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Parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu 
www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl         E-mail: gazeta.dobrarada@gmail.com

 

ROZMOWA Z WOJCIECHEM BOGUSŁAWSKIM – BYŁYM ORGANISTĄ 

PARAFII MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY 
 

Skąd wzięły 
się Pana zainte-
resowania mu-
zyką, śpiewem, 
organami jakie 
były początki  
z gry na instru-
mentach?  

To już chyba 
tak od dzieciń-
stwa. Pamiętam, 
że śpiewałem od 
zawsze, a gra na 

instrumentach 
to już historia, prawie pół wieku temu zacząłem jako 
akordeonista i tak trwa to do dzisiaj. Kończę posługę 
pracy organisty, ale jeśli Pan Bóg pozwoli nigdy nie skoń-
czę z grą na instrumentach. 

Jaka była Pana droga edukacji muzycznej?  
Ognisko muzyczne, zgierska Szkoła Muzyczna, później 

Średnia Szkoła Muzyczna –dwa wydziały w Łodzi i Aka-
demia Muzyczna, także w Łodzi. Obecnie pracuję w Szko-
le Muzycznej w Zgierzu, której jestem absolwentem. 

Początki Pana jako organisty oraz w parafii Matki 
Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu?  

Zaczynałem jako młody chłopak za czasów nieodża-
łowanego Pana Władysława Sadoka –pierwszego organi-
sty parafii M.B. Dobrej Rady. A tak na poważnie jako 
organista parafii na „etacie”, zacząłem pracować od roku 
1999, kiedy proboszczem był ks. kanonik Henryk Góra. 
Jednak  najbardziej zżyłem się z obecnym proboszczem 
ks. kanonikiem dr. Andrzejem Blewińskim.  

Czy uzgadniał Pan pieśni śpiewane podczas Mszy 
Świętej z ks. proboszczem lub innymi księżmi, czy to 
jest własny Pana dobór śpiewanych pieśni?  

Zwykle pieśni powinny być dopasowane do liturgii 
dnia, czytań i Ewangelii co starałem się w miarę możli-
wość robić. Większość to mój własny dobór, jednak  
w przypadku ważnych uroczystości zawsze uzgadniałem 
je z ks. Proboszczem.  

Jak ocenia Pan zaangażowanie parafian w czynne 
uczestnictwo we Mszy św. poprzez śpiew? 

Zwykle pieśni znane i lubiane są śpiewane przez para-
fian chętnie. Pieśni nowe cieszą się mniejszym zaintere-
sowaniem. Zauważa się jednak fakt, że wyświetlanie 
pieśni w czasie Mszy na ekranie stanowi ogromną po-
moc dla wiernych w czasie śpiewu.  

W jaki sposób można zachęcić dzieci, młodzież doro-
słych do wspólnego śpiewania?  

Śpiewać trzeba lubić. Jeżeli tego brakuje żadne formy, 
choćby najbardziej przemyślane, nie przyniosą spodzie-
wanego rezultatu. Trzeba powtarzać za św. Augustynem 
–„Kto śpiewa dwa razy się modli”. 

Czym zajmuje się Pan w wolnych chwilach i jakie ma 
Pan zainteresowanie poza muzyką?  

Film, podróże razem z rodziną – choć miały one miej-
sce tylko w czasie urlopu – taki charakter pracy.  

Co zechciałby Pan przekazać Parafianom z parafii 
Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu? 

 Życzę przede wszystkim zdrowia wszystkim razem  
i każdemu z osobna. Dziękuję, że na swojej drodze życia 
miałem okazję spotykać się z wieloma wspaniałymi 
ludźmi w tej parafii i chciałbym przekazać wszystkim 
dewizę życiową:  

„Wychwalajmy Boga, który rządzi światem, Alleluja. 
Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki, Alleluja”. 
Dziękujemy za 18 lat posługi jako organista w parafii 

Matki  Boskiej Dobrej Rady.   
Rozmawiała Marianna Strugińska – Felczyńska
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„NIEZŁOMNI - WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE”  

-O MĘCZEŃSTWIE POLSKICH KAPŁANÓW  
V. STACJI ARCHIDIECEZJALNYCH OBCHODÓW 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI 

 
Dwudniowe uroczystości związane z 75. rocznicą 

uwięzienia 301 kapłanów – męczenników diecezji łódz-
kiej, częstochowskiej, włocławskiej i archidiecezji po-
znańskiej oraz wspólnot zakonnych w dniu 6 październi-
ka 1941 rok przez niemieckich okupantów w obozie kon-
centracyjnym w Konstantynowie Łódzkim i wywiezienia 
ich 30 października 1941 roku do KL Dachau, rozpoczęły 
się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. 

Na początku otwarto wystawę, upamiętniającą mę-
czeństwo łódzkich kapłanów, uwięzionych w obozie kon-
centracyjnym w Konstantynowie Łódzkim, a potem 
przewiezionych do Dachau.  

Następnie zebrani wzięli udział w konferencji nauko-
wej zatytułowanej „Niezłomni - Wierni Bogu i Ojczyźnie”, 
która wpisuje się w Archidiecezjalne obchody 1050. 
rocznicy Chrztu Polski. Zebranych przywitał ksiądz Arcy-
biskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. 

