spotkanie z Bogiem. Tego dnia 
wspominamy zmarłych, którzy potrzebują jeszcze 

oczyszczenia, które mogą uzyskać poprzez modlitewne 
wstawiennictwo Kościoła.  
Tradycja obchodów Dnia Zadusznego sięga 998r. 
Zainicjował je opat klasztoru benedyktyńskiego we 
Francji - św. Odylon. Początkowo obchody Zaduszek 
przyjęły wyłącznie klasztory benedyktyńskie, z czasem 
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jednak święto rozpowszechniło się na inne zakony  
i diecezje, a już w XIII w. Dzień Zaduszny obchodził cały 
Kościół Zachodni. W XIV w. rozpoczęto urządzać procesje 
na cmentarz do czterech stacji. Podczas procesji 
modlono się za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. Po 
powrocie procesji z cmentarza w kościele odbywała się 
piąta stacja. W 1915 r. papież Benedykt XV poproszony 
przez opata benedyktynów, zezwolił, aby w Dzień 
Zaduszny kapłani mogli odprawiać trzy Msze Święte:  
w intencji poleconej przez wiernych, w intencji 
wszystkich wiernych zmarłych oraz w intencji papieża. 
Kościół w Dzień Zaduszny przypomina, że wszyscy, którzy 
żyli w zjednoczeniu z Bogiem i odeszli z tego świata  
w łasce uświęcającej, osiągną niebo, ale 
prawdopodobnie większość z nich musi przejść okres 
przygotowania, jakim jest czyściec. Ks. Prof. Marek 
Chmielewski zwraca uwagę, że cierpienia, których 
doświadczają dusze czyśćcowe znacznie różnią się od 
cierpień piekielnych: „Cierpienia piekielne są 
cierpieniami rozpaczy, a cierpienia w czyśćcu są 
cierpieniami tęsknoty związanej z nadzieją”. Zatem  

w czyśćcu nie ma beznadziei, jaka towarzyszy 
wiecznemu potępieniu, jest natomiast tęsknota za 
miłością, za zjednoczeniem z Bogiem i pełnią życia  
w niebie.  
Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, 
można w dniach 1 do 8 listopada uzyskać odpust zupełny. 
W tym celu należy w tych dniach nawiedzić cmentarz, 
pomodlić się w intencji zmarłych, odmówić „Ojcze nasz” 
i „Wierzę w Boga”, dowolną modlitwę w intencjach Ojca 
Świętego, a także być w stanie łaski uświęcającej  
i przyjąć Komunię Św. Ks. Prof. Marek Chmielewski 
podkreśla: „Wszelkie oznaki miłości z naszej strony, 
wszelka pamięć o naszych zmarłych, którzy są w czyśćcu 
pozwala im doświadczać miłości. Daje im ulgę w tej 
tęsknocie za miłością, którą jest Bóg. Taki ma sens nasza 
modlitwa za zmarłych. Modląc się za zmarłych sami 
dajemy dowód naszej miłości. Sami też dojrzewamy  
w miłości, w tym co jest istotne dla życia w niebie. W ten 
sposób sprawiamy ulgę w tym cierpieniu tęsknoty 
naszych zmarłych.” 

Barbara Musiał 

 

DZIEŃ PAPIESKI 
“JAN PAWEŁ II  ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE”  
W tym roku obchodzimy już po raz 14-ty Dzień Papieski, 
będzie przebiegał pod hasłem ''Jan Paweł II-Świętymi 
bądźcie''. 
Celem człowieka jest dążenie do doskonałości, czyli 
osobistego uświęcenia, jest to dla nas realne i możliwe 
do  osiągnięcia, Bóg  bowiem nie wymaga od człowieka 
rzeczy niemożliwych, a przecież Chrystus nas wzywa: 
„Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 
niebieski”(Mt 5,48). Sobór Watykański II mówi o tym  
w jednym ze swych dekretów: „O powszechnym 
obowiązku dążenia do doskonałości”. A jaka jest nasza 
droga prowadząca do tego celu? Droga ta, to: szczere 
nawrócenie się do Boga, troska o wzrastanie w miłości 

ku Bogu, umiejętność 
używania środków 
wiodących do świętości 
życia, praktyka cnót 
chrześcijańskich, Boga  
w swym życiu należy 
postawić ponad wszystko, 
uznać za najwyższą wartość, 
za najwyższe dobro i piękno, 
trzeba wyrabiać w sobie 
mocną wolę 
niewzruszonego trwania 
przy Bogu., troszczyć się  
o stały wzrost w miłości 

