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PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

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

ROZMOWA Z KS. KRZYSZTOFEM BASZTABIN, OPIEKUNEM LITURGICZNEJ SŁUŻBY 

OŁTARZA W NASZEJ PARAFII 
      Proszę nam powiedzieć, co 
to znaczy być ministrantem 

Termin łaciński 
"ministrare" oznacza "służyć, 
pomagać". Służymy Bogu, kiedy 
przyczyniamy się do tego, aby 
liturgia była piękna. Słowo 
ministrant wskazuje szczególnie 
na służbę podczas Mszy świętej. 
Ministrant jest pomocnikiem 
przy sprawowaniu Mszy świętej 

i podczas innych nabożeństw liturgicznych. 
Sama służba wymaga czasami od nich  naprawdę bardzo 
wiele wyrzeczeń, ale mają tą świadomość że służą 
samemu Bogu i ludziom i ta właśnie świadomość ich 
umacnia. Mogą być bliżej Chrystusa, służyć Mu nosząc 
określone przedmioty, przygotowując dary ofiarne, 
dzwoniąc dzwonkami i co najważniejsze czytając Słowo 
Boże. 
     Od kiedy istnieją ministranci?  

Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo 
prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. 

W narodzie izraelskim było jedno pokolenie 
wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego.  
W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali 
kogoś do posługiwania wiernym. Wybrali więc siedmiu 
pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. 
Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, 
wszystko co było do wykonania, dzielono w formie 
różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. Tak 
oto, w odległej historii doszukiwać się można początków 

powstania i działalności takich posługujących wspólnot, 
które dziś nazywa się Liturgiczną Służbą Ołtarza  
(w skrócie - Ministrantami). 

Ministrant jest POMOCNIKIEM przy 
sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw 
liturgicznych. Usługuje on księdzu, gdy przygotowywany 
jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do złożenia ofiary 
Mszy świętej. 

Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI. 
Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla 
liturgii są niezbędne. Mają one na celu przedstawić coś 
wierzącym i w ten sposób wskazać na inną 
"niewidzialną" rzeczywistość. 

Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Przez 
swą służbę wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne 
sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, 
lecz sprawą wszystkich wiernych. Ministrant przez swoją 
posługę ukazuje, że uczestniczyć w liturgii, to nie tak, jak 
w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać i oglądać. 
Bo prawdziwie uczestniczyć w liturgii to znaczy także 
współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią 
włączając i angażując. 

Wspólnota Służby Liturgicznej Ołtarza gromadzi 
chłopców, którzy chcą rozwijać swoje życie duchowe 
poprzez służbę liturgiczną podczas Mszy świętych  
i innych nabożeństw. W parafii Matki Boskiej Dobrej 
Rady wspólnota ta liczy około 27 chłopców. Spotkania 
Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w każdą sobotę 
o gdzinie 10.00. 

Przeprowadziła: Marianna Strugińska – Felczyńska 

 

MINISTRANCI BLIŻEJ NAS – ROZMOWA Z PRZEMKIEM KUCHARSKIM  
Panie Przemku od jak dawna jest pan związany 

z Liturgiczną Służbą Ołtarza? 
Już od prawie 12 lat, najpierw jako ministrant, 

potem lektor. 

Czym kierował się Pan wybierając Liturgiczną 
Służbę Ołtarza? 

Trudno dzisiaj sobie przypomnieć, co dokładnie 
mną kierowało. Na pewno chciałem zobaczyć, co to 
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znaczy, a świadomość, że to był dobry wybór, 
przychodziła z czasem. 

Proszę powiedzieć dlaczego warto być 
ministrantem? 

Sądzę, że przede wszystkim dlatego, że jest się 
blisko ołtarza. Kiedy uczestniczy się w liturgii, służąc, 
łatwiej jest skupić uwagę na tym, co się dzieje, łatwiej 
jest zmobilizować się do próby zrozumienia, po co 
właściwie się tam stoi. Trudno stać obojętnie, 
koncentracja przychodzi jakby 
bardziej naturalnie.  

Najmilsze lub 
najśmieszniejsze  wspomnienie  
z bycia ministrantem. 

Nie mam jednego 
wspomnienia, zresztą nie 
klasyfikuję ich w ten sposób. 
Wszystkie te lata wspominam mile. 
Szczególnie żywe jest w mojej 
pamięci wspomnienie, kiedy 
pierwszy raz czytałem lekcję jako 
ministrant. Zaś co roku szczególnym przeżyciem, 
spotęgowanym właśnie przez fakt służby jest Triduum 
Paschalne. 

