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PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

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

 

WYWIAD Z KSIĘDZEM TOMASZEM CYLIŃSKIM 

 

 Księdza rodzinne strony to… ? 
 Pochodzę z terenów diecezji włocławskiej  
z parafii p.w. świętego Mikołaja w Wierzchach, która 
położona jest w okolicach Poddębic. 
 Kiedy zrodziła się w Księdzu myśl  
o kapłaństwie? 
 Pierwsza myśl wstąpienia do seminarium 
pojawiła się w białym tygodniu, po komunii świętej. 
Kapłan zebrał nas na podsumowanie i podczas rozmowy 
powiedział może ktoś z was pójdzie w moje ślady. 
Wówczas podniosłem rękę, że ja chcę zostać księdzem. 
Ta myśl towarzyszyła mi przez cały okres mojej edukacji 
w szkole podstawowej oraz liceum. Po ukończeniu szkoły 
średniej, wstąpiłem do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Łodzi. Wpływ na moją decyzję miało 
wiele czynników. Na mojej drodze życiowej spotykałem 
kapłanów którzy urzekali mnie swą postawą. W parafii 
mieliśmy księdza Lucjana, który zachwycił mnie sylwetką 
kapłana głębokiej wiary, wiary widocznej w czynach. 
Następnie miałem wspaniałych księży katechetów, 
którzy zafascynowali mnie kapłaństwem. 
 Warto także nadmienić, iż mojej rodzinie mam 
wujka księdza, który pracował w diecezji włocławskiej. 
Mam także dobre zaplecze rodzinne. Moi rodzice 
wychowali mnie w głębokiej wierze, popartej 
doświadczeniem. Do dziś obecna jest w moim domu 
rodzinnym wspólna modlitwa rano, wieczorem, a także 
wspólna obecność w kościele na Mszy świętej. 
 Posługa w naszej parafii nie jest pierwszą  
w Księdza kapłaństwie. Proszę nam powiedzieć, w 
jakich parafiach wcześniej ksiądz pracował? 
 Zaraz po ukończeniu seminarium i otrzymaniu 
święceń w 2005 roku trafiłem do parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Parzęczewie, gdzie 
spędziłam trzy lata. Po ich upływie przeniesiono mnie do 
parafii p.w. Zesłania Ducha świętego  
w Aleksandrowie Łódzkim, tam byłem dwa lata,  

a następnie trafiłem 
parafii św. Józefa 
Oblubienica 
Najświętszej Maryi 
Panny w Łodzi Rudzie, 
gdzie pracowałem 
cztery lata. Ostatnim 
miejscem mojej 
kapłańskiej posługi była 
parafia Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny w Łodzi na placu 
Kościelnym, gdzie spędziłem rok czasu. 
 Podczas swojej posługi duszpasterskiej, jakimi 
grupami Ksiądz się opiekował? 
 Najczęściej zajmowałem się ministrantami, ale 
także w mojej posłudze kapłańskiej powierzano mi 
opiekę nad Asystą parafialną, Żywą Różą, Caritasem, 
Młodzieżą, Matkami chrześcijańskimi, Kursem Alfa, 
prowadziłem strony internetowe parafii, a także 
przygotowałem  dzieci do pierwszej Komunii świętej oraz 
bierzmowania.  
 Wiemy, że obronił Ksiądz tytuł naukowy - 
doktora, proszę nam przybliżyć co było problematyką 
pracy doktorskiej? 
 Pracę doktorską napisałem na wydziale 
teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie z zakresu homiletyki w 2010 
roku. Temat pracy brzmiał: ,,Podmiot przemawiania 
słowa Bożego w polskiej teorii homiletycznej w okresu 
międzywojennego 1918 – 1939 roku”. W swojej pracy 
starałem się ukazać jak wyglądało głoszenie kazań  
w okresie międzywojennym, po odzyskaniu nieodległości 
przez Polskę. Jak wiemy w okresie zaborów szkoły były 
pozamykane, zatem ludzi wykształconych było mało. Po 
odzyskaniu niepodległości trzeba było zacząć 
funkcjonować normalnie. W pracy starałem się ukazać, 
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jak starano się rozwiązać ten problem. Do napisania 
pracy z tego zakresu skłoniła mnie dzisiejsza 
rzeczywistość, bowiem współcześnie istnieją podobne 
trudności z jakimi borykano się w okresie 
międzywojennym, zatem jest to dylemat aktualny także 
obecnie.  
 Jakim Ksiądz pragnie być kapłanem? 
 Pamiętam, jak byłem w szkole średniej, wahałem 
się czy wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego, 
czy do Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa 
Salezjańskiego. Dużo czytałem życiorysów świętych, 
wśród nich przemyśleń św. ks. Jana Bosko, założyciela 
Salezjanów. Ta postać urzekła mnie swoją postawą, 
serdecznością otwartością  na ludzi, a szczególnie na 
ludzi młodych. Obecnie każdego dnia towarzyszy mi myśl 
ks. Jana Twardowskiego: ,,Własnego kapłaństwa się 
boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed 
kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem 
klękam”. Staram się, aby moje kapłaństwo było służebne 
dla ludzi, a nie dla własnego wygodnictwa. Jest to 
trudne, gdyż czasem ludzkie atrybuty biorą górę. 
 Czym Ksiądz będzie zajmował się w naszej 
parafii? 
 Będę opiekunem duchowym Koła Przyjaciół 
Radia Maryja, Ministrantów, Asysty Dziecięcej, Asysty 