„W naszym stuleciu wrócili męczennicy – mówił Pa-
sterz Kościoła łódzkiego, a są to często męczennicy nie-
znani, jak gdyby „nieznani żołnierze” wielkiej sprawy 
Bożej. Jeśli to możliwe, ich świadectwa nie powinny zo-
stać zapomniane w Kościele. Trzeba, ażeby Kościoły lo-
kalne, zbierając konieczną dokumentację, uczyniły 
wszystko dla zachowania pamięci tych, którzy ponieśli 

męczeństwo” – podkreślił metropolita. 
Prof. dr hab. Jan Żaryn przedstawił temat „Męczenni-

cy w polskich dziejach”. Wskazał, jak ważna i istotna była 
męczeńska krew przelana z miłości do Chrystusa i Ko-
ścioła. Profesor przypomniał dwa przykłady wielkich 
świętych patronów Polski: św. Wojciecha, misjonarza  
i męczennika, który przez swoją posługę wprowadził 
chrześcijaństwo na ziemię polskie, oraz św. Stanisława, 
biskupa krakowskiego, który miał odwagę wypomnieć 
królowi jego złe życie. To właśnie na krwi wielkich świę-
tych polskich, powstała Ojczyzna, która dziś, może się 
cieszyć 1050. rocznicą swojej chrześcijańskiej historii. 

Wykład zatytułowany „Misterium iniquitatis: Motywy 
prześladowania duchowieństwa przez systemy totalitar-
ne” przedstawił ks. prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, 
który dokonał swoistego przeglądu działalności Kościoła, 
w czasie prześladowań ze strony nazizmu oraz komuni-
zmu. Odnosząc się do sytuacji w Polsce podczas ucisku 
Kościoła w PRL, powiedział: - „Komunizm w PRL nie zdo-
łał zniszczyć struktur Kościoła, jak to się stało w związku 
sowieckim, czy krajach byłego bloku wschodniego. Nie 
dlatego, że tu był bardziej wyrozumiały wobec chrześci-

jaństwa, ale dlatego, że tu nie był w stanie tego po pro-
stu uczynić. Okazało się, że murem nie do przebycia dla 
komunizmu, dla całej propagandy i perfidnych działań, 
była tradycja religijności, przekazywana i pielęgnowana 
przez rodzinę. System musiał uznać swoją bezradność, 
wobec religii i z konieczności, opierać się na swojego 
rodzaju kompromisach, tolerancji” – podkreślił ksiądz 
prof. Kaczmarek. 

O planach hitlerowskich Niemiec wobec Polski i na-
rodu polskiego w swoim wykładzie zatytułowanym „In-
telligenzaktion” – na ziemiach przyłączonych do III Rze-
szy, zamierzone niszczenie polskiej inteligencji i polskie-
go Kościoła (1939-1945) – mówił ks. dr Jarosław Wąso-

Konferencja naukowa „Niezłomni. Wierni Bogu i Ojczyź-
nie”. Od lewej: prof. dr hab. Jan  Żaryń, ks. prof. dr hab. 
Tomasz Kaczmarek, ks. dr Zbigniew Tracz. 

Od lewej: ks. dr J. Wąsowicz, ks. dr Z. Tracz, dr A. Jagodziń-
ska, mgr M. Grynia. 
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wicz. – „Celem akcji „Intelligenzaktion” było zlikwidowa-
nie w wyniku bezpośredniej eksterminacji lub deportacji 
do obozów koncentracyjnych wszystkich osób, wobec 
których mógł się ogniskować opór zagrażający organiza-
cji wszystkich zamiarów okupanta wobec Polski. Do tych 
zamiarów należało między innymi unicestwienie Pań-
stwa i narodu Polskiego. Tak więc, akcja „Inteligencja” 
miała usunąć przeszkodę w osiągnięciu wytyczonego 
celu tj. całkowitej germanizacji ziem polskich” – zazna-
czył ksiądz Wąsowicz. 

Dr Anna Jagodzińska 
wygłosiła referat pt. 
„Niemiecki obóz koncen-
tracyjny w Konstantyno-
wie Łódzkim – miejsce 
martyrologii tysięcy Pola-
ków i polskiego ducho-
wieństwa”. – „Gdy jako 
pracownik Instytutu Pa-
mięci Narodowej – mówiła 
- już od dłuższego czasu 
zajmowałam się tematyką 
męczeństwa polskich ka-
płanów, postanowiłam 
zająć się tematem Kon-
stantynowa Łódzkiego. 
Muszę przyznać, informacje na temat tego miejsca były 
szczątkowe. Niewiele było literatury, a temat ten był 
bardzo zaniedbany i w zasadzie nie poruszany przez ni-
kogo. Pasjonującym było wydobycie z cienia historii wia-
domości i spotkania ze świadkami tamtego czasu. 
Uchronienie od zapomnienia tego, co stanowi historię 

tamtych ludzi, z tamtych dni, by mogli o niej dowiedzieć 
się współcześni” – dodała prelegentka. 

Na zakończenie konferencji, swoim doświadczeniem 
pobytu w obozie koncentracyjnym w Konstantynowie 
Łódzkim, podzieliła się mgr Marianna Grynia, która do 
obozu dostała się wraz ze swoim ojcem i rodzeństwem. 
– „Trudne i bolesne wspomnienia wypędzenia przez 
Niemców z rodzinnego domu, trudnych chwil wyjazdu 
do Łodzi, a następnie po tzw. segregacji do obozu w 
Konstantynowie. Tam, jak wspomina Marianna Gryniak, 

trudne warunki życia, cier-
pienie, ból, wszystko widzia-
ne oczami 13-letniego dziec-
ka. Porcje żywnościowe bar-
dzo małe, wręcz głodowe. 
Brak ukochanej matki. Brak 
pomocy i perspektywy na 
przyszłość. Choroby szerzące 
się w obozie i tęsknota, za 
życiem w wolności.” – 
wspominała ze wzruszeniem 

Gryniak. 
 

Konferencja naukowa 
„Niezłomni - Wierni Bogu  
i Ojczyźnie” jest pierwszą 

częścią dwudniowych obchodów V. stacji Archidiecezjal-
nych Obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Druga 
część obchodów, będzie miał miejsce w Konstantynowie 
Łódzkim i zostanie połączona z Dniem Modlitw o Uświę-
cenie Kapłanów. 