Czym zajmujesz się oprócz zaangażowania  
w życie Kościoła? 

Obecnie większość mojego czasu zajmują studia 
na Politechnice Łódzkiej. W wolnym czasie, jeśli nie 

spędzam go 
ze 
znajomymi, 
lubię czytać 
i jeśli 
pogoda na 
to pozwala, 
jeździć na 
rowerze. 

Jak byś zachęcił młodych 
chłopców do Liturgicznej Służby 
Ołtarza. 

Zachęcam, żeby nie bali się 
spróbować, jeśli taka myśl przejdzie im 
przez głowę. Liturgiczna Służba Ołtarza 
to, jak sama nazwa wskazuje, służba. Do 
tej służby nie idzie się w nadziei na 
korzyści albo z czyjejś zachęty, powinna 

ona wynikać z potrzeby serca. Dlatego zamiast 
namawiać do wstąpienia do LSO, zachęcam, żeby młodzi 
chłopcy takiej potrzeby w sobie nasłuchiwali i, jeśli ją 
znajdą, nie wahali się pójść za jej głosem. 

 
Rozmawiała: Marianna Strugińska - Felczyńska

 

RELIKWIE ŚW. MARII MAGDALENY I KRZYŻA PAŃSKIEGO W ŁODZI 
Relikwie św. Marii Magdaleny i cząsteczka Krzyża Pańskiego przebywać będą 22/23 sierpnia w łódzkiej 

katedrze prawosławnej św. Aleksandra Newskiego. W uroczystościach wezmą udział 
łódzcy biskupi katoliccy. 
Relikwie znajdujące się na co dzień w jednym z monasterów na Górze Atos, 
przebywać będą w Polsce przez tydzień od 16 do 23 sierpnia. Odwiedzą w tym czasie 
kilka świątyń prawosławnych. Jedną z nich jest katedra św. Aleksandra Newskiego w 
Łodzi. 

Maria Magdalena nosi w Kościele Prawosławnym tytuł "świętej równej 
apostołom". Jest czczona, ponieważ Pismo Świętej daje jej miejsce bardzo blisko 
Jezusa Chrystusa. 

Relikwie przywiozą do Polski mnisi z Monasteru Symonopetra z Góry Athos. 
To jeden z najbardziej znanych w świecie prawosławnym zakonów, który opiekuje 
się relikwiami Marii Magdaleny. 

Relikwie przyjadą do Łodzi 22 sierpnia ok. godz. 16.30 i zostaną powitane 
przez abpa Szymona. O godz. 17.00 rozpocznie się nabożeństwo Wielkiej Wieczerni 

(nabożeństwo paschalne).  
O godz. 20.00 zaplanowany jest Akatyst ku czci św. Marii Magdaleny, po 
którym będzie możliwość modlitwy aż do godz. 22.00. 

Następnego dnia katedra prawosławna zostanie otworzona  
o godz. 6.30. Pół godziny później odprawiony będzie Akatyst ku czci św. 
Krzyża Chrystusowego, a o godz. 9.00 - liturgia. O godz. 11.00 rozpocznie 
się Akatyst ku czci św. Marii Magdaleny, po którym nastąpi pożegnanie 
relikwii. Zostaną one przewiezione na krótko do Stanisławowa, a stamtąd 
na lotnisko. 

Z życia parafii 
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W uroczystościach w katedrze prawosławnej wezmą udział m.in. metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski 
i bp senior Adam Lepa. 