dla dorosłych, Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz 
gazety „Dobra Rada”. 
 Jakie pierwsze wrażenie wywarła na Księdzu 
nasza parafia, po otrzymaniu nominacji od Ks. 
Arcybiskupa? 
 Kiedy dostałem dekret, byłem mile zaskoczony, 
ponieważ parafię i wiernych znałem. Zapoznałem się  
z nią 10 lat temu, podczas mojego pobytu na rocznych 
praktykach diakońskich. Zatem moja przeprowadzka jest 
niejako powrotem w miejsce, gdzie moje kapłaństwo się 
formowało. Bardzo mile wspominam tamten czas. 
 Jakie słowa chciałby Ksiądz przekazać 
parafianom?  
 Dziękuję za miłe i życzliwe przyjęcie w parafii. 
Cieszę się, kiedy widzę tylu wiernych obecnych na 
Mszach św. oraz przystępujących do Komunii św., to 
buduje wiarę we mnie i jest wielką radością dla mnie. 
Chciałbym by te postawy były dalej pielęgnowane przez 
parafian. 

Bóg zapłać za rozmowę. 
 

Wywiad z ks. Tomaszem Cylińskim przeprowadziła 
Marianna Strugińska-Felczńska 

 

SYMBOLE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 

 

 Za niespełna rok będziemy w Polsce gościć 
młodych ludzi, którzy przyjadą na spotkanie z papieżem 
Franciszkiem w czasie Światowych Dni Młodzieży. 
Każdemu takiemu spotkaniu młodych towarzyszą 
symbole: Krzyż Roku Świętego oraz ikona Matki Bożej 
Wybawicielki Ludu Rzymskiego. Te symbole gościły także 
w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. 
Peregrynacja spotkała się z zainteresowaniem wśród 
ludzi nie tylko młodych. W czasie nocnego czuwania nie 
zabrakło modlitwy różańcem, kanonami Taize oraz ciszy. 
Towarzyszyło nam także słowo św. Jana Pawła II, które 

kierował do młodych. O północy miała miejsce 
Eucharystia, podczas której ks. dziekan Andrzej 
Chmielewski przypomniał nam, że nie powinniśmy 
poddawać się, gdy napotykamy na jakiś krzyż, ale 
powinniśmy podejmować go z miłością. Adoracja w ciszy 
trwała aż do rana, kiedy to zostały odśpiewane Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu. Zaraz po pierwszej niedzielnej 
Eucharystii symbole wyruszyły w dalszą drogę, do 
kolejnych parafii naszej archidiecezji. 

Joanna Kisiel 
Zdjęcia: Iza Wieczorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbole Światowych Dni Młodzieży  w naszej parafii. 
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WIZYTACJA KANONICZNA W NASZEJ PARAFII  

 

 Jednym z bardzo ważnych wydarzeń w życiu 
wspólnoty parafialnej jest przewidziana w prawie 
kanonicznym Kościoła katolickiego – wizytacja 
duszpasterska, która odbywa się co 5 lat. Należy 
zaznaczyć, iż wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania  
i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania 
ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. 
 Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo 
czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem 
jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą 
zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Wizytacji 
kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia 
religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-
gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje 
charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje 
go przebieg katechizacji oraz zapoznaje się z innymi 
formami duszpasterstwa występującymi w parafii. 
  
 

 
W dniach 24 i 25 października nasza parafia będzie 
gościła ks. bpa Ireneusza Pękalskiego. Wizytacja 
rozpocznie się w sobotę wspólną Eucharystią  
sprawowaną o godzinie 17.30, której przewodniczył 
będzie ks. bp. Ireneusz. Po Eucharystii nastąpi czas 
spotkania z wiernymi. Będzie to czas kiedy 
przedstawiciele wszystkich grup działających w naszej 
parafii spotkają się z Księdzem Biskupem, by podzielić się 
refleksjami oraz aby zdać sprawozdanie z działalności 
podległym im wspólnot. Wizytacja ta zakończy się dnia 
następnego – w niedzielę, Eucharystią  sprawowaną  
o godzinie 11.30.  
 Już teraz Duszpasterze Naszej Parafii serdecznie 
zapraszają wszystkich wiernych do licznego uczestnictwa 
w tym bardzo ważnym wydarzeniu w życiu całej parafii 
Matki Boskiej Dobrej Rady.  
 

Danuta Jadczak 

ŚWIADECTWO  WIARY 

 Już po raz kolejny na pl. Kilińskiego w Zgierzu, 
wierni zgromadzili się w godzinie miłosierdzia na 
wspólnej modlitwie. Koronka do Bożego Miłosierdzia na 
ulicach miast była organizowana 28 września, w rocznicę 
beatyfikacji bł. Michała Sopoćko, spowiednika św. 
Faustyny. Organizatorzy i uczestnicy ogarniają modlitwą 
cały świat prosząc o Miłosierdzie Boże. W tym roku do 
modlitwy włączyli się kapitalni samolotów i statków 

morskich wraz z załogami oraz kierowcy transportu 
drogowego. Zgierska grupa w ilości około 100 osób pod 
przewodnictwem ks. Jana Czekalskiego modliła się 
prosząc o Miłosierdzie Boże i błogosławieństwo 
szczególnie dla mieszkańców miasta Zgierza. 
 W imieniu duszpasterzy  dziękujemy za 
świadectwo wiary. 