Źródło: KAI – Archidiecezja Łódzka

 

 

"CHWAŁA NASZYM BRACIOM KAPŁANOM, WIĘŹNIOM OBOZU!"  

– UROCZYSTOŚCI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 
 

„Dziękujemy dziś Bogu za to, że dzisiaj, tutaj w Kon-
stantynowie Łódzkim, możemy przeżywać cząstkę mar-
tyrologium duchowień-
stwa polskiego, która 
łączy się z tym niezwy-
kłym świadectwem 
krzyża, stojącego na 
ołtarzu. Świadka tam-
tych chwil i tamtego 
czasu, kiedy kapłani 
uwięzieni i wywiezieni 
do obozu koncentra-
cyjnego w Dachau, 
modlili się przed nim, 
prosząc o łaskę wolno-

ści!” – mówił podczas Mszy św. abp Wacław Depo.  
W Konstantynowie Łódzkim, w kościele pw. Narodze-

nia Najświętszej Maryi 
Panny znajdującym się 
nieopodal fabryki, w której 
w czasie II wojny świato-
wej, mieścił się obóz kon-
centracyjny, odbyła się 
uroczysta Msza św. upa-
miętniająca ofiarę polskich 
kapłanów męczenników, 
którzy oddali swoje życie 
za miłość do Boga, Kościo-
ła i Ojczyzny. 

Uczestnicy konferencji naukowej „Niezłomni - Wierni Bogu i 
Ojczyźnie”  pierwsza część dwudniowych obchodów V. stacji 
Archidiecezjalnych Obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. 

Msza Św. w kościele pw. Narodzenia NMP w Konstantynowie 

Łódzkim, upamiętniająca ofiarę polskich kapłanów męczenników. 
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W liturgii, która była sprawowana pod 
przewodnictwem Metropolity Łódzkiego, wzięli udział 
księża arcybiskupi i biskupi z archidiecezji łódzkiej, czę-
stochowskiej, poznańskiej i włocławskiej oraz licznie 
zgromadzeni kapłani diecezjalni i zakonni, a także wierni 

świeccy. 
 W słowach powitania ksiądz arcybiskup Marek Jędra-

szewski przypomniał wagę i znaczenie obchodów 75. 
rocznicy uwięzienia 301 polskich kapłanów w obozie 
Koncentracyjnym w Konstantynowie Łódzkim. – „Dzisiaj, 
gromadzimy się wokół Chrystusowego ołtarza w Kon-
stantynowie Łódzkim, aby wielbić Boga w Jego męczen-
nikach. Dzisiaj również pragniemy dziękować Bogu za 
tych świadków wiary, dzięki którym możemy pogłębiać 
rozumienie kapłaństwa, jako powołania do wiernej służ-
by naszemu Panu i Mistrzowi. Dzisiaj też błagamy Boga  
o miłosierdzie dla ich katów i prześladowców. Dzisiaj, na 

koniec, pragniemy modlić się za naszą Ojczyznę, aby 
budowała swoją przyszłość na pamięci o ludziach, którzy 
dla niej cierpieli, i dla niej oddali swoje życie” – podkre-
ślił pasterz Kościoła Łódzkiego. 

Konstantynowskie uroczystości odbywały się pod ho-
honorowym patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, 
którego reprezentował jego kapelan, ksiądz kanonik 
Zbigniew Kras. Odczytał on list od prezydenta RP,  
w którym podziękował za zorganizowanie uroczystości 
upamiętniających męczeństwo Polaków w obozach 
koncentracyjnych oraz wyraził nadzieję, że dzisiejsze 
spotkanie i wspólna modlitwa, przyczynią się do ukaza-
nia światu znaczenia męczeństwa z miłości do Boga  
i Ojczyzny. 

Słowo wygłosił abp Wacław Depo, metropolita czę-
stochowski, który przypomniał, jak wielu kapłanów zo-
stało uwiezionych i wywiezionych do obozów koncentra-
cyjnych i straconych w czasie II wojny światowej. 

Kończąc liturgię, po błogosławieństwie, Arcybiskup 
Archidiecezji Łódzkiej dokonał poświęcenia pomnika, 
znajdującego się przed świątynią, który upamiętnia ka-
płanów męczenników z diecezji łódzkiej, częstochow-
skiej, włocławskiej i archidiecezji poznańskiej. Następnie, 

uczestnicy liturgii, odmawiając koronkę do Bożego Miło-
sierdzia, przeszli w procesji przed budynek obozowy, 
gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia krzyża oraz 
nowych tablic informujących o miejscu męczeństwa 
Polaków. 

Agnieszka Gajek 
Artykuł powstał na podstawie: KAI – Archidiecezja Łódzka

Abp. M. Jędraszewski – poświęcenie pomnika upamiętniające-
go  księży męczenników więzionych przez Niemców w Konstan-
tynowie Łódzkim i zamordowanych w Dachau. 

Procesja ulicami miasta w Konstantynowie Łódzkiem. 
Od prawej: kapelan Prezydenta RP A. Dudy – ks. Kan. Z. Kras, 
Bp. M. Marczak; Abp. Diecezji Częstochowskiej W. Depo;  Bp. 
W. Mering z Diecezji Włocławskiej.  

Pomnik przed budynkiem obozowym. 
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Ks. A. Blewiński wraz z dziećmi po zakończeniu nabożeń-
stwa różańcowego. 

RÓŻANIEC NIEDOCENIONY SKARB ŁASK - PRZEMIENIA MOJE I TWOJE ŻYCIE 

 
Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych mo-

dlitw na świecie. Sięgają do niej ludzie prości i wykształ-
ceni, duchowni i świeccy. Jego forma modlitwy znana 
jest w innych religiach, ale jako modlitwa maryjna cha-
rakterystyczna jest dla katolików.  