Źródło: Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej 
 

26 SIERPNIA – ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 
W Polsce jest wiele sanktuariów, ale najbardziej 

znane znajduje się na  Jasnej Górze. Każdego roku ok. 2 
mln. pielgrzymów przybywa wypraszać łaski i dziękować 
za już otrzymane przed cudownym obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej. W archiwum klasztoru znajduje się 
łaciński rękopis z I połowy XVw.: Translatio tabulae 
Beatae Mariae Virginis quam Sanctus Lucas depinxit 
propriis manibus (Przeniesienie obrazu Błogosławionej 
Maryi Dziewicy, własnoręcznie 
namalowanego przez św. Łukasza). Wg 
rękopisu obraz został namalowany 
przez św. Łukasza Ewangelistę na desce 
stołu, przy którym siadała Święta 
Rodzina w Nazarecie. Wizerunek 
przewiózł z Jerozolimy do 
Konstantynopola cesarz Konstantyn. 
Stamtąd obraz trafił do księcia ruskiego 
o imieniu Lew. Na Rusi obraz otaczano 
wielką czcią. Podczas walk 
prowadzonych przez Kazimierza 
Wielkiego i Ludwika Węgierskiego 
wizerunek ukryto w zamku w Bełzie. W 
1382r. znalazł go tam książę Władysław Opolczyk. 
Wdzięczny za otrzymane przez wstawiennictwo Matki 
Bożej łaski, książę przewiózł obraz do Częstochowy.  

Uważa się, że pierwotny obraz jasnogórski mógł 
pochodzić z VII w. i był jednym z najstarszych na świecie 
wizerunków Matki Bożej. Na Jasnej Górze znajdują się 
także inne dokumenty dotyczące dziejów cudownego 
obrazu. Jeden z nich pochodzi z 1474r. Najbardziej cenne 
są jednak dwa dzieła Jana Długosza (1415 – 1480). 
Kronikarz przekazał w nich informacje o sprowadzeniu 
przez księcia Władysława Opolczyka paulinów z Węgier  
i oddaniu im drewnianego kościoła parafialnego w Starej 
Częstochowie. Przekazanie kościoła odbyło się 23 
czerwca 1382r. Długosz szczegółowo opisuje stan 
kościoła i klasztoru, a także darowizny nadane przez 
księcia. 

Do obrazu od samego początku przybywali 
pielgrzymi, którzy za wstawiennictwem Matki Bożej 
doznawali wielu łask. Wdzięczni składali wota. W 1430r. 
dokonano napaści na klasztor. Rabusie spodziewali się 
skarbów. Ukradli naczynia i sprzęty liturgiczne, a także 
ograbili cudowny obraz ze złota i klejnotów, którymi był 
ozdobiony przez pielgrzymów. Twarz Matki Bożej 
przecięli szablą. Zbezczeszczony i zniszczony wizerunek 
przewieziono do Krakowa w celu odnowienia. Król 
Władysław Jagiełło powierzył go malarzom z Rusi, którzy 
specjalizowali się w sztuce bizantyjskiej. Próbowali oni 

położyć farby temperą, ale stare malowidło nie 
przyjmowało ich. Przypuszcza się, że w tej sytuacji 
zrobiono wierną kopię samego obrazu, albo powielono 
jedną z już istniejących kopii. Prace (trwały one ok. 2 lat) 
wykonywano z wielkim pietyzmem, starając się 
maksymalnie przybliżyć wizerunek do pierwowzoru. 
Pozostawiono ślady ran na twarzy Matki Bożej,  
zachowano też deski, na których był namalowany obraz 

pierwotny. Zmieniono ozdoby szat  
i prawdopodobnie dodano także do rąk 
Dzieciątka książkę. Wizerunek Matki Bożej 
jest zaliczany do ikon bizantyjskich, 
określanych nazwą Hodegetria („Ta, która 
prowadzi”). Zielone tło w symbolice 
obrazów bizantyjskich oznacza pełnię łask 
Ducha Świętego. 

W klasztorze częstochowskim 
znajdują się liczne księgi, w których 
potwierdza się doznane łaski. Najstarszy 
zachowany opis cudownego uzdrowienia 
pochodzi z roku 1402. Kopie jasnogórskiego 
obrazu już w 1390r. miał Głogówek,  

w 1392r. Sokal, a w 1400r. - Lepogłów w Chorwacji. 
Na Jasnej Górze opieki i wstawiennictwa Matki 

Bożej przyzwali polscy królowie i książęta, m.in. 
Kazimierz Jagiellończyk, św. Kazimierz królewicz, 
Zygmunt I Stary, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Jan 
Kazimierz, Jan III Sobieski. 

W 1655r. miał miejsce cud słynnej obrony Jasnej 
Góry przed Szwedami. 160 żołnierzy i 70 zakonników  
z przeorem klasztoru o. Augustynem Kordeckim na czele 
stawiło opór 3 tysiącom Szwedów. Oblężenie trwało 
ponad miesiąc. Z dział szwedzkich wystrzelono 340 kul 
armatnich. Polskimi żołnierzami dowodzili: Stefan 
Zamojski i Piotr Czarnecki. 