Agnieszka Gajek 

Msza św. podczas peregrynacji symboli ŚDM. Pożegnanie symboli Światowych Dni Młodzieży. 
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PRZECHODNIAMI TYLKO JESTEŚMY 

 

  
Motto 1: 
"Bądźcie świętymi jako Ojciec Wasz Niebieski jest 
święty" 
                                                                   Jezus z Nazaretu 
  
 
 Przechodniami tylko jesteśmy do domu Ojca. 
Drogę mamy trudną, wyboistą, nierzadko pełną 
cierpienia. A tu jeszcze polecenie: bądźcie świętymi. 
Dążenie do świętości w dzisiejszych czasach, gdzie luz 
moralny jest wszechobecny a etyka się tak 
uwspółcześniła, że słyszymy tylko o tolerancji i postępie, 
gdzie sami katolicy (a jest to nie mała grupa) chcą by ład 
moralny Kościoła uległ zmianie. Mnożą się pytania: czy 
Kościół nie rozumie niedobranej pary małżeńskiej? Czy 
homoseksualizm na pewno jest grzechem? Czy in vitro 
musi być przez Kościół napiętnowane i czy aborcja  
w pierwszych dniach to 
pozbawienie życia? Itd. 
itd. Nie pojmuję. Po prostu 
nie pojmuję, pomimo 
intelektualnych wysiłków 
skąd się bierze w ludziach 
taka pojęciowa, 
diaboliczna schizofrenia. 
Dochodzę do wniosku, że 
nasze serca są niestałe, 
podatne bardziej na emocje niż zasady, które leżą u 
podstaw nauki Chrystusa. Pomóc nam może tylko Bóg, 
który ze swoim krzyżem staje nam na drodze i mówi: 
wybieraj.  
 Wiara nasza nie jest dla mięczaków, wymoczków  
i cherlaków. Wiara nasza jest dla ludzi mocnych, 
odważnych z kręgosłupem moralnym, którzy wezmą 
swój krzyż i pójdą za swoim zbawicielem. Tu nie ma 
kompromisów, tu Chrystus nie odpuszcza, bo w grę 
wchodzi nasze zbawienie. Brak zgody Pana na igrzyska. 
Igrzyska daje nam szatan i jego słudzy. Mamy prawo 
wyboru. Jezus, ten Jezus, który dobrowolnie rozkłada się 
na krzyżu, pokazuje nam na przykładzie wszystkich 
świętych, że można mieć zasady, wielkość, odwagę, by 
dążyć do świętości i nie dać się pokonać szatanowi. 
 Pierwszy listopada jest dniem wszystkich 
świętych, którzy pochodzili ze wszystkich stanów  
i zawodów. Są także z naszego kraju, są naszą chlubą  
i ostoją a ich zasługi i wstawiennictwo tworzą nad nami 
parasol ochronny. Oni służyli Bogu i bliźnim, piętnowali 
nadużycia i krzywdy; nierzadko czynili cuda dla dobra 
człowieka. Jak pisze Zofia Kossak-Szczucka "żaden święty 
nie idzie do Boga sam. Dąży za nim liczny orszak dusz 
porwany jego przykładem". Czy nasze dusze znajdą się  
w tym orszaku?  
  

 Motto 2: 
"Dziękuję ci śmierci, że naprowadziłaś mnie na ślad 
czym jest życie" 
  ks. prof. Włodzimierz Sedlak 
  
 Jesienią, gdy droga mleczna się zwęża, a plejady 
błyszczą wysoko na niebie, obchodzono kiedyś na 
ziemiach polskich święto dziadów. Świat duchów 
wkraczał w świat żywych. Kościół podobnie jak w innych 
przypadkach, zapożyczył ten obyczaj zamieniając noc 
dziadów w dzień zaduszny. Dzień Zaduszny jako 
uroczystość kościelną zapoczątkował św. Odylon (opat 
benedyktynów w Cluny) w X wieku. Tradycyjnie 
obchodzimy go w dzień po Wszystkich Świętych. 
 Wspominamy wtedy swoich najbliższych  
i modlimy się za nich. Wietrzny, zimny listopad sprzyja 
refleksjom nad grobami rodziców i innych naszych 
bliskich. Bolesne doświadczenia odzywają wtedy  

 w człowieku. Znów jestem małym 
chłopcem biegnącym na spotkanie 
mamy i wilgotnieją mi oczy. 
Cierniem w sercu stają mi wtedy 
czyny niegodne syna mojej mamy,  
a niemożność przeproszenia 
gniecie mi moje serce. 
Dzień Zaduszny tchnie nadzieją. 
Dusze czyśćcowe wspomagane 
naszą modlitwą opuszczają swoje 

doraźne miejsce i unoszą się ku Bogu. Dlatego modlitwy 
nasze za zmarłych są naszym obowiązkiem. Na 
cmentarzach często widnieje napis: "Kim wy jesteście, 
my byliśmy, kim my jesteśmy, wy będziecie". To 
przestroga zmarłych dla żywych. Każdy narodzony 
człowiek musi przejść przez wrota śmierci. Po niej jest 
sąd naszej odpowiedzialności i nieroztropności, naszych 
grzechów i dobrych uczynków, naszej miłości do Pana 
Boga lub naszej zdrady wobec Niego. Są trzy rzeczy 
ostateczne: śmierć, sąd boży, niebo albo piekło. Jest 
jeszcze wszechogarniające miłosierdzie boże: ufajmy  
w nie. Cóż, wypada mi tylko życzyć sobie i czytelnikom 
byśmy pod koniec naszych dni mogli za św. Pawłem 
powiedzieć: w dobrych zawodach uczestniczyłem, bieg 
ukończyłem, wiary ustrzegłem. 
  Naszym życiem powinniśmy dać przykład swoim 
najbliższym, którzy po nas zostają.  
  
"Trwa człowiek, który odszedł w tych, co po nim 
przychodzą. Trwa człowiek w tych, co odeszli" 
                                                                    Karol Wojtyła. 
   
Przechodniami bowiem tylko jesteśmy... 