Bożej. Będzie on możliwy, gdy będziemy szli przez całe 
życie według drogowskazów danych nam przez Boga, 
którymi są Jego przykazania. Św. Jan tak pisze: „Miłość 

względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań,  
a przykazania Jego nie są ciężkie''(1J 5,3), a Pan Jezus 
odpowiada młodzieńcowi: „A jeśli chcesz osiągnąć życie, 
zachowaj przykazania” (Mt 19,17). Świętość jest jednym 
z ważniejszych tematów nauczania Jana Pawła II, jej 
dowartościowanie,  
w aspekcie teologicznym, jak i duszpasterskim, było 
jedną z podstawowych cech jego posługi Piotrowej. 
Wizja świętości nakreślona jest przez Jana Pawła II  
w sposób systematyczny i spójny w Liście „Novo millenio 
ineunte”, opublikowanym na zakończenie Wielkiego 
Jubileuszu Roku 2000. Jest to tekst o charakterze 
profetycznym i programowym, który ze względu na 
bogactwo swej treści oraz kontynuacje myśli soborowej 
stał się dla Kościoła dokumentem ważnym u początku 
trzeciego tysiąclecia. Jan Paweł II potwierdza :”Kościół 
został założony z myślą o człowieku.... Pierwszym celem 
Kościoła jest uświęcenie człowieka, gdyż tego pragnie 
wieczna Miłość Boga w Trójcy”. Świętość nie jest 
przywilejem nielicznych, lecz powinnością wszystkich: 
„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty”(Kpł 19,2). 
Powołanie do świętości ma charakter uniwersalny. Nikt 
nie jest z niego wyłączony, zgodnie ze słowami Apostoła: 
„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie”(1T 4,3).  
Jan Paweł II dał nam przykład swoim życiem, każdym 
słowem i gestem jak wygląda droga do świętości. 
Wdzięczni  Panu Bogu za Papieża Polaka i Jego 
kanonizację będziemy bardzo uroczyście obchodzić  
w dniu 12-go października 14-ty Dzień Papieski, obchody 
będą przebiegały w różnych wymiarach, począwszy od 
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intelektualnego, poprzez duchowy, artystyczny  
i charytatywny. Publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem 
''Dzielmy się miłością'' zasili fundusz stypendialny dla 
najbardziej uzdolnionych uczniów szkół średnich  
i wyższych, pochodzących ze środowiska wiejskiego, jak  
i małych miast, możemy więc włączyć się w budowę 
''żywego pomnika'' Janowi Pawłowi II. Zwieńczeniem 
obchodów będzie Koncert Papieski na  Placu Zamkowym 

w Warszawie. Do obchodów włącza się również Polonia 
ze Stanów  Zjednoczonych, Australii, Francji, Wielkiej 
Brytanii i Kazachstanu. Radują się nasze serca ,że pamięć 
o naszym Wielkim Rodaku, jest bardzo żywa na całym 
świecie. 
ŚWIĘTY JANIE PAWLE II błogosław swojej ojczyźnie  
i całemu światu z „Domu Ojca”. 

Daniela Michalak 
 

RELACJA FORUM DUSZPASTERSKIEGO W POZNANIU 
27 września 2014 roku Zarząd Diecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej oraz członkowie Parafialnych Oddziałów  
Akcji Katolickiej  pod opieką duchową ks. Krzysztofa 
Basztabina uczestniczyli w Poznańskim Forum 
Duszpasterskim.  
Sesję pod hasłem ,,Nawracajcie się i wierzcie  
w Ewangelię” (Mk, 1,15) rozpoczęto  Mszą św. 

koncelebrowaną  w kościele św. Rocha w Poznaniu . 
 Kard. Paul Josef Cordes,  gość honorowy, emerytowany 
przewodniczący Papieskiej Rady COR UNUM  
w Watykanie podczas Mszy św.  zaapelował o rozwijanie 
„chrześcijaństwa zdecydowanego”. „Dojrzałość wiary 
oznacza dzisiaj, że chrześcijanin świadomie, pozostając  
w głębokiej relacji do Boga, nie poddaje się aktualnym 
trendom i wpływom otoczenia.” 
Obrady odbywały się  w Centrum Wykładowo-
Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej.  
Słowo wprowadzające wygłosi ks. arcybiskup Stanisław 
Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący KEP.   
Uczestnicy  wysłuchali referatów     ks. kard. Paulo Josefa 