Pierwsza papieska koronacja obrazu odbyła się  
w 1717r. Korony ofiarował król August II Mocny.  
W 1909r. korony, perłowa suknia i kosztowności zostały 
skradzione przez zakonnika Macocha. Druga koronacja 
odbyła się 22 maja 1910r. Tym razem korony ofiarował 
papież św. Pius X. 26 sierpnia 1957r. rozpoczęła się 
peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po 
wszystkich diecezjach i parafiach. 

Najbardziej znana koronacja obrazu odbyła się w 
1966r. z okazji obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. 
Koronacji dokonał Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży 
kardynał Stefan Wyszyński, wielki czciciel Maryi 
Jasnogórskiej. Wielokrotnie przed cudownym obrazem 

Z życia parafii 
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modlił się również kardynał Karol Wojtyła, późniejszy 
papież, św. Jan Paweł II. 

Uroczystość 26 sierpnia – Matki Bożej 
Częstochowskiej została ustanowiona z inicjatywy bł. 
Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania 
styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Maryi - 
Królowej Polski. Dzięki staraniom jego oraz ówczesnego 
przeora Jasnej Góry o. Euzebiusza Rejmana, papież - św. 
Pius X wydał w 1904r. zgodę na obchodzenie święta 
Matki Bożej Częstochowskiej. Od 1931r. za zgodą 

papieża Piusa XI święto to jest obchodzone w całej 
Polsce. 

W naszej parafii nawiązaniem do święta Matki 
Bożej Częstochowskiej jest dzień odpustu parafialnego 
(26 kwietnia), a także odbywający się dwudziestego 
szóstego dnia każdego miesiąca wieczorny Apel z 
modlitwą przez wstawiennictwo Matki Bożej Dobrej 
Rady. Ksiądz Proboszcz oraz pozostali kapłani serdecznie 
zapraszają i zachęcają do udziału w tych nabożeństwach. 

Elżbieta Hildt
  

ŚWIĘTO NARODZENIA MARYJI 

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
jest obchodzone 8 września. Data uroczystości wynika z 
tradycji kultu maryjnego.  

Tradycja kultu Maryi sięga V wieku i jest 
związana z uroczystością poświęcenia bazyliki w miejscu 
Jej narodzenia. Święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny zaczęto 
obchodzić w VII w. W VIII wieku papież 
zaliczył je do czterech najważniejszych 
uroczystości maryjnych w roku, 
ponieważ zapowiadało narodzenie 
Jezusa Chrystusa.  
Pismo Święte nie wspomina o 
narodzinach Maryi. Tradycja natomiast 
przekazuje, że rodzicami Maryi byli św. 
Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi 
Żydami, którzy, pomimo sędziwego 
wieku, nie mieli dziecka. Brak dzieci w 
tamtych czasach był uważany za karę 
Bożą za grzechy przodków. Joachim i Anna nie 
zniechęcali się, pomimo - zapewne - złośliwych uwag 
sąsiadów i ufnie prosili Boga o dar potomstwa. Bóg 
wysłuchał ich próśb i obdarzył córką, Maryją. Nie 
wiedzieli wówczas, że ich córka została niepokalanie 
poczęta i zachowana od wszelkiego grzechu, w 
przyszłości stanie się Matką Boga.  

Rodzice Maryi z wdzięczności Bogu za tak 
wspaniały dar ofiarowali córkę w świątyni Bogu, gdzie 
kilkuletnia Maryja zamieszkała, by już od małego uczyć 

się modlitwy, poznawać Pismo Święte, odczytywać  
i pełnić wolę Bożą, stawać się jak najlepszą „służebnicą 
Pańską”.  

W Polsce Święto Najświętszej Maryi Panny  
w szczególny sposób upodobali sobie rolnicy. Na wsiach 

był zwyczaj, że dopiero po tym święcie 
przygotowywano pola i rozpoczynano 
jesienny zasiew. Stąd powstała ludowa 
nazwa święta - Matki Boskiej Siewnej.  

Do dnia dzisiejszego istnieje 
zwyczaj, że w święto Matki Boskiej 
Siewnej rolnicy przynoszą do kościoła 
kłosy zbóż z kwiatami i ziołami, by 
pobłogosławiła je Boża Rodzicielka. 
Następnie ziarna są wyłuskiwane  
i mieszane z ziarnem pod zasiew. W ten 
sposób rolnicy wypraszają dobry urodzaj 
u Matki Zbawiciela.  