 
Bolesław Wąsowski 
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NOWENNA POMPEJAŃSKA 
 

Historia Nowenny Pompejańskiej wiąże się  
z postacią Bartolo (Bartłomieja) Longo, masona  
okultysty, który po nawróceniu stał się gorliwym 
wyznawcą Chrystusa. Niezmiernie wdzięczny Matce 
Bożej za łaskę nawrócenia, Bartolo rozpoczął starania 
związane z zakupem obrazu Matki Bożej Różańcowej. 
Nazwał go „narzędziem do realizacji jednego  
z największych zamierzeń Bożego 
Miłosierdzia”. Przypadkowo znalazł bardzo zniszczony 
wizerunek, kupiony za znikomą cenę tj. za  
równowartość jednego dolara, który przechowywany był 
w klasztorze w Neapolu. Obraz przewieziono 13 
listopada 1875 roku do Pompei (miasta u stóp 
Wezuwiusza, odbudowanego na miejscu dawnych 
Pompejów) i oddano do renowacji. Kilkakrotnie 
odnawiany wizerunek został umieszczony we wspaniałej 
świątyni wzniesionej z inicjatywy Bartolo. Cudowny 
obraz przedstawia siedzącą na 
tronie Madonnę. Na Jej kolanach 
spoczywa Dzieciątko Jezus 
trzymające w rączkach różaniec św. 
Dominika. Maryja trzyma w 
dłoniach różaniec św. Katarzyny ze 
Sieny. Papież Leon XIII powiedział, 
że Bóg dał nam ten wizerunek, 
abyśmy za jego pośrednictwem 
zyskali łaski, które poruszą cały 
świat.  

Wielokrotnie za przyczyną 
Dziewicy z Pompei dochodziło do 
zdumiewających cudów. Jednym z 
nich było cudowne uzdrowienie w 
1884r. 21 – letniej nieuleczalnie 
chorej Fortunatiny Agrelli z 
Neapolu. Matka Boża ukazała się Fortunatinie  
i powiedziała, że za każdym razem, gdy dziewczyna 
pragnie uzyskać jakąś łaskę za pośrednictwem Maryi, 
powinna odprawić na cześć Matki Bożej 3 nowenny 
błagalne, odmawiając 15 Tajemnic Różańca, a potem – 
3 nowenny dziękczynne. Fortunatina została 
uzdrowiona. W 1890r. papież Leon XIII uroczyście uznał 
to uzdrowienie za cudowne. Wydarzenie to dało 
początek nabożeństwu do Królowej Różańca Świętego  
z Pompei.  

Nowenna Pompejańska została rozpropagowana 
przez Bartolo Longo, niezwykle zaangażowanego  
w szerzenie kultu Matki Bożej Królowej Różańca 
Świętego. Bartolo był także założycielem Bractwa 
Różańcowego, które z czasem rozrosło się do 5 mln. 
członków. Niósł pomoc sierotom, pisał książki o historii 
Różańca Świętego, układał nowenny i modlitwy, 

rzetelnie dokumentował ówczesne cuda i łaski. Został 
beatyfikowany przez Ojca św. Jana Pawła II w 1980r.  

Nowenna Pompejańska jest nazywana także 
„nowenną nie do odparcia”, gdyż Matka Boża dała 
obietnicę, że każdy, kto odmówi przez 54 dni Różaniec, 
modląc się o konkretną łaskę, otrzyma ją. Nowenna 
składa się z cyklu 6 – ciu nowenn po 9 dni (łącznie 54 
dni). Jest podzielona na dwie części po 27 dni każda (3 x 
9 dni). Pierwszą część stanowią 3 nowenny błagalne, 
drugą – 3 nowenny dziękczynne. Aby się nie pogubić, 
warto zaznaczyć w kalendarzu dni trwania nowenny – 
datę rozpoczęcia i zakończenia. Nowennę Pompejańską 
należy odmówić w jednej konkretnej intencji przez cały 
czas jej trwania.  
 
 Jak odmawiać Nowennę Pompejańską przez 
kolejne 54 dni? 

 Rozpoczynamy od przeżegnania 
się znakiem krzyża. Potem podajemy 
intencję i mówimy: „Ten Różaniec 
odmawiam na Twoją cześć, Królowo 
Różańca świętego”. Następnie 
odmawiamy modlitwy początkowe 
Różańca (Wierzę w Boga, Ojcze nasz,  
3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) – 
odmawiamy je jeden raz, na początku 
nowenny w danym dniu. Następnie 
rozważamy i odmawiamy Różaniec –  
3 części: Tajemnice Radosne, Bolesne  
i Chwalebne. Można też odmówić 
dodane przez Jana Pawła II Tajemnice 
Światła, choć w Nowennie 
Pompejańskiej nie jest to konieczne. 
Odmawianie Różańca można podzielić 

np.: tak, że  rano modlimy się Tajemnicami Radosnymi, 
w południe Tajemnicami Bolesnymi (i ewentualnie 
Światła), a wieczorem – Chwalebnymi. Po zakończeniu 
każdej części Różańca należy odmówić modlitwę 
błagalną (przez 27 dni) lub dziękczynną (przez kolejne 27 
dni). 
 Na końcu modlitwy w ciągu dnia odmawiamy 
„Pod Twoją obronę” oraz trzy razy prosimy z ufnością  
i wiarą: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami!” 
 
 Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej – 
modlimy się tą modlitwą przez pierwsze 27 dni 
nowenny. 
 Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, 
jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli 
Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, 
miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą 
moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty 
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Twój Różaniec i  przez upodobanie, jakie okazujesz dla 
Twojej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. 
Amen. 
 
 Modlitwy końcowe w trakcie części 
dziękczynnej – modlimy się tą modlitwą przez drugie 27 
dni nowenny. 
 Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje 
całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę 
rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego  
z Pompei, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła 
mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać  

o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam, 
będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, 
wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze 
mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem 
do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak 
jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie 
stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen. 
 
