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PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

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

 

3. ROCZNICA INGRESU ARCYBISKUPA ŁÓDZKIEGO MARKA 

JĘDRASZEWSKIEGO 
 8-go września 2012 roku miało miejsce wydarzenie, które wpisało się w historię Kościoła Łódzkiego. W tym 
dniu arcybiskup Marek Jędraszewski - nowy metropolita łódzki odbył ingres do Bazyliki Archikatedralnej i objął 
kanoniczną władzę w archidiecezji. Nominację otrzymał z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI. Dewizą biskupią Pasterza 
Kościoła Łódzkiego są słowa „Scire Christum - Znać Chrystusa”. 
 Dziękujemy drogi Księże Arcybiskupie, że zgodnie ze swoją dewizą przybliżasz nam Chrystusa, pomagasz nam 
Go odkryć, poznać pokochać i naśladować. Dziękujemy Ci szczególnie za Dialogi w Katedrze, podczas których 
przybliżałeś nam Jezusa Chrystusa obecnego w naszej ludzkiej codzienności. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną  
i wytężoną pracę na rzecz budowania wiary, cywilizacji miłości i dobra w Komisji Episkopatu Polski, za zaangażowanie 
w Duszpasterstwo Akademickie oraz pracę na rzecz rozwoju dobrych mediów w Katolickiej Agencji Informacyjnej. 

 

  Drogi nasz Księże Arcybiskupie 
W imieniu całej wspólnoty wiernych parafii Matki Bożej Dobrej Rady  

w Zgierzu zapewniamy przede wszystkim o naszej pamięci 
modlitewnej. Niech Maryja Niepokalanie poczęta będzie dla Księdza 

Arcybiskupa wzorem wrażliwości na natchnienia Ducha Świętego  
i wypełnianiu woli Bożej.  

Życzymy, by posługa pasterska w naszej Archidiecezji Łódzkiej przynosiła 
owoc obfity oraz jak najwięcej prawdziwej radości płynącej od samego 

Chrystusa. 
 

Z darem modlitwy i najlepszymi życzeniami 
   Duszpasterze i Parafianie MBDR w Zgierzu 

 
 

ROZMOWA Z O. BRATEM JONASZEM WOJEWODZIC OH, Z ŁÓDZKIEGO 

KONWENANTU BONIFRATRÓW 
 

- Czy mógłby Brat przybliżyć nam historię oraz 
duchowość Bonifratrów? 
- Założycielem zakonu Bonifratrów jest św. Jan Boży. 
Jesteśmy Zakonem o wielowiekowej tradycji. Pełna 
nasza nazwa brzmi: Zakon Szpitalny Świętego Jana 
Bożego (łac: Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo,  
w skrócie: OH). Charyzmat zgromadzenia to posługa 