Dzisiejsze święto przypomina, że 
Maryja podobnie jak my wszyscy przyszła na świat  
w normalnej rodzinie, miała rodziców, krewnych, 
znajomych. Chociaż była zachowana od zepsucia 
grzechu, była normalnym człowiekiem, miała wolną wolę 
i nie była do niczego zdeterminowana. Maryja bawiła się, 
uczyła, wykonywała prace domowe.  Dopiero Jej 
bezgraniczna chęć służenia Bogu i pełnienie Jego Woli 
sprawiły, że stała się kimś wyjątkowym – Matką samego 
Boga.  

Barbara Musiał 

WAKACYJNE PODRÓŻE CZYLI PÓŁKOLONIE W NASZEJ PARAFII 

Zgodnie z kilkuletnią tradycją proboszcz parafii 
Matki Boskiej Dobrej Rady ks. Andrzej Blewiński 
wspólnie z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej, 
przygotowali półkolonie dla dzieci. Trwały one od 14 
lipca do 2 sierpnia. W trakcie trzech turnusów nasi 
milusińscy poznawali interesujące miejsca województwa 
łódzkiego. W pierwszym tygodniu półkolonii 
uczestniczyło 54 dzieci, w drugim 45, a 50 dzieci zapisało 
się na trzeci turnus. Opiekę nad kolonistami sprawowali 
Małgorzata Włodarska, Grzegorzewska Katarzyna, 
Katarzyna Michalak, wspierani przez wolontariuszy 
Kasię, Szymona, Dominika, Magdę i Bartka. 

Z życia parafii 
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Był to czas odkrywania, poznawania i doświadczania 
nowych rzeczy, 
które wzbudzały w 

dzieciach 
zaciekawienie, 

podziw, 
zainteresowanie. 

Nasi mali 
podróżnicy 

uczestniczyli m.in. 
w zajęciach 

edukacyjnych w Lesie Łagiewnickim, gdzie wraz z 
przewodnikiem odkrywały skarby lasów. W Łódzkim 
Ogrodzie Botanicznym mieli możliwość podziwiania i 
poznawania roślin leczniczych, a w Palmiarni roślin 
cytrusowych i 140 letniego daktylowca kanaryjskiego. W 
młodości zdobił on wnętrza rezydencji fabrykanckich, a 
dziś jest jednym z najbardziej charakterystycznych 

elementów roślinnych Palmiarni. Dzieci udały się także 
do ZOO Safari w Borysewie. To wyjątkowe miejsce, gdzie 
twarzą w twarz stanęły z 
egzotycznymi zwierzętami z całego 
świata. Miały możliwość ujrzeć z 
bliska i dotknąć jaszczurki, węża, a 
także wysłuchać lekcji dydaktycznej o 
zwyczajach tych zwierząt, 
naturalnych ich miejsc życia. Nasi 
podopieczni odwiedzili również 
Komendę Powiatowej Straży 
Pożarnej w Zgierzu i Straż Miejską, 
gdzie zapoznali się z charakterem 
pracy służb mundurowych, wozami strażackimi. 
Wybraliśmy się również do Grupowej Oczyszczalni 

Ścieków w Łodzi. Tu dzieci uczestniczył w zajęciach 
edukacyjnych z zakresu ekologii, prowadzonych przez 
misia. Półkoloniści wyruszyli także podziwiać Port 
Lotniczy w Łodzi, Wyższego Seminarium Duchowne, 
Bazylikę archikatedralną św. Stanisława Kostki w Łodzi 
oraz Cerkiew. Nie brakowało wyjść na kąpieliska –
Wodny Raj w Łodzi, Arturówek oraz na zawody sportowe 
do Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu. W trzecim 
tygodniu  półkolonii  dzieci przygotowały pokaz mody, w 
trakcie którego zaprezentowały stroje na różne okazje. 
Kilkunastu naszym podopiecznym został także 
umożliwiony pobyt w sanatorium w Sokolnikach.  

W trakcie kolonii dzieci miały zapewniony posiłek – 
kanapki, które cierpliwie i z uśmiechem na twarzy 
przygotowywały pani Zosia Rumak i Hania Florczak. 