Do odmawiania różańca wielokrotnie zachęcała Mat-
ka Boża w objawieniach: w Lourdes, w La Salette  
i w Fatimie. Wzywają do niej nieustannie pasterze Ko-

ścioła, a szczególnie Ojciec Święty Jan Paweł II: „Róża-
niec to moja ulubiona modlitwa! (...). Wspaniała w swej 
prostocie i głębi. W tej mo-
dlitwie powtarzamy po 
wielokroć słowa, które 
Dziewica Maryja usłyszała 
od Archanioła i od swej 
krewnej Elżbiety. Z tymi 
słowami łączy się cały Ko-
ściół. Na tle słów Zdrowaś 
Maryjo dusza uzmysławia 
sobie zasadnicze wydarze-
nia z życia Jezusa Chrystu-
sa. (...). Modlitwa tak pro-
sta i tak bogata. Z głębi 
mojego serca zachęcam 
wszystkich do jej odmawiania”. 
 Postać różańca, którą znamy dzisiaj, nie powstała 
jednorazowo, lecz kształtowała się przez wieki, przecho-
dząc różne etapy.  

Ogromna wartość Różańca polega między innymi na 
tym, że – chociaż jest modlitwą maryjną – to jednak całą 
uwagę modlącego skupia się na Jezusie Chrystusie. Me-
dytowanie tajemnic różańcowych uczy patrzenia oczyma 
i sercem Maryi na naszego Zbawiciela.  "Powtarzając  
w «Zdrowaś Maryjo» słowa anioła Gabriela i św. Elżbie-
ty, czujemy się pobudzani, by szukać wciąż na nowo  

u Maryi, w Jej ramionach i w Jej Sercu, «błogosławione-
go owocu Jej żywota» (por. Łk 1, 42)".  

W modlitwie różańcowej Maryja staje się Przewod-
niczką, uczącą nas swojego spojrzenia na Jezusa. Róża-
niec to „droga Maryi”. Jest to droga przykładu Dziewicy  
z Nazaretu, Niewiasty wiary, milczenia i słuchania. Matka 
Najświętsza może uczyć nas głębokiego spojrzenia na 
tajemnice Jezusa, gdyż była z nimi związana. 
Oprócz skupiania naszej uwagi na Chrystusie wartość 
rozważań różańcowym tkwi również w tym, że przypo-
minają nam one podstawowe treści Pisma Świętego. 

Jan Paweł II zwraca uwagę na fakt, że wspólnotowe 
odmawianie Różańca stwarza możliwość katechizowania 
i ewangelizowania. „Kiedy bowiem w modlitwie różań-
cowej uwzględni się odpowiednio wszystkie elementy, 
aby medytacja była skuteczna, zwłaszcza przy odmawia-
niu wspólnotowym w parafiach i sanktuariach, powstaje 
szczególna sposobność katechezy, którą duszpasterze 
winni umieć wykorzystać. Matka Boża Różańcowa rów-
nież w ten sposób prowadzi dalej swe dzieło głoszenia 
Chrystusa”.  

Jeśli wkładamy serce w modlitwę różańcową, jeśli nie 
staje się ona dla nas samym tylko bezmyślnym powta-
rzaniem słów, wówczas przemienia się ona w narzędzie 
doskonalące całe nasze życie, umacnia miłość, a tym 
samym – świętość. 

Wszystkie elementy tej modlitwy mają na 
lu  „ukształtowanie ucznia we-
dług Serca Chrystusa”. Nie tylko 
Jezus nas kształtuje podczas 
rozważania tajemnic Jego życia, 
lecz również przykład Maryi – 
Jej Serce szczere, kochające i 
nieskalane żadnym grzechem, 
żadną formą egoizmu. 
Zespalanie modlitwy z całym 
naszym życiem dzięki Różańco-
wi. 

Rozważanie tajemnic zbaw-
czych nie odrywa nas od co-
dziennego życia, od tego, co nas 

cieszy i boli.  
W dziesiątki różańca – jak uczy Jan Paweł II – „serce na-
sze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają 
się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzko-
ści. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza 
tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej 
się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różań-
cowa pulsuje niejako życiem ludzkim”. (RVM 2)    

Artykuł powstał na podstawie  Listu Apostolskiego Jana 
Pawła Ii Rosarium Virginis Mariae 

Aneta Mikołajczyk 
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PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA – PODLASIE 
 

Jak piękna jest nasza ziemia ojczysta, chyba nie trzeba 
nikogo przekonywać. Każdy o tym wie, kto po niej 
podróżuje. My również mogliśmy tego doświadczyć 
uczestnicząc w dniach 05 – 08 września 2016r.  
w parafialnej pielgrzymce zorganizowanej przez księdza 
kanonika doktora Andrzeja Blewińskiego proboszcza 
parafii p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Celem 
naszego pielgrzymowania było Podlasie. 

W pierwszym dniu naszej wędrówki niezapomniane 
wrażenie wywarł na nas majestat przyrody Puszczy 
Białowieskiej, która jest perłą wśród puszcz europejskich. 
Mieliśmy szczęście spotkać się z największym ssakiem 
Europy – żubrem. 
Domem, w którym 
zatrzymaliśmy się na 
noclegi, odpoczynek  
i posiłki przed dalszym 
wędrowaniem, był 
dawny klasztor 
Dominikanów, 
znajdujący się na terenie 
Sanktuarium Matki Bożej 
Różanostockiej.  

Drugi dzień 
rozpoczęliśmy 
obejrzeniem filmu o 
cudzie eucharystycznym 

i Mszą świętą w kościele 
p.w. św. Antoniego 
Padewskiego w Sokółce. 
Potem było Muzeum Wsi Podlaskiej w Wasilkowie, gdzie 
podziwialiśmy stare domy, zabudowania gospodarskie, 
narzędzia i przedmioty codziennego użytku. Pobyt 
zakończyliśmy pysznym daniem regionalnym w Folwarku 
Nadawki. W drodze powrotnej do Różanegostoku 
nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Górę 
Krzyży w Świętej Wodzie.  