chorym, ubogim, 
osobom cierpiącym, 
opuszczonym  
i samotnym. 
 Zgodnie ze swoim 
charyzmatem, bracia 
Bonifratrzy 
posługują chorym  
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i ubogim prowadząc: szpitale, domy opieki, apteki, 
jadłodajnie, ośrodki pomocy środowiskowej, hospicja,  
a także zajmują się ziołolecznictwem. Hasło naszego 
zakonu są słowa: „Bracia czyńcie dobro”, a herbem 
Zakonu Bonifratrów jest dojrzały owoc granatu, 
zwieńczony krzyżem, nad którym wznosi się 
sześcioramienna gwiazda. Granat 
symbolizuje przeznaczenie  
i doskonałość. Widoczne poprzez 
jego pękniętą skorupę czerwone 
ziarna obrazują miłosierne 
otwarcie się na bliźniego. Gwiazda 
zaś to symbol natchnienia  
i ambitnego celu, do którego 
prowadzi trudna droga, 
wymagająca cierpienia  
i wyrzeczeń. W naszym życiu duchowym staramy się 
upodabniać  do Chrystusa współczującego i miłosiernego 
z Ewangelii, który przeszedł przez ten świat dobrze 
czyniąc wszystkim i lecząc wszystkie choroby i słabości. 
Warto wspomnieć, iż jesteśmy zakonem niekleryckim 
(brackim) - członkami Zakonu Bonifratrów są przede 
wszystkim bracia. Jednak za specjalnym zezwoleniem 
wyższych przełożonych możliwe jest podjęcie studiów 
filozoficzno-teologicznych, a następnie przyjęcie święceń 
kapłańskich. Jednakże zależne jest to od potrzeb i władz 
Zakonu. 
      W Polsce posługuje 80 Braci Bonifratrów. W Łodzi 
prowadzimy kilka dzieł – szpital, jadłodajnię, aptekę, 
poradnię ziołoleczniczą. Co ciekawe, Apteka 
Ziołolecznicza prowadzona przez nas w Łodzi, jest jedyna 
w Polsce, która ma pozwolenie na produkcję galenową, 
czyli robimy nalewki od podstaw – zalewamy 
spirytusem, macerujemy i sprzedajemy w aptece. 
Staramy się pomagać nie tylko potrzebującym w Łodzi, 
ale przyjeżdżają do nas chorzy z całej Polski.  
      Szpitale prowadzone przez naszych Braci znajdują się 
m.in. w Krakowie, Katowicach, Warszawie ale również  
w Izraelu – Szpital św. Rodziny w Nazarecie. W Nazarecie 
prowadzimy m.in. szpital położniczy, który słynie z tego, 
iż na terenie szpitala są oddziały, na których rodzą 
arabki.  
     Klasztor Zakonu Bonifratrów związany z Prowincją 

Polską, znajduje się także na Ukrainie w Drohobyczu, 

który prowadzi Stację Pomocy Socjalnej (działalność na 

wzór Polskiego Czerwonego Krzyża). Zajmuje się 

dostarczaniem leków, wspomaganiem osób samotnych, 

starszych, nie tylko w kwestii medycznej, ale również  

w sprawach życiowych, urzędniczych.  

- Jakie oddziały specjalistyczne znajdują się w Szpitalu 
Zakonu Bonifratrów w Łodzi?  
- Perełką szpitala jest oddział paliatywny, leczenie 
zachowawcze od bólu. Podczas hospitalizacji staramy się 
poprawiać jakość życia pacjenta poprzez łagodzenie 
bólu, duszności, wymiotów, lęku, depresji. 

Przeciwdziałamy osamotnieniu i ofiarujemy wsparcie 
duchowe przez całą dobę. Profesjonalna opieka naszego 
zespołu opiera się na serdeczności, życzliwości, 
otwartości na cierpienie chorego i jego rodziny. 
- Czy każda osoba w potrzebie może skorzystać  
z pomocy paliatywnej? 

- Oczywiście, że tak. Niestety, miejsc na oddziale 
pomocy paliatywnej jest o wiele mniej niż 
potrzeby mieszkańców Łodzi. Oprócz tego 
prowadzimy m.in. oddział wewnętrzny, 
okulistyczny – leczenie zachowawcze i oddział 
chirurgiczny.  
- Czy jest dużo zainteresowanych osób 
leczeniem ziołami?  
- Obecnie w Polsce jest bum na wspomagające 
leczenie lekami ziołowymi. Podkreślam, bardzo 