Informacje o Nowennie Pompejańskiej możesz znaleźć 
na stronie internetowej www.pompejanska.rosemaria.pl 
 

Elżbieta Hildt 

 

JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY 

 

 11 października pod hasłem „Jan Paweł II – 
patron rodziny” odbędą się XV obchody Dnia 
Papieskiego. Wydarzeniom tego dnia będą przyświecać 
słowa Jana Pawła II, że „rodzina Bogiem silna staje się 
siłą człowieka i całego narodu”. Tegoroczne obchody 
Dnia Papieskiego mają upamiętniać pontyfikat świętego 
papieża Polaka i upowszechniać 
jego nauczanie. 
 Jan Paweł II podczas 
swojego pontyfikatu wiele troski i 
uwagi poświęcał rodzinie. 
Promował ją i bronił 
fundamentalnych wartości 
dotyczących cielesności, płciowości, 
seksualności, godności 
narzeczeństwa, sakramentalnego 
małżeństwa i rodziny otwartej na 
życie. Wskazywał na rodzinę jako 
podstawowe środowisko 
wychowawcze i wychowujące oraz 
na głębokie i integralne rozumienie 
natury i funkcji rodziny w świecie 
współczesnym. W Liście do Rodzin 
w 1994 roku pisał: „Pośród tych 
wielu dróg rodzina jest drogą 
pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą 
powszechną, pozostając za każdym razem drogą 
szczególną, jedyną  
i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy 
człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się 
odłączyć”. 
 Jan Paweł II miał świadomość, że sytuacja 
Kościoła ściśle wiąże się z kondycją rodziny. Znał dobrze 
przypadki z historii, kiedy osłabienie życia rodzinnego, 
będące wynikiem  przeróżnych czynników, odbijało się 
zarówno na życiu wspólnoty wierzących jak i całego 

narodu. W Liście do Rodzin pisał, że : „Rodzina jest drogą 
Kościoła. Rodzina jest organicznie zespolona z narodem, 
a naród z rodziną”. Podczas pobytu w Polsce, w Kielcach 
w 1991 roku ostrzegał polskie rodziny przed 
niebezpiecznymi nurtami, które lekceważyły 
sakramentalne małżeństwo i rodzinę w nowej 

demokratycznej rzeczywistości po 
przełomie 1989 roku, a sześć lat później  
w Kaliszu w sanktuarium św. Józefa 
stanowczo stanął w obronie życia 
nienarodzonych.  
 Papież Polak podkreślał 
ogromną wartość rodziny ze względu na 
obecność w niej Chrystusa: „Dzięki 
sakramentalnej obecności Chrystusa, 
dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, 
w której małżonkowie oddają się sobie 
wzajemnie, rodzina jest wspólnotą 
świętą. Jest komunią osób 
zjednoczonych miłością”. 
 Podczas kanonizacji Jana Pawła 
II Ojciec Święty Franciszek powiedział: 
„Jan Paweł II był papieżem rodziny. 
Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby 
zostać zapamiętany jako papież 

rodziny”.  
Tegoroczny Dzień Papieski będzie szczególnie dobrą 
okazją do modlitwy za rodziny przez wstawiennictwo św. 
Jana Pawła II – „patrona rodziny” oraz powrotu do jego 
nauczania, a także czasem refleksji nad rodziną  
i małżeństwem we współczesnej rzeczywistości. 
 W tym dniu w Kościołach w Polsce tradycyjnie 
będą zbierane pieniądze na stypendia dla zdolnej 
młodzieży z ubogich rodzin. 
 

Barbara Musiał
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NOWI KANDYDACI DO ARMII CHRYSTUSA… 

 

  
 W dniu 4 października 2015, podczas Mszy 
Św. o 11:30 Jakub Dąbrowski, Bartosz Koligat, Kacper 
Loba, Jakub Stern i Szymon Pałczyński zostali przyjęci 
do grona kandydatów Liturgicznej Służby Ołtarza. 
Obrzęd rozpoczął się prośbą rodziców oraz chłopców 
o włączenie do grona kandydatów, następnie kapłan 
udzielił im błogosławieństwa na czas kandydatury. 
Widocznym znakiem włączenia do grona kandydatów 

było nałożenie szarf. 
 Pod opieką ks. Tomasza Cylińskiego młodzieńcy 
będą przez cały rok przygotowywać się do święceń 
ministranckich. Spotkania przysposabiające, w czasie 
których chłopcy zapoznają się z rolą ministranta, 
prowadzić będą lektorzy Jacek Graczyk i Mateusz 
Jadczak.   
 Warto nadmienić, iż bycie ministrantem to nie 

tylko służba na Mszy św., 
ale także posłuszeństwo, 
umiejętność przebaczenia 
i miłowania bliźniego. Jeśli 
są młodzi, którzy chcieliby 
służyć Bogu przy ołtarzu, 
to zapraszamy na 
Eucharystię w niedzielę na 
godzinę 11:30, a także na 
zbiórki w sobotę  w Domu 
Parafialnym na godzinę 
11:00. 

 Jacek Graczyk 

 

U STÓP PANI JASNOGÓRSKIEJ NA APELU 
 

 24 września 2015 roku o godzinie 15:15 z parafii 
Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu grupa pielgrzymów 
licząca 45 uczestników wraz z księdzem opiekunem 
Krzysztofem Basztabinem wyruszyła z radosnym 
śpiewem i modlitwą na ustach do Jasnogórskiej Pani. Do 
Częstochowy dojechaliśmy przed godziną 18:00. 
Najpierw uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej  
w Dolinie Bożego Miłosierdzia o godzinie 18:00.  
 Posileni Słowem i Ciałem Jezusa Chrystusa 
udaliśmy się autokarem na Jasną Górę, aby z radością 
oczekiwać godziny 21:00 i aby pełną piersią wyśpiewać 
„Jestem przy Tobie Pamiętam, Jestem przy Tobie 
czuwam”. Zanim jednak wybiła godzina 21:00, każdy  
z Nas miał czas na chwilę refleksji oraz indywidualnej 
modlitwy. 