Mszą Świętą przed ołtarzem Matki Boże 
Różanostockiej rozpoczęliśmy trzeci dzień naszego 
pielgrzymowania. W tym dniu dotarliśmy do Supraśla, 
miasta tkaczy, partnerskiego miasta Zgierza. Supraśl to 
miasto, którego układ urbanistyczny świadczy o jego 
bogatej historii i zabytkach. Spośród nich, to: 
- kompleks budynków pobazylikańskich i rekonstruowana 
obecnie cerkiew obronna; 
- kościoły katolickie p.w. Świętej Trójcy z roku 1863 i p.w. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z 1885r. 
Dalsza trasa w trzecim dniu to wsie Kruszyniany  
i Bohoniki zamieszkiwane przez mniejszość tatarską. We 
wsiach tych zwiedziliśmy czynne meczety i mizary 

(cmentarze tatarskie). W Kruszynianach smakowaliśmy 
potrawę regionalną pierekaczewniki. W miejscowościach 
tych poczuliśmy prawdziwy klimat Dalekiego Wschodu. 

Czwarty dzień naszej wędrówki, to uczestnictwo  
w dożynkowej Mszy świętej w Sanktuarium 
Różanostockim, ostatnie pyszne śniadanie, zakup sękaczy 
i powrót do Zgierza. Po drodze odwiedziliśmy miasto 
Suchowolę, które jest geograficznym środkiem Europy,  
a w nim wstąpiliśmy do kościoła parafialnego p.w. 
świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tej parafii 
przyszedł na świat i został ochrzczony bł. Jerzy 
Popiełuszko. A potem był Tykocin, miasto ponad 100 

obiektów zabytkowych. 
Najważniejsze z nich to: 
- zamek królewski z XVI 
wieku; 
- barokowy kościół p.w. 
Trójcy Przenajświętszej oraz 
zespół pomisjonarski  
z 1750r.; 
- barokowa Wielka 
Synagoga z 1642r. i dom 
talmudyczny, obecnie 
obiekty te stanowią 
Muzeum Kultury Żydowskiej; 
- pomnik Stefana 
Czarneckiego z 1763r. 

Przemieszczając się 
autokarem podziwialiśmy 
piękno Podlasia, uważając, 

że najpiękniejsze są tu wsie, leżące na skrajach lasu, nad 
rzeczkami z pięknie zdobionymi domami otoczonymi 
kolorowymi ogródkami. 

Nasze pielgrzymowanie dało okazję do odwiedzenia 
wielu miejsc uświęconych wielowiekową modlitwą 
Polaków, pozwoliło odkryć: niezwykłe bogactwo ojczystej 
przyrody, różnorodność kultur, religijną wrażliwość 
naszego narodu, wierność tradycjom narodowym, 
możliwość poznania historii naszej Ojczyzny. 
Napotykaliśmy wiele miejsc świadczących o martyrologii 
i bohaterstwie Polaków. 
Piękna, słoneczna pogoda i cisza Podlasia sprzyjały 
integracji uczestników pielgrzymki. Były to swoiste 
rekolekcje w drodze. Podziwiając piękno naszej ojczystej 
ziemi modlitwą i pieśnią chwaliliśmy i wielbiliśmy Boga. 

Dziękujemy księdzu proboszczowi za trud 
zorganizowania pielgrzymki, za świadectwo jego wiary, za 
jego każdy uśmiech, ciepłe słowa, wytrwałość  
i cierpliwość. 

W imieniu pielgrzymów Janina Domańska 

 

 

Ks. A. Blewiński wraz z parafianami na Podlasiu. 
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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I OKTAWA 
 

Co roku pierwszego listopada, w uroczystość Wszyst-
kich Świętych, cmentarze przybierają odświętny wygląd. 
Wszędzie widać kolorowe, jesienne kwiaty. Płoną znicze. 
Zatrzymujemy się przy grobach bliskich, przyjaciół, zna-
jomych, a także bezimiennych, tych, o których już nikt 
nie pamięta. 
W tym dniu szczególnie uświada-
miamy sobie, że jesteśmy wędrow-
cami i podlegamy przemijaniu. Ży-
jemy tylko raz i wciąż dojrzewamy 
do najważniejszego spotkania – 
twarzą w twarz. 
W pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa uroczystość Wszystkich Świę-
tych 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 naj-
starszych zachowanych kazań spisanych w języku pol-
skim 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), któ-
rzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku litur-
gicznym. 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 rozpo-
wszechnił się w całym Kościele. Wspól-
nota Kościoła pragnie przyjść z pomocą 
duszom pokutującym za grzechy  
w czyśćcu. Pomóc możemy przez modli-
twę i ofiarowanie odpustu zupełnego. 
Podczas oktawy Święta Wszystkich Świę-
tych (1 – 8 listopada) można uzyskać 
odpust zupełny. Warunki odpustu to: 

stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modli-
twa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu, pobożne nawiedzenie cmenta-
rza i modlitwa za zmarłych. W ten sposób pomagamy 
naszym bliskim w osiągnięciu nieba. 

 
Elżbieta Hildt 

 

 

DZIEŃ SYBIRAKA W ZGIERZU 
 

Wrzesień to miesiąc szczególnej pamięci o naszych 
rodakach – ofiarach niemieckiej i rosyjskiej agresji na 
Polskę w 1939 roku.  