mocno, że leki ziołowe są lekami wspomagającymi w 
leczeniu chorób. Chętnie korzystają z nich np. lekarze 
urolodzy, którzy zalecają takie leki swoim pacjentom. 
- Dlaczego Brat, jako swoją drogę życiową, wybrał 
służbę w zakonie Bonifratrów? 
- Z zawodu z wykształcenia jestem leśnikiem, czyli  
z ziołami miałem doświadczenie od dość dawna. Zawsze 
też, odczuwałem potrzebę pomagania innym. Pewnego 
razu uczestniczyłem w rekolekcjach powołaniowych, 
które miały mi pomóc rozeznać, do jakiego zakonu 
wstąpić. Wśród zakonów, do których rozważałem pójście 
był m.in. zakon św. Franciszka, czy Paulinów. Owe 
rekolekcje otworzyły moje serce na powołanie do 
zakonu, w którym charyzmatem jest pomaganie innym. 
Dlatego też zdecydowałem się na Zakon Szpitalny św. 
Jana Bożego, Bonifratrzy. Wstępując do zgromadzenia 
nie myślałem, że będę pracował w aptece blisko 
chorych, ale obecnie czuję że to moja misja.  
- Co chciałby Brat przekazać dzieciom przebywających 
na półkoloniach przy parafii MBDR? 
- Życzę im, aby wypoczęły, nabrały sił, odwagi. Warto 
również się uczyć podczas pobytu na półkoloniach, 
doświadczać i poznawać nowe rzeczy. Kolonie są bardzo 
dobrą, forma wypoczynku dla dzieci. Cieszę się, że mają 
zapewnione tak wiele atrakcji. Cieszę się, że odwiedzili 
nas i że w trakcie zajęć edukacyjnych w aptece mogli 
zapoznać się z etapami powstawania maści, mieszanek 
ziołowych, wyglądem ziół, a także z produktami, które 
powstają z nich. Tego typu zajęcia edukacyjne zachęcają 
do myślenie poprzez badanie, odkrywanie, dając 
jednocześnie zabawę i radość.  Dzieci uczestnicząc  
w półkoloniach integrują się, nabierają pewności siebie, 
stają się asertywne i umiejętnie dostosowują się do 
zmieniających warunków.  

 
Rozmawiała: Marianna Strugińska - Felczyńska 

 Serdecznie zapraszamy do Apteki Ziołoleczniczej 
Konwentu Bonifratrów w Łodzi ul. Kosynierów Gdyńskich 
61a, w godzinach: pn-pt 800-1800; sob 900-14
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PÓŁKOLONIE W NASZEJ PARAFII 
 

 „Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie 
najszerszych, nie tylko z książek czerpać mądrość, 

 ale z nieba, ziemi, dębów i buków” . 
    Jan Amos Komeński 

 
     W dniach od 20 do 31 lipca 2015r. ponad 60 dzieci  
z miasta Zgierza uczestniczyło w półkoloniach, 
zorganizowanych przez Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej w Zgierzu wraz z Parafią Matki Boskiej Dobrej 

Rady w Zgierzu. Półkolonie wśród dzieci cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. W trakcie wypoczynku mali 
podopieczni mieli zapewnionych wiele ciekawych 
atrakcji, którymi poszerzali swoją wiedzę na temat 
walorów przyrodniczych, kulturalnych i 
wypoczynkowych ziemi łódzkiej.  
     Koloniści udali się między innymi do Leśnictwa 
Miejskiego i Łódzkiego Klubu Jeździeckiego  
w Łagiewnikach, zapoznali się z pracą dziennikarza  
w redakcji „Dziennika Łódzkiego”, a także podziwiali 
niebo nad Łodzią w Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznym w Łodzi. Mali podróżnicy wybrali się 
również do Białej Fabryki - Muzeum Włókiennictwa  
w Łodzi, Muzeum Ziemi Łaskiej, Schroniska 
Młodzieżowego w Łodzi, a także oglądali samoloty 
wojskowe w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. 

Dzieci miały możliwość zapoznali się ze specyfiką pracy 
Wojskowej Straży Pożarnej w Łasku oraz oglądały 
helikoptery w Wojskowych Zakładach Lotniczych  
w Łodzi. W trakcie wypoczynku był czas na rekreację 
fizyczną m.in. zabawy sportowe w Kolegium 
Nauczycielskim w Zgierzu, wizyty w pływalni „Wodny 