 Po zakończonej modlitwie apelowej napełnieni 
Duchem Modlitwy i uradowani ze spotkanie z Naszą 
Matką z radosnym śpiewem wyruszyliśmy w drogę  

powrotną do Zgierza. Mimo późnej pory, nikt z Nas nie 
odczuwał zmęczenia. 
  Ks. Krzysztof ofiarował nam prezent modlitewny 
– Nowennę w intencji Nas, którzy byliśmy wraz z Nim  
u Naszej Królowej. Eucharystia ta była sprawowana  
w środę 30 września o godzinie 17:30. Za ten prezent i za 
ten czas wspólnie spędzony w swoim imieniu jak  
i każdego mówimy Księdzu: Serdeczne Bóg Zapłać! 

Mateusz Jadczak  

Nałożenie szarf jako znak włączenia do grona 
kandydatów Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Dolina Bożego Miłosierdzia - Częstochowa 

Jasna Góra. 
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KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA W TORUNIU 
 

 W dniu 10 września 2015 roku Koło Przyjaciół 
Radia Maryja przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady  
w Zgierzu, którego opiekunem jest ks. Tomasz Cyliński, 
została zorganizowana pielgrzymka do Torunia. Celem 
były odwiedziny siedziby Radia Maryja oraz telewizji 
Trwam. W czasie pobytu w rozgłośni pielgrzymi 
uczestniczyli we wspólnej modlitwie na Eucharystii  
w radiowej kaplicy oraz spotkali się z ojcem Tadeuszem 
Rydzykiem. Owo spotkanie odbyło się w miłej  
i serdecznej atmosferze. Następnie udali się do Kościoła 
Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, 
gdzie pątników oprowadzał pan Andrzej Ryczek, 
architekt świątyni. Kolejnym punktem były odwiedziny  
w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie 
prowadzone są studia dla młodzieży na skalę 
międzynarodową. Ostatnim miejscem wspólnego 
pielgrzymowania, był spacer po starówce Torunia, 

podczas której uczestnicy mogli zaopatrzyć się w słynne 
toruńskie pierniki. Pielgrzymka odbyła się w radosnej  
i modlitewnej atmosferze. 
 

Jadwiga Owczarczyk 

 
 

 

 

BY ZACHOWAĆ PAMIĘĆ… 

 

 W niedzielę 20 września w parafii Matki Boskiej 
Dobrej Rady w Zgierzu odbyła się Msza święta z okazji 76 
rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. 
Eucharystii przewodniczył ks. dr Tomasz Cyliński. Był to 
szczególny dzień kiedy mogliśmy oddać hołd Rodakom 
zesłanym na Syberię, do Kazachstanu, Rosji oraz innych 
części Związku Sowieckiego. Na Eucharystię przybyli 
przedstawiciele Związku Sybiraków, Solidarności, a także 
przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, 
zgierskich szkół oraz liczni wierni.  
 17 września 1939 roku wojska ZSRR napadły na 

Polskę. W wyniku paktu Ribbentrop – Mołotow Niemcy  
i Związek Sowiecki uzgodnili likwidację Państwa 
Polskiego. Ten dzień dał początek tragedii w postaci 
tego, co symbolicznie określamy mianem „Katyń”, oraz 
eksterminacji ludności polskiej i wywózki około miliona 
obywateli polskich w głąb Związku Radzieckiego, co dało 
początek tego, co określamy mianem Sybiraków. 
 Po Mszy Św. złożono kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą wydarzenia z 17 września 1939 roku. 
 

Marianna Strugińska – Felczyńska

 

 

 

Nasi parafianie w rozgłośni Radia Maryja w Toruniu. 

Uroczystości Dnia Sybiraka w naszej parafii. 
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PROCHRIST 
 

 We współczesnych czasach zauważyć można, iż 
liczba osób, które w niedzielę pojawiają się na wspólnej 
modlitwie, spada, a liczba tych, którzy w niedzielny 
poranek robią sobie wolne, także od Pana Boga, rośnie. 
Jak do nich dotrzeć? Jak zachęcić? Jak zainteresować 
osobą Jezusa Chrystusa? 
Doświadczenia ProChrist uczą, że 
wieczorne spotkanie z dobrą 
muzyką, teatrem, prawdziwą 
historią życia i zwiastowaniem na 
ciekawy i aktualny temat jest w 
stanie przyciągnąć wiele osób. Ale 
te osoby nie przyjdą same. 
Potrzebują zachęty i towarzystwa. 
Potrzebują ludzi, wskazujących 
im, że są ważni dla Kościoła, bo są 
ważni dla Jezusa.  
 Parafia Ewangelicko-
Augsburska w Zgierzu była w minionych latach 
inicjatorem przekazów ProChrist na terenie Zgierza. 
Poprzez świadectwa, występy zespołów z zgierskich 
Parafii Rzymskokatolickich, wspólne zaproszenia 
budowaliśmy ekumeniczną społeczność w naszym 
mieście. Po raz kolejny przygotowywana jest europejska 
kampania ewangelizacyjna ProChrist. Ideą tegorocznej 
jest zorganizowanie wielu lokalnych ewangelizacji  
w całym kraju pod wspólnym szyldem ProChrist. Dlatego 
do uczestnictwa w wieczorach ProChrist zapraszamy 
naszych sąsiadów z Parafii Matki Bożej Dobrej Rady  
i z całego Miasta Zgierza. 
 Centralną część wieczoru ProChrist stanowi 
kazanie oraz wezwanie do uczynienia kroku wiary,  
a następnie możliwość osobistej rozmowy.  
W zwiastowaniu mówca w zrozumiały sposób powinien 