Półkolonie od lat cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców, którzy 
powierzają nam swoje pociechy. Dostarczają one 
dzieciom niezapomnianych wrażeń i emocji, są dobrą 

okazja do nawiązywania nowych 
znajomości i przyjaźni. 
Zorganizowanie półkolonii jest 
możliwe dzięki wsparciu i 
zaangażowaniu Księdza 
Proboszcza Andrzeja 
Blewińskiego, Akcji Katolickiej, 
Urzędu Miasta w Zgierzu oraz 
stowarzyszeniu Kółko Graniaste.  

Dziękujemy wszystkim, 
którzy wspierają i dostarczają 

radości naszym najmłodszym pociechom i mają otwarte 
serce na pomoc bliźniemu. 

Marianna Strugińska Felczyńska 

 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA 
W parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu 

już od 14 lat działa świetlica, założona i prowadzona 
przez Księży proboszczów wspólnie z Parafialnym 
Oddziałem Akcji Katolickiej. Od samego początku 
działalność świetlicy skierowana jest na wyrównywanie 
szans edukacyjnych oraz organizację czasu wolnego dla 
młodzieży. Wyremontowany Dom Parafialny pozwoli 

rozwijać szerszą działalność świetlicy m.in. zajęcia 
plastyczne, sala z dostępem do ping-ponga. W bieżącym 
roku przystąpiliśmy do przetargu ogłoszonego przez 
Powiatowy Urząd Pracy, dzięki któremu pozyskaliśmy 20 
komputerów do naszej pracowni komputerowej. 

W roku szkolnym 2013/2014 zapisało się do 
świetlicy łącznie 92 dzieci i młodzieży. 

Z życia parafii 
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W ciągu roku szkolnego 
2013/2014 dzieci przyszły do świetlicy 
5456 razy, aby skorzystać z pomocy w 
nauce lub wziąć udział w kołach 
zainteresowań. Nauczyciele w ciągu 
roku szkolnego przybyli 911 razy aby 
wesprzeć naszych podopiecznych w 
nauce. Młodzi wolontariusze przybyli 
1288 razy. Przeliczając, że każdy 
nauczyciel pracował 2,5 godz.x911 
wynosi 2277,5 godz. przepracowanych. 

Wolontariusze przybyli 1288 razy 2,5 godz., co 
wynosi 2576godz. przepracowanych. Nauczyciele  
i wolontariusze łącznie przepracowali 4856 godz. na 
rzecz wsparcia drugiego człowieka. 

Tak dużą grupa dzieci i młodzieży 
przychodzących do świetlicy oraz wolontariuszy 
wspierających potwierdza o słuszności i potrzebie 
przeprowadzonego remontu Domu Parafialnego  
i aktywnym włączeniu parafian oraz mieszkańców 
Zgierza w życie parafii. 

W roku szkolnym 
świetlica wznowi swoją 
działalność od 10 września 
2014r., otwarta będzie od 
poniedziałku do czwartku w 
godz.  od 15.00-18.00.  

Zapraszamy młodzież, 
studentów, gimnazjalistów do 
wolontariatu w świetlicy a także 
nauczycieli i osoby o otwartym 
sercu. Dzieci i młodzież 

otrzymują gorącą herbatę oraz podwieczorek. Młodzież 
gimnazjalna otrzymuje zaświadczenie o wolontariacie, 
co ma wpływ na ocenę z zachowania oraz dodatkowe 
punkty do szkół ponadgimnazjalnych. 

Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania ze 
wsparcia w nauce. Po wakacjach będzie można korzystać 
również z usług prawnika, logopedy, punktu  
konsultacyjnego dla osób uzależnionych. 

Bliższe informacje można uzyskać w kancelarii 
parafialnej tel: 42/716 27 65 lub w świetlicy 
środowiskowej ul. Marii Skłodowskiej–Curie 5. 

Agnieszka Gajek

 

PARAFIALNE KOLONIE W LUBOMIERZU  
Tegoroczne kolonie organizowane prze parafię 

MBDR, odbyły się w Lubomierzu, niewielkiej 
miejscowości o malowniczym krajobrazie, znajdującym 
się koło Mszany Górnej. 46 dzieci wraz z 6 opiekunami i 
księdzem kierownikiem Janem Czekalskim, spędziła tam 
12 dni obfitujących w różnorakie atrakcje.  