Cordesa, o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP 
(kierownik Katedry Filozofii, Religii przy Wydział Filozofii 
Papieskiej Akademii teologicznej w Krakowie) oraz o. dr. 
Piotra Jordana Śliwińskiego OFM Cap (dyrektor 
Krakowskiej Szkoły Spowiedników) 

W dyskusji panelowej “Wydajcie więc godny owoc 
nawrócenia” (Mt 3,8) udział wzięli: Patrycja Hurlak, 
Radosław Pazura oraz Andrzej Sowa. 
Podczas forum kard. Cordes skupił się na nawróceniu 
rozumianym jako powtórne narodzenie. – Kościół wiele 
mówi dziś o nowej ewangelizacji, jest ona w wielu 
głowach. Wszyscy mamy być zaangażowani  

w ewangelizację – podkreślił 
kard. Cordes.  
Tematem referatu wybitnego 
teologa  
i filozofa o. prof. Jana Andrzeja 
Kłoczowskiego OP był cytat 
zaczerpnięty z encykliki „Lumen 
fidei” papieża Franciszka: „Kiedy 
gaśnie płomień wiary, wszystkie 
inne światła tracą  

w końcu swój blask”.  
O. Śliwiński wskazał na potrzebę dojrzałego spoglądania 
na siebie w sakramencie pokuty, inaczej bowiem grozi 
nam infantylizacja. – Dorosły nie może zatrzymać się na 
etapie dziecka przystępującego do spowiedzi przed  
I Komunią Świętą  – mówił prelegent. Podkreślił, że 
ważne jest znalezienie czasu na przygotowanie się do 
spowiedzi, zrobienie odpowiedniego do wieku i stanu 
rachunku sumienia oraz celebrowanie nabożeństw 
pokutnych. 
Podczas panelu dyskusyjnego świadectwo swojego 
nawrócenia dała Patrycja Hurlak. Aktorka i autorka 
książki „Nawrócona wiedźma” opowiedziała o swoim 

zafascynowaniu okultyzmem i magią i o doświadczeniu 
zła. – W okultyzm wpadłam po  
I Komunii Świętej, potem były horoskopy, amulety, 
podręcznik do czarnej magii. Nikt nigdy nie powiedział 
mi, że robię źle, że to jest niebezpieczne. Nikt mi nie 
ogłosił Ewangelii – opowiadała. Przyznała, że jej 
nawrócenie miało miejsce w tygodniu miłosierdzia i że 
dzięki egzorcyzmom, przystąpieniu do spowiedzi  
i Komunii Świętej odzyskała spokój serca. – Pan Bóg 
uczynił to wszystko w ciągu jednego tygodnia, a ja 

męczyłam się całe lata – dodała Hurlak. 
Historię swojego nawrócenia opowiedział też popularny 
aktor Radosław Pazura. – Pan Bóg pozwolił mi 
doświadczyć, że można się nawrócić, narodzić na nowo.  
Zaznaczył, że powrót do zdrowia po wypadku zawdzięcza 
modlitwie żony, która gdy on był niemal umierający, 
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‘’poprowadziła kilkugodzinną rozmowę z Panem 
Bogiem". – Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. 

 O życiu na krawędzi śmierci opowiedział muzyk Andrzej 
Sowa, który jako nastolatek zaczął zażywać narkotyki. – 

Dziewięć razy przeżyłem zapaść ponarkotyczną, 
żyłem na ulicy, spałem w wagonie kolejowym, w 
piwnicach – mówił. Swoje nawrócenie przeżył 
podczas rekolekcji charyzmatycznych  
w Konarzewie. 
Przedstawione świadectwa  nawrócenia do Boga 
pozostaną na długo w pamięci uczestników. 