wytłumaczyć, jak człowiek może odnaleźć Boga  
i powierzyć Mu swoje życie. Także w bliski i obrazowy 
sposób powinien wyjaśnić słuchaczom znaczenie 
chrześcijańskiego przesłania.  
 Ideą tego roku jest zorganizowanie wielu 

lokalnych ewangelizacji w całym kraju pod 
wspólnym szyldem ProChrist w terminie od 
3 października do 14 listopada.   
 
W Zgierzu zapraszamy w: 
  
Czwartek 22 października godz. 1900– 
Wolność! Nic  nie musieć?  
 
Piątek 23 października godz. 1100 –  
Śmierć! Co  trwa dłużej niż wieczność?  
 
Piątek 23 października godz. 1900 – Wiara! 

Nie ma  rzeczy niemożliwych?  
 
Sobota 24 października godz. 1600 – Niepowodzenia! 
 Nie ważne jak się zaczyna, ważne jak kończy?  
 
 Słowo głosić będzie ks. Sławomir Janusz Sikora 
Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Szczecinie, maratończyk i autor tomiku wierszy 
„Myśli w biegu”.  
 
Kościół Ewangelicko-Augsburski Opatrzności Bożej 
Zgierz, ul. Spacerowa 2 
 

x dr Marcin Undas

 

WOLONTARIUSZE W KRAKOWIE 
 
 „...jesteście promieniem nadziei, który 
rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do 
przezwyciężenia pokusy przemocy i  egoizmu”  
     Jan Paweł II  
  
 W parafii Matki Boskiej Dobrej Rady, pod opieką 
ks. Proboszcza i księży Wikariuszy działają grupy 
parafialne, które zrzeszają one wielu wolontariuszy 
pracujących na rzecz naszej wspólnoty. 
 Ksiądz proboszcz Andrzej Blewiński, jako wyraz 
swojej wdzięczności za posługę oraz za wsparcie naszych 
pasterzy w codziennym trudzie budowania wspólnoty 
parafialnej, zaprosił wolontariuszy oraz liderów grup 
działających przy parafii na pielgrzymkę. Tym razem 

Nasi wolontariusze i liderzy z ks. Proboszczem  
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. 
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wyjazd wolontariuszy ks. proboszcz połączył z wyjazdem 
Archidiecezjalnej pielgrzymki do Krakowa. 
 Nawiedziliśmy tam Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Sanktuarium Jana 
Pawła II. To duchowe przygotowanie do zbliżającego się 
Roku Jubileuszowego – 
Miłosierdzia Bożego oraz 
Światowych Dni Młodzieży, 
które odbędą się  
w Krakowie w przyszłym 
roku.  
 W Sanktuarium św. 
Jana Pawła II, pielgrzymów 
przywitał ksiądz kardynał 
Stanisław Dziwisz, który  
w swojej konferencji 
przybliżył zgromadzonym 
Papieża Jana Pawła II – 
Człowieka modlitwy. 
 Pielgrzymce przewodniczył 
Metropolita Łódzki, ksiądz arcybiskup Marek 
Jędraszewski. Obecni byli także ksiądz arcybiskup senior 
Janusz Bolonek, biskup senior Adam Lepa, a także 
biskupi pomocniczy: ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, oraz 
ksiądz biskup Marek Marczak. 
 Oprócz udziału w zaplanowanym programie 
pielgrzymki wolontariusze modlili się przy relikwiach św. 
Faustyny Kowalskiej – sekretarki Jezusa Miłosiernego, 
dziękując za otrzymane łaski i prosząc o dalsze 

błogosławieństwo. W drodze powrotnej zawitaliśmy do 
klasztoru Tyńcu. Malowniczo położone na skalistym 
brzegu Wisły, założone w poł. XI w. opactwo 
Benedyktynów w Tyńcu jest najstarszym klasztorem na 
ziemiach polskich. Od swego powstania stanowiło ważny 

ośrodek życia duchowego  
i odgrywało istotną role  
w życiu kraju, a bramy 
opactwa były i są otwarte 
dla tych, którzy poszukują 
duchowego wsparcia. 
Odwiedziliśmy muzeum, 
prezentujące dzieje 
tynieckiego wzgórza i 
wspólnoty benedyktyńskiej.  
 Wspólny wyjazd to 
także okazja do nawiązania 
bliższych, serdecznych  
i przyjacielskich kontaktów. 
Podczas pielgrzymki 

panowała rodzinna atmosfera, wszyscy wrócili pełni 
wrażeń i miłych wspomnień, o czym świadczyły słowa 
wdzięczności i podziękowania skierowane dla ks. 
Proboszcza oraz księży wikariuszy z naszej parafii. Dla 
wolontariuszy była to miła niespodzianka i wyróżnienie 
za całoroczny okres bezinteresownej pracy. 

 
Marianna Strugińska - Felczyńska 

KSIĄDZ PROBOSZCZ SERDECZNIE ZAPRASZA 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. Można też skorzystać z bezpłatnych usług 
prawniczych, kuratora zawodowego, logopedy, punktu konsultacyjnego 
związanego z uzależnieniami. Bliższe informacje w kancelarii parafialnej 
Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu lub w świetlicy  w godz. otwarcia. 
 