18 września w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgie-
rzu odbyła się uroczysta Msza Św. z okazji Dnia Sybiraka 
(obchodzonego 17 września). Uczestniczyli w niej człon-
kowie Zarządu Okręgowego Związku 
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Sybiraków, przedstawiciele władz miasta wraz z prezy-
dentem Przemysławem Staniszewskim, młodzież repre-
zentująca zgierskie szkoły, a także chór Szkoły Muzycz-
nej, który zaśpiewał „Hymn Sybiraków” – marsz „A my-
śmy szli i szli...”. 

Eucharystię celebrował ksiądz proboszcz Andrzej 
Blewiński. W wygłoszonej przez siebie homilii przypo-
mniał tragedię Polaków, deportowanych na Syberię  
w czasie II wojny światowej. Jednocześnie podkreślił, że 
tylko dzięki silnej wierze i modlitwie można było „przejść 
przez to piekło”. Modlitwa zesłanych na „nieludzką zie-
mię” była wyrazem całkowitego zaufania i zawierzenia 

życia Bogu. Liczne świadectwa potwierdzają, że moc 
wiary chroniła przed załamaniem, pozwalała pomagać 
innym i dawała nadzieję na powrót do Ojczyzny. Ta bu-
dująca postawa Sybiraków jest dla nas dziś drogowska-
zem.  

Po zakończeniu Mszy św. Prezes Zarządu Głównego 
Sybiraków wręczył księdzu kan. dr. Andrzejowi Blewiń-
skiemu Odznakę Związku Sybiraków w podziękowaniu za 
kultywowanie pamięci o martyrologii polskiego narodu 
na Wschodzie. 

Elżbieta Hildt

 

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 
 
W dniu 30 września 2016r. wyruszyła z naszej parafii 

pielgrzymka do Częstochowy, aby uczestniczyć w Apelu 
Jasnogórskim, w szczególnym roku łaski tj. w rocznicę 
Chrztu Polski oraz w Roku Miłosierdzia. 

Organizatorem pielgrzymki i duchowym opiekunem 
był ks. Krzysztof. 

Naszą wspólną 
wyprawę rozpoczę-
liśmy od odwiedzin 
Ojców Pallotynów  
w Dolinie Miłosier-
dzia. Uczestniczyli-
śmy tam we Mszy 
św., którą sprawo-
wał dla nas Ojciec 
Radosław. Byliśmy 
wszyscy pod 
ogromnym wraże-
niem przepięknego 
obrazu Jezusa Miło-
siernego, znajdują-
cego się w głównym ołtarzu kaplicy. Bardzo miłym ak-
centem tych odwiedzin było obdarowanie nas obrazkami 
i breloczkami z wizerunkiem tego właśnie Jezusa Miło-
siernego. 

Zachowamy w pamięci wspaniałe kazanie wygłoszone 
przez Ojca Radosława i serdeczność z jaką zostaliśmy 

przyjęci. 
Następnie udaliśmy się na Jasną Górę do Kaplicy Cu-

downego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Apel 
Jasnogórski. 

W modlitwie różańcowej powierzaliśmy Matce Bożej 
losy Ojczyzny, Kościoła, Rodzin i nasze osobiste prośby  

i podziękowania. Wierzymy, 
że Matka Boża nie opuści nas 
w potrzebie, bo prosiliśmy  
o to gorąco, wpatrzeni z mi-
łością i wdzięcznością w Jej 
cudowny wizerunek. Po bło-
gosławieństwie udzielonym 
wszystkim zgromadzonym 
wiernym przez ks. arcybisku-
pa Wacława Depo, dziękowa-
liśmy jeszcze w ciszy Matce 
Najświętszej za dar uczestnic-
twa w Apelu Jasnogórskim. 

Spotkanie z naszą Matką  
i Królową dodało nam sił, by 

być oraz trwać, a także  szukać Boga w naszej szarej co-
dzienności. 

Wracaliśmy do swoich domów szczęśliwi, pełni 
ogromnych duchowych przeżyć, które zachowamy  
w sercu i pamięci.  

 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA  

BOŻEGO  W ZGIERZU 
 

28 września 2016r. o godz. 15.00 po raz kolejny, na 
pl. Kilińskiego w Zgierzu, odmawiana była Koronka do 
Bożego Miłosierdzia. Na wspólną modlitwę wraz z ks. 
proboszczem Andrzejem Blewińskim z parafii Matki Bo-

Ks. K. Basztabin z parafianami na Apelu Jasnogórskim  
w Częstochowie. 
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skiej Dobrej Rady w Zgierzu oraz ks. Krzysztofem Baszta-
binem, przybyła liczna grupa wiernych. 

Inicjatorem Koronki do Bożego Miłosierdzia na uli-
cach miast miasta jest „Iskra Bożego Miłosierdzia”.  Od 
wielu lat odbywa się w dniu 28 września, o godz.15. 00, 
w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćko, spowiedni-
ka św. Faustyny. W tym dniu setki, może tysiące osób na 
skrzyżowaniach ulic modlą się, błagają o miłosierdzie dla 
świata całego. Od dwóch lat jednoczy się z nami i błogo-
sławi nam papież Franciszek. 

W Roku Jubileuszowym Miłosierdzia modliliśmy się  
o Miłosierdzie dla nas, miasta Zgierza, województwa 
łódzkiego, Polski oraz całego świata.  

Na zakończenie ks. Proboszcz oraz Daniela Michalak 
podziękowali wszystkim za uczestnictwo we wspólnej 
modlitwie i zachęcili do codziennej modlitwy Koronką do 
Bożego Miłosierdzia. 

 
Marianna Strugińska-Felczyńska  

Akcja Katolicka 

 

 

 

„IDŹCIE I GŁOŚCIE” − POZNAŃSKIE FORUM DUSZPASTERSKIE 
 

Członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w Poznań-
skim Forum Duszpasterskim. Spotkanie prowadzone 
było przez księży oraz osoby świeckie.  