Krystyna Mamińska 
Zdjęcia: Marianna Strugińska-Felczyńska 

  
 

 

ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA GRUP ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
W niedzielę 12 października 2014 roku o godz. 10.45 
rozpocznie się 2. Archidiecezjalna Pielgrzymka Grup 
Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej. Do 
udziału w pielgrzymce zaproszone są Grupy Żywego 
Różańca, Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci, Grupy 
Młodzieżowe Żywego Różańca oraz wszyscy czcicieli 
Matki Bożej. Kapłani, którzy przyjadą z pielgrzymami 
zaproszeni są do koncelebry (organizatorzy pielgrzymki 

proszą, aby księża koncelebrujący przywieźli ze sobą albę 
i stułę). 
Program pielgrzymki: 
godz. 10.45 - przywitanie przybyłych pielgrzymów - 
Świadectwo Sióstr Loretanek - miesięcznik "Różaniec" 
godz. 11.00 - nabożeństwo różańcowe w kaplicy Matki 
Boskiej Łaskawej 
godz. 11.40 - przygotowanie do liturgii Mszy Świętej 
godz. 12.00 - uroczysta Msza Św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem ks. abp. Marka Jędraszewskiego, 
Metropolity Łódzkiego 
godz. 14.00 - posiłek dla wszystkich uczestników 
uroczystości 
godz. 15.00 - koncert w wykonaniu Małego Chóru 
Wielkich Serc 
godz. 16.00 - zakończenie Pielgrzymki 
 
 

 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 
Poznaj atmosferę Światowych Dni Młodzieży poprzez pomoc innym i zostao wolontariuszem. 

Uczestnicy Konferencji z Archidiecezji Łódzkiej 

Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa 
majątkowe Archidiecezji Łódzkiej 
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NAGROBEK KS. PRAŁATA SZCZEPANA REMBOWSKIEGO 
Pragniemy podzielić się radosną wiadomością, iż nagrobek ks. prałata Szczepana Rembowskiego jest już w trakcie 
realizacji i zostanie poświęcony jeszcze przed uroczystością Wszystkich Świętych. Grób twórcy naszej parafii  
i budowniczego kościoła, znajduje się na cmentarzu Zarzew w Łodzi. Bóg zapłać za dotychczasowe wsparcie 
finansowe, choć jest to kropla w morzu potrzeb, ale z optymizmem należy podchodzić do każdego dzieła. 

Źródło: www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl 
     

BLIŻEJ WIERNYCH 
 
Arcybiskup Marek Jędraszewski jest użytkownikiem konta 
na facebook’u: www.facebook.com/pages/Abp-Marek-
Jędraszewski          Zapraszamy do polubienia strony!  
Facebook to serwis społecznościowy. Użytkownikami są 
ponad miliard osób na całym świecie, głównie młodych 
ludzi, którzy doceniają inicjatywę.  

 

 
Kolejną możliwością spotkania Jego Ekscelencję osobiście 
jest wzięcie udziału w cyklu spotkań „Dialogi w katedrze” – 
podczas których Arcybiskup odpowiada na pytania 
przysłane przez internautów i zadawane przez zebranych 
w świątyni wiernych. 
Najbliższe spotkanie odbędzie się  10 października 2014 o 
godz. 19.30 w Archikatedrze Łódzkiej. Tematem będzie  
"Troska o ubogich". 
Kolejne spotkania: 14 listopada - "Samotność  
i starość" oraz 12 grudnia - "Sumienie". 

Katarzyna Wieczorek 
 

SYNOD BISKUPÓW W WATYKANIE TRWA 
Od 5 października 2014 w Watykanie trwają prace nadzwyczajnego Synodu Biskupów, poświęcone 

wyzwaniom dla duszpasterstwa rodzin w kontekście ewangelizacji. 
Nadzwyczajny Synod potrwa do 19 października. Weźmie w nim udział 250 osób, wśród nich 190 biskupów. 
Uczestnikiem z Polski jest ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 
Zebrani na obradach Synodu mają dyskutować o największych problemach współczesnych rodzin, a także o zmianach 
w życiu społecznym. Pochylą się również nad problemami osób rozwiedzionych i żyjących w związkach 
niesakramentalnych. 
Na Synodzie nie zapadną żadne decyzje. Przyjęty zostanie dokument końcowy, który będzie podstawą prac 
następnego zgromadzenia biskupów nt. rodziny, w przyszłym roku. 

Żródło strony internetowe. Opracowała Katarzyna Wieczorek 
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA W ŁODZI 
W sobotę, 25 października 2014 r., odbędzie się VIII 
Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Dziennikarz – 
między prawdą a kłamstwem”. Motywem przewodnim 
tegorocznego spotkania będzie poszukiwanie 
odpowiedzi: „Quo vadis, Polonia? – Dokąd idziesz, 
Polsko?”. Konferencja odbędzie się w auli Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łodzi przy ul. św. 
Stanisława 14. 
Patronat nad konferencją objął ks. abp Marek 
Jędraszewski, ordynariusz diecezji łódzkiej. 
PROGRAM: 
I Sesja – 10.00-12.35 
10.00-10.30 – rozpoczęcie konferencji: Marcin 
Maruszak, Krzysztof Nagrodzki 
10.30-11.00 – wykład prof. Michała Seweryńskiego 
„Czy Polska jest demokratycznym państwem prawa?” 