W czasie wypoczynku kolonijnego organizowane 
były wyjścia w góry, wycieczki po okolicy, ognisko oraz 
wspólne zabawy sportowe, 
terenowe i plastyczne. W 
trakcie wyjazdu uczestnicy 
odwiedzili zabytkowy kościół 
w Rabce Zdrój, brali udział w 
pieszych wędrówkach po 
Lubomierzu, a podczas jednej 
z całodniowych wypraw 
górskich zdobyli szczyt o 
wysokości 1270 n.p.m. o 
nazwie „Kudłoń”. Największą 
atrakcją dla dzieci był wyjazd do parku rozrywki 
„Rabkoland”, gdzie każdy mógł skorzystać z wybranych 
przez siebie atrakcji. Choć aura nie zawsze była 
sprzyjająca i czasami padał deszcz, wszyscy świetnie się 
bawili. Dzięki obecności przewodnika, dzieci poznały 
ciekawostki dotyczące Gorców i Beskidu Wyspowego. 
Podczas wycieczek po lesie, można było zasmakować w 
owocach leśnych: jagodach, malinach, których w tym 
roku natura nie poskąpiła. Przyjemność ich jedzenia była 
wielka, czego dowodem były umorusane twarze i ręce.  

Dzieci uczestniczyły w niedzielnych Mszach 
Świętych w kościele parafialnym , który w tym roku 
obchodził swoje 100 lecie wybudowania, a ciągu 
tygodnia Msze były odprawiane w szkole w, które 
mieszkali. Podczas eucharystii dziękowały wszystkim 
tym, dzięki którym mogły tak wspaniale spędzić 
wakacyjny czas.  

Uczestnicy kolonii mieli od 6 do 13 lat, 
podzieleni byli na 6 grup, z 
których każda reprezentowała 
inny kontynent, dopasowany do 
niego okrzyk i totem: Afryka-„ 
Dzikie Kotki”; Azja- „Wiśniowe 
Pandy”; Ameryka-„ Serce Lam”; 
Europa-„ Nimfy”; Australia-„ 
Aloha”; oraz Antarktydy-„ 
Pingwiny z Antarktydy”.  

Opiekunowie dokładali 
wszelkich starań, aby czas kolonii 

wykorzystać jak najlepiej i przygotować wiele atrakcji na 
świeżym powietrzu w otoczeniu górskich szczytów. 
Praktyka codziennej Mszy Świętej sprawiła, że dzieci 
pogłębiły kontakt z Bogiem, oddały Jezusowi, to co 
nosiły w swoich sercach, podziękowały za zakończony 
rok szkolny i prosiły, aby ten który nadejdzie, był obfity 
w Jego łaskę. „Nic nie może przecież wiecznie trwać…” 
po 12 dniach spędzonych razem, trzeba było wracać do 
Zgierza do swoich domów i bliskich, którzy w nich 
czekali.  

Z życia parafii 
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Czas odpoczynku i wspólnego przebywania ze 
sobą szybko minął, lecz pozostały piękne wspomnienia. 
Teraz pozostaje tylko modlitwa o to, aby w przyszłym 

roku zostały ponownie zorganizowane kolonie parafialne 
w takim miłym gronie.  

Opiekunowie kolonii

 

XXI PIESZA PIELGRZYMKA ZGIERSKA  
Trwają przygotowania do XXI Pieszej Pielgrzymki Zgierskiej. Wyruszy ona z naszej parafii 20 sierpnia, po mszy 

o godz. 6.00 a powróci 26 sierpnia na Apel Jasnogórski. Wzorem pielgrzymki łódzkiej, 27 sierpnia msza św. dla 
pielgrzymów o godz. 17.30. Zapisy na pielgrzymkę od 10 sierpnia w Domu Duszpasterskim. Zachęcamy do 
uczestnictwa zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie znają błogosławionej radości przeżywania tych wspaniałych rekolekcji 
w drodze. 

Źródło: www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOG W KATEDRZE 
Zapraszamy na spotkania z Metropolitą Łódzkim. Arcybiskup  
Marek Jędraszewski, który co miesiąc  w katedrze odpowiadał na 
pytania przysłane przez internautów i zadawane przez zebranych w 
kościele wiernych. Najbliższe spotkanie 12 września,godz.19.30 
którego tematem będzie ateizm. Serdecznie zapraszamy. 