Tematyka spotkania nawiązywała do ostatniego roku 
czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła  
w Polsce, któremu towarzyszą słowa „Przez Chrystusa,  
z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do 
świadectwa”. 

Forum Duszpasterskie poprzedziła koncelebrowana 
Msza św. sprawowana w kościele św. Rocha, Eucharystii 
przewodniczył  kard. 
Gerhard L. Müller, Pre-
fekt Kongregacji Nauki 
Wiary z Watykanu. 

„Człowiek, który spo-
tyka Boga, nie może nie 
mówić innym tego 
świadectwa. Jest ono 
imperatywem w samej 
istocie bycia chrześcija-
ninem” − podkreślił w 
homilii kard. Gerhard L. 
Müller. Zachęcał 
wszystkich do stałej 
formacji, która będzie 
drogowskazem do kro-
czenia za Chrystusem i głoszenia Ewangelii.. 

W słowie wprowadzającym na konferencji abp Stani-
sław Gądecki zaznaczył, że księża i osoby świeckie na 
mocy chrztu wszyscy na równi jesteśmy zobowiązani do 
apostolstwa, do budowania królestwa Bożego i dawania 
światła Ewangelii” − podkreślił arcybiskup. 
 „Jesteśmy powołani, by być uczniami i misjonarzami. 
Chcemy czynić Kościół bardziej misyjny wewnątrz 
wspólnoty i na zewnątrz, czyli wychodzić na obrzeża, do 
tych, którzy zatracili kontakt ze wspólnotą, lub w ogóle 
nie wierzą” − powiedział metropolita poznański. 

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zwrócił uwagę, że 
bycie chrześcijaninem „nie polega jedynie na wewnętrz-
nym przekonaniu, lecz także na świadectwie na ze-
wnątrz. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do uspra-
wiedliwienia, a wyznawanie jej ustami − do zbawienia”. 
Podkreślił, że wyznawanie Jezusa jednoczy Jego zwolen-
ników, którzy są wspólnotą w Chrystusie i podzielają to 
samo wyznanie wiary, tę samą liturgię i powszechną 
misję na całym świecie. 
Zwrócił uwagę, że tożsamość chrześcijańska nie jest au-

toreferencyjna, lecz rela-
cyjna. „Odniesienie do 
samego siebie prowadzi 
do osamotnienia, izolacji 
i do śmierci. Odniesienie 
do Boga i do ludzi wie-
dzie ku wspólnocie, ra-
dości i życiu“ − stwierdził 
prefekt Kongregacji Na-
uki Wiary. 

O roli sztuki w dzia-
łalności misyjnej Kościoła 
opowiedział o. Marco 
Ivan Rupnik SJ. Podkre-
ślił, że dziś w sztuce do-
minuje przede wszystkim 

kult ciała, który wynika z przyjętej zasady doskonałości 
ludzkiej. „We współczesnej sztuce sakralnej brakuje teo-
logii, została tylko pobożność, nie ma sztuki, która ma w 
sobie coś liturgicznego” − stwierdził dyrektor Centrum 
Aletti. 

Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, w wykła-
dzie pt. „Współczesny człowiek wobec religii − capax Dei 
czy religijnie niemuzykalny zaznaczył, że zdolność rozpo-
znawania Bożego głosu przychodzi dziś ludziom z więk-
szym trudem, ale nigdy nie zaniknie, niezależnie od oko-
liczności i czasów. 

Poznańskie Forum Duszpasterski.  
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W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyj-
ny. Jego uczestnicy, prof. Maria Ryś, prof. dr hab. Kry-
styna Czuba oraz prof. dr 
hab. n. med. Bogdan Cha-
zan szukali odpowiedzi na 
pytanie, co znaczy w dzi-
siejszym świecie „iść  
i głosić Ewangelię”. Me-
dioznawca prof. dr hab. 
Krystyna Czuba podkreśli-
ła, że nadrzędnym zada-
niem dziennikarzy jest 
dawanie świadectwa 
prawdzie. 

Prof. Maria Ryś, na-
wiązując do debaty  
w Sejmie, powiedziała, że 
będąc w ruchu obrony 
życia, prowadziła terapię 
wśród kobiet z zespołem postaborcyjnym. „Nie ma więk-
szego dramatu, samotności i cierpienia niż po zabiciu 
własnego dziecka. Matka bardzo często boryka się z tym 
dramatem do końca życia” − zaznaczyła profesor UKSW . 

Prof. Bogdan Chazan przyznał, że w Sejmie przysłuchiwał 
się burzliwej debacie nad projektami w sprawie całkowi-

tego zakazu aborcji i liberalnym 
projektem dopuszczającym 
zabijanie dzieci nienarodzo-
nych. „W Sejmie padło wiele 
słów i stwierdzeń niezgodnych  
z prawdą”. 

Po konferencji udaliśmy się 
na  Rynek w Poznaniu, do Bazy-
liki Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy i Św. Marii Magdaleny 
Matki Boskiej, Bazyliki Archika-
tedralnej Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Poznaniu. 
Wróciliśmy ubogaceni ducho-
wo, zadowoleni z wyjazdu do 
Poznania. 

 
Marianna Strugińska – Felczyńska 

Artykuł powstał na podstawie  KAI – Archidiecezja Łódzka 

 

 

NOC ŚWIĘTYCH 

 
Już po raz szósty 31 października o godz. 19.00 

w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych odbę-
dzie się w łódzkiej katedrze Noc Świętych. 
Hasłem spotkania będą słowa: Śladami Świętych. 
Tegoroczna Noc Świętych będzie okazją do dzięk-
czynienia za Światowe Dni Młodzieży w Polsce oraz 
odpowiedzią na zaproszenie Papieża Franciszka, 
aby zejść z kanapy, założyć wyczynowe buty i wę-
drować po śladach świętych. Wzorem lat ubiegłych 
na Noc Świętych zaproszona jest młodzież szkolna, 
akademicka, oraz wszyscy wierni Kościoła Łódzkie-
go. 
 