11.00-11.30 – wykład prof. Józefy Hrynkiewicz „Praca 
kluczem do rozwiązania kwestii społecznych” 
11.30-12.00 – wykład prof. Romualda Szeremietiewa 
„Bezpieczeństwo narodowe – wojsko, sojusze, 
zagrożenia” 
12.00-12.05 – Modlitwa „Anioł Pański” 
12.05-12.35 – wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza „Czy 
przyszłość Polski idzie przez rodzinę?” 
12.35-13.15 – dyskusja: Władysław Korowajczyk 
II Sesja – 14.40-16.40  
o. Dariusz Drążek CSsR, Jacek Karnowski, Piotr Semka, 
Sławomir Skiba, Bronisław Wildstein, Wanda 
Zwinogrodzka, Tomasz Bieszczad 
16.40-17.20 – dyskusja: Zygmunt Chabowski, dr 
Przemysław Dakowicz 
17.20 – refleksja zamykająca ks. bp. Adama Lepy  

Źródło: www.naszdziennik.pl

 

 

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.  

 

DUSZPASTERZE ZAPRASZAJĄ 
 

 Przez cały październik na codzienne nabożeństwa różańcowe: w tygodniu o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 

17.30. 

 Do korzystania z zasobów biblioteki parafialnej, otwartej w niedziele w godzinach 9.30 -11.30 

 Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach   

 literackim ,,Napisz list Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem 

zwyciężasz”. Konkurs organizowany przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej i Telewizję Polską TV. Na 

szczeblu wojewódzkim organizowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, 

Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej oraz Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. 

Bliższe informacje: na stronie parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu  

www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl 

 literackim, plastycznym, multimedialnym ,,Jan Paweł II- Świętymi Bądźcie” informacje o konkursie 

znajdziecie na stronie www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl, www.gim2miasto.zgierz.pl, Wydziale 

Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Łodzi: www.archidiecezja.lodz.pl/~~katechein.php. 

Konkurs organizowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, Wydział 

Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej oraz Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. 
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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 

Edward Zalewski (ur.1929) 
Krzysztof Stopka (ur.1956) 
Henryka Martyna (ur.1933) 

Bolesława Chojnacka (ur.1926) 
Karol Frątczak (ur.1958) 

Zygmunt Majewski (ur.1955) 
Maksymilian Zalewski (ur.2014) 
Barbara Kwiatkowska (ur.1930) 
Władysław Dziwirski (ur.1920) 

Krystyna Włostek (ur.1934) 
Zdzisław Kuzański (ur.1933) 
Mirosława Janczak (ur.1953) 
Danuta Czekalska (ur.1931) 

Janina Antecka (ur.1919) 
 

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

DZIECI DOSTAŁY PREZENTY  
Nasi podopiecznie - dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej przy Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu 
otrzymały prezenty. Hojnym darczyńcą  okazała się dr Iwona Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierz. Radości nie było 
końca. Podopieczni otrzymali piłki do gry, torby i bryloczki.  

W imieniu podopiecznych dziękuję za prezenty i pamięć o młodszych mieszkańcach Zgierza.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sakrament chrztu otrzymali 
 

Joanna Urszula Furman 
Kinga Kunowska 

Szymon Antoni Łęczewski 
Marta Bogumiła Szlachcińska 

Nikola Julia Starzyńska 
Zuzanna Wojciechowska 
Wojciech Henryk Zalęga 
Wiktoria Joanna Winter 
Mikołaj Piotr Lisowski 

 

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

drogą prawdy. 

Sakrament małżeństwa zawarli 

Karolina Petera i Michał Kowalczyk 
Justyna Majcherowicz i Jacek Tomczak 

Justyna Gryszkiewicz i Przemysław Gryszkiewicz 
Anna Dyjaczyńska i Maciej Adamkiewicz 

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

Katarzyna Wieczorek 

Z KSIĄG PARAFIALNYCH 

   Opracowała: Katarzyna Dąbrowska 

 