    Serdecznie zapraszamy

Msza św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II 
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Z ŻYCIA PARAFII 
  
 Od 28 października rozpoczął się kolejny raz cykl spotkań zatytułowanych 
"WIECZORY DLA ZAKOCHANYCH". Jest to KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI prowadzony metodą 
warsztatową. Spotkania przeznaczone są zarówno dla tych, którzy będą zawierali 
Sakrament Małżeństwa w nieodległym czasie, jak i dla tych, którzy są w trakcie 
rozeznawania swojej wspólnej przyszłości. Spotkania będą się odbywać w środy o godz. 
19.00. Zapisy w kancelarii lub poprzez formularz internetowy naszej strony parafialnej.   
 
  
 Nasi Duszpasterze zapraszają serdecznie na codzienne nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie o godz. 
18.00, a w niedziele o godz. 17.30. 
 
  
 

        
 

NA WESOŁO 
 
  

BLIŻEJ WIERNYCH 
 
         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 13 listopada o godz. 19.30  
w Archikatedrze Łódzkiej. Tematem będzie „Wierność 
Małżeńska” oraz 11 grudnia „Patriotyzm”. 

- Nie piję, nie palę, mięsa nie jadam choć nie 
piątek, a ciągle jakiś pierścień ściska mi głowę, 
księże proboszczu. 
 - Może aureola za ciasna? 
 

– Wychodziłeś wczoraj z kościoła, gdy czytałem 
wypominki. 
 - Tak, bo jak słyszałem: za duszę Józefa, za duszę 
Piotra, bałem się, że nas ksiądz wszystkich podusi. 
 

Razu pewnego jeden z kapłanów był 
świadkiem takiego zdarzenia: Babcia 
przechodzi przez jezdnie, wtedy stojący na 
skrzyżowaniu policjant krzyczy: „Babciu na 
zebry”. Oburzona kobieta odpowiada: „Ty 
śpiku, ty możesz iść na zebry, jo mom rynta”. 

Przychodzi babcia do urzędu skarbowego, złożyć 
PIT.  
Urzędniczka sprawdza i mówi:  
- Właściwie wszystko jest dobrze tylko brakuje Pani 
podpisu  
- Ale jak ja mam się podpisać?  
- No tak jak się Pani zawsze podpisuje.  
Babcia bierze długopis i pisze:  
- Całuję was gorąco babcia Aniela. 

Do domu przyszedł ksiądz z kolędą. Po modlitwie i 
po święceniu domu mówi do małej dziewczynki: 
- A umiesz się żegnać, moje dziecko? 
- Umiem. Do widzenia. 

Egzaminator pyta policjanta w obecności 
księdza: „Gdzie leży Afryka?”.  Policjant na to: 
„To musi być gdzieś bardzo blisko, bo w 
warsztacie samochodowym pracuje Murzyn i 
dojeżdża do pracy na rowerze”. 

Opracowała: Agnieszka Gajek 
„Anegdoty z koloratką” – ks. J. Górecki 
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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. dr Tomasz Cyliński. 

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 

 „Życie  to czas w którym szukamy Boga. 
 Śmierć to czas w którym Go znajdujemy. 
 Wieczność to czas, w którym Go posiadamy”. 

 (św. Franciszek Salezy) 

 
Szanowny Księże Proboszczu 
 Z przykrością dowiedzieliśmy się o śmierci Genowefy Blewińskiej. Była ona nie tylko 
najbliższą  Księdzu  osobą, lecz również bardzo lubianą i szanowaną przez nas Mamą naszego 
Drogiego Proboszcza. Jej śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy ją znali. 
 Wierzymy, że śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach  
i następnych pokoleniach. Dlatego wierzymy, że Mama jest wciąż przy Tobie. 
 Dziękujemy Jej za dar Twojego kapłaństwa i prosimy o dalszą Jej opiekę nad Tobą. 
Niech otuchą będą słowa księdza Twardowskiego: „można odejść na zawsze by stale być 
blisko" 

Duszpasterze oraz Parafianie MBDR w Zgierzu. 
 

 

 

Sakrament małżeństwa zawarli  
 

Magdalena Janeczek i Szymon Szajdak 
Monika Grzelak i Wiesław Rogoziński 
Karolina Cybulska i Maciej Kowalczyk 

 
Życzymy  Bożego błogosławieństwa Młodej Parze w  zdrowiu i radości na 
długie lata małżeńskiego życia. 

 
Opracowała: Katarzyna Dąbrowska 

 

 

Odeszli do wieczności 

 
Helena Kwiatkowska (ur.1919) 

Julian Mądroch (ur.1934) 
Władysława Czapnik (ur.1923) 
Bożena Sadłowska (ur.1967) 

Genowefa Blewińska (ur.1922) 
Kazimiera Kmieciak (ur.1932) 
Henryk Białkowski (ur.1935) 
Katarzyna Kaleta (ur.1929) 

Adam Moszczyński (ur.1942) 
Helena Mempel (ur.1926) 

Zofia Prewendowska (ur.1949) 
Tadeusz Poliński (ur.1924) 

 
Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże 

miłosierdzie weszli do chwały życia wiecznego. 

 

 

Sakrament chrztu otrzymali 

 
Lena Weronika Kralkowska Franciszek Banaszczyk 
Maja Joanna Piasecka  Wiktoria Chmielewska 
Karol Jaborski   Zofia Laura Bryl 
Krystian Jatczak   Zuzanna Maria Piwońska 
Maria Jadach   Agata Zofia Doniak 
Jakub Jerzy Zamojski 

 
Módlmy się za dzieci ochrzczone, aby Duch Św. napełniał je swoimi  

darami i prowadził przez życie drogą prawdy. 

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 