Źródło: Archidiecezja Łódzka 

 
 

 
 

 

X OGÓLNOPOLSKA KON-

FERENCJA "KULTURA I TU-

RYSTYKA - SACRUM  

I PROFANUM" 
 

Uczestnicy Poznańskiego Forum Duszpasterskiego. 
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W dniach 26-27 października 2016 roku w Wyższym 
Seminarium Duchowym w Łodzi odbędzie się X Ogólno-
polska Konferencja "Kultura i turystyka- sacrum i profa-
num" dotycząca szeroko pojętej turystyki religijnej. 

Konferencja trwać będzie dwa dni, w czasie których 
uczestnicy wysłuchają kilkunastu wystąpień a dodatko-
wo, jak co roku, wezmą udział w wieczorze kulturalnym 
oraz uroczystej kolacji.  

Nowością w tym roku jest wycieczka po Łodzi śladami 
czterech kultur, tak więc po raz pierwszy w historii pro-
gram konferencji będzie tak bardzo bogaty. Uczestnicy 
odwiedzą podziemia Archikatedry Łódzkiej, kościół 
Ewangelicko-Augsburski im. św. Mateusza, Cerkiew im. 
Aleksandra Newskiego oraz Cmentarz Żydowski. 

Dodatkowo w jednej z najnowocześniejszych sal mul-
timedialnych w Europie, znajdującej się w podziemiach 

Archikatedry Łódzkiej, na 36 metrowym ekranie pano-
ramicznym obejrzą film o historii wielokulturowości Ło-
dzi. 

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stro-
nie internetowej konferencji: 
www.konferencja2016.rotwl.pl 

Należy pamiętać, że turystyka religijna to nie tylko 
pielgrzymki, ale także szerokie spectrum zagadnień, 
form turystyki, motywów podróży i sposobów ich od-
czuwania, jak również wiele religii i wyznań. Turystyka 
religijna to zarówno sacrum, jak i profanum - tak więc 
zbliżająca się konferencja będzie najbardziej ambitną 
i największą z dotychczasowych. 
 

źródło: Archidiecezja Łódzka 

 

ZAŚPIEWALI 
 
W parafii Matki Boskiej Dobrej Rady wystąpiły chóry 
dziecięce: „Melodyjki” z naszej parafii, a także Schola 
Dziecięca z Łagiewnik.  

 

 

 
DUSZPASTERZE ZAPRASZAJĄ DZIECI I MŁODZIEŻ DO ŚWIETLICY  

ŚRODOWISKOWEJ 
Świetlica jest czynna od poniedziałku do czwartku od 

15.00 do 18.00. W ofercie m.in.: zajęcia edukacyjne (tak-
że wyrównywanie braków szkolnych), informatyczne, a 
także bardzo ciekawe zajęcia sportowe (poniedziałek i  
czwartek od 17.00 do 18.30)  
 Można też skorzystać z bezpłatnych usług prawniczych 

(wtorek od 15.30), 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.
                

Zapraszamy  

Zaproszenie 
16.10.2016r. godz. 15.00 w parafii Matki Boskiej 
Dobrej Rady, odbędą się występy laureatów kon-
kursu przeglądu pieśni religijnych oraz występy 
„Zelowskich Dzwonków” .  

Serdecznie zapraszamy 
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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, Elżbieta Hildt, Katarzyna Dąbrowska.  Składanie 

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

Sakrament małżeństwa zawarli 

Ilona Słowińska i Piotr Stochaj          Daria Telestak i Marcin Pełka 
          Anna Zielińska i Piotr Fidos           Angelika Nowak i Maciej Góralski 

         Aleksandra Hawran i Łukasz Buhl          Milena Miłosz i Łukasz Jarachowicz 
 

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

Opracowała na podstawie Ksiąg Parafialnych: Katarzyna Dąbrowska 
 

DIALOGI W KATEDRZE 
 
Zapraszamy serdecznie do udziału w „Dialogach  

w Katedrze” prowadzonych pod przewodnictwem Księ-
dza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity 
Łódzkiego. 

Listopadowe Dialogi odbędą się w piątek 14 paź-
dziernika o godz. 19.30.  

Tematem spotkania będzie "Kościół wobec życia poli-
tycznego”.  
         
       Źródło: Archidiecezja Łódzka  
 

 
 

 

 

 
 
 

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 

 

Sakrament chrztu otrzymali 
Lena Stochaj 

Róża Maria Miłosz 
Tymoteusz Jan Konieczny 

Igor Dominik Kubacki 
Zofia Mikoś 

Michalina Moneta 
Lena Góralska 

Patrycja Klaudia Bratek 
Łucja Noga 

Maja Apolonia Wicińska 
Aleksandra Maria Gibka 

Kajetan Tomasz Bednarczyk 
Leon Tomasz Bednarczyk 

 
Módlmy się za dzieci ochrzczone, aby Duch Św. 

napełniał je swoimi darami i prowadził przez życie drogą 
prawdy. 

 

Odeszli do wieczności 

Mirosława Szałowska (ur.1955) 
Adela Pakuła (ur.1923) 

Zdzisław Rajski (ur.1946) 
Janina Wachowicz (ur.1930) 

Józef Król (ur.1928) 
Stanisława Lewińska (ur.1931) 
Genowefa Gałązka (ur.1922) 
Izabela Sroczyńska (ur.1973) 

Edmund Malinowski (ur.1956) 
Eugenia Dziewirska (ur.1923) 

 
Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże miłosierdzie 

weszli do chwały życia wiecznego. 

 