 

MIGAWKI Z ŻYCIA PARAFII
W pierwszą niedzielę września planujemy inaugurację wieczorów muzyczno – poetyckich po mszy o godz. 

18.00. 7 września proponujemy AVE MARIA różnych kompozytorów wraz z poezją. Patronat objęła pani prezydent 
Zgierza. Już dziś zapraszamy. 

 

Pragniemy podzielić się radosną wiadomością iż po kilku latach starań udało się 
uzyskać pozwolenie na modernizację nagrobku ks. prałata Szczepana Rembowskiego, 
twórcy naszej parafii i budowniczego kościoła. Grób tego zacnego kapłana znajduje się na 
cmentarzu Zarzew w Łodzi. Dzięki wspólnym wysiłkom i wspólnej partycypacji w kosztach 
ów nagrobek zostanie poświęcony przed uroczystością Wszystkich Świętych.  

Z życia parafii 
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                      Opracowała Katarzyna Dąbrowska 

Kancelaria Parafialna czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz.; 9: 00– 11: 00 oraz 15:00– 16:30 
Tel: 42 /716-27-65 

Wydawca: Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, 95-100 Zgierz ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 
Redakcja: Ks. Kan. dr Andrzej Blewiński – Proboszcz Parafii; redaktor: Ks. Jacek Kucharski 

Nr konta parafialnego: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 36 8783 0004 0015 6097 2000 0001 
Za wszelkie wpłaty na rzecz parafii 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 Wieczore,, Elżbieta Hildt, Barbara Musiał, Józef 
Felczyński, Krzysztof Nieszwiec. Składanie gazetki: Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska, Katarzyna Wieczorek, Krzysztof Nieszwiec. 

Dystrybutor: Marek Cylke 

Z dniem 30 sierpnia po 4 letniej pracy w naszej parafii odchodzi ks. Jacek Kucharski, 
który otrzymał nominację do parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie 
Trybunalskim. Tego dnia rozpocznie posługę w naszej wspólnocie ks. Stefan Bujak.  

Dziękujemy ks. Jackowi za Jego posługę w naszej parafii i życzymy Bożego 
błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej na dalszej drodze posługi kapłańskiej. 

 
Źródło: www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl 

PÓŁ ŻARTEM PÓŁ SERIO 

  

 

 
 

 

Z KSIĄG PARAFIALNYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sakrament chrztu otrzymali 
 

Nikodem Włodarczyk 
Tymon Szwalbe 

Michał Przepiórski 
Zofia Krystyna Krzywania 

Tymoteusz Tomasz Dąbrowski 
Zuzanna Pilarska 
Maria Urbaniak 

Jessica Magdalena Zięba 
Jan Gadomski 

Natalia Emilia Gibka 
 

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

życie drogą prawdy. 
 

Sakrament małżeństwa zawarli 
Monika Malanowska i Jacek Kusztelak   Paulina Rakowska i Grzegorz Doniak 
Anna Kosiewicz i Łukasz Tomczyk    Magdalena Janik i Robert Góra 
Paulina Pilawa i Rafał Stępniak    Monika Kubiak i Kamil Zajączkowski 
Malwina Kaleta i Damian Starnawski 

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

Odeszli do wieczności 

Anna Derduń (ur.1947) 
Tomasz Górlicki (ur.1932) 
Krystyna Grzelak (ur.1935) 

Marianna Kruczkowska (ur.1950) 
Marzena Kmieciak (ur.1963) 

Jan Karwowski (ur.1940) 
Krzysztof Tarnowski (ur.1956) 

Mirosław Stasiak (ur.1951) 
Jan Pietrasik (ur.1945) 

Władysław Osowski (ur.1935) 
Marianna Steglińska (ur.1920) 
Jadwiga Perkowska (ur.1954) 
Dariusz Latosiewicz (ur.1962) 

 

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

W szkole nauczyciel zwraca się do ucznia: 
- Wymień jakiegoś ssaka łownego. 
- Ssaka… ssaka.. No, na przykład myśliwy! 

Na polowaniu Fąfara strzela do bażanta, który właśnie 
poderwał się do lotu. 
_ Trafiłem! – cieszy się Fąfara. – Nawet pióra poleciały! 
- To prawda – powiedział jakiś myśliwy. – Pióra poleciały, ale 
razem z bażantem.  

Z życia parafii 