Raj”, w Poddębicach – baseny termalne.  
     Organizatorzy mieli również na uwadze rozwój 
duchowy dzieci, dlatego też koloniści uczestniczyli  
w Mszy św. w ich intencji w Sanktuarium św. Antoniego 
w Łodzi – Łagiewnikach. Spotkali się z Ojcami 
Franciszkanami, Braćmi Bonifratrami, gdzie mogli poznać 
ich codzienną pracą, usłyszeć o historii zgromadzeń, 
charyzmacie zakonów. W Zakonie Szpitalnym św. Jana 
Bożego Bonifratrów w Łodzi dzieci zapoznały się z 
ziołami, procesem powstawania maści, kropli, mieszanek 
ziołowych. W trakcie podróży zwiedzili także Bazylikę 
Archikatedralną św. Stanisława Kostki w Łodzi, gdzie 
oglądali film o historii miasta w sali multimedialnej. Mali 
podróżnicy odwiedzili również Kolegiatę Niepokalanego 
Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku. Z wizytą 
udali się również do Kościoła Ewangelicko – 
Augsburskiego w Łodzi, gdzie wraz z ks. proboszczem 
parafii Ewangelicko – Augsburskiej Michałem Makulą  
podziwiali przepiękny kościół pw. Św. Mateusza.  

Bazylika Archikatedralna w Łodzi 

Z wizytą u Bonifratrów w Łodzi 

Z wizyta u Franciszkanów w Łodzi - Łagiewnikach 32.Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 
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     Wypoczynek dla dzieci nie byłby możliwy bez 
społecznej pracy i zaangażowania ks. Andrzeja 
Blewińskiego, Marianny Strugińskiej – Felczyńskiej 
Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz 
członków  i sympatyków Akcji Katolickiej: Aliny Leszczak, 

Hanny Florczak, Hanny Wójciak, Felicji Kowalskiej, 
Agnieszki Gajek, Elżbiety Adamczyk, Katarzyny 
Grzegorzewskiej, Katarzyny Wieczorek. To zespół osób, 
które otaczały swoją opieką dzieci, przygotowywały 
kanapki dla małych podróżników i dbały o miłą i życzliwą 
atmosferę w trakcie półkolonii. Letni wypoczynek dla 
dzieci odbył się także dzięki wsparciu finansowemu 
Urzędu Miasta Zgierza. 
      Parafialny Oddział Akcji Katolickiej już od 2000 roku 
organizuje kolonie i półkolonie dla dzieci. Zapraszamy 
osoby zainteresowane wsparciem dzieci i młodzieży ze 
świetlicy działającej od 15 lat przy parafii Matki Boskiej 
Dobrej Rady w Zgierzu. Bliższe informacje można uzyskać 
u ks. proboszcza Andrzeja Blewińskiego i prezesa Akcji 
Katolickiej Marianny Strugińskiej-Felczyńskiej (kontakt 
517 944 230) oraz w Świetlicy Środowiskowej (od 
połowy września godz.15.00-17.00).   

 

Marianna Strugińska – Felczyńska 
Gajek Agnieszka  

 

ŚWIĘTY JAN BOSKO – OJCIEC I NAUCZYCIEL MLODZIEŻY                 
 

       „Aby czynić dobro, trzeba mieć odrobinę odwagi, być 
gotowym na zniesienie każdego upokorzenia i nigdy 
nikogo nie upokarzać, być zawsze życzliwym”  
 
     Św. Jan Bosko jest znany na całym świecie. Zasłynął 
jako genialny wychowawca młodzieży,  
a także pisarz, publicysta, założyciel 
zgromadzeń zakonnych. 16 sierpnia tego 
roku obchodzimy 200 rocznicę jego 
urodzin. Tego dnia na całym świecie 
odbędą się uroczystości związane z tym 
wydarzeniem. Św. Jan Bosko urodził się 
16 sierpnia 1815r. w ubogiej rodzinie 
niedaleko Turynu. Gdy miał dwa lata 
umarł jego ojciec. Wychowaniem syna 
zajęła się matka. Jan ukończył szkołę 
podstawową i średnią. Z powodu 
ubóstwa musiał ciężko pracować, aby 
móc kontynuować naukę. By zdobyć 
podręczniki i opłacić nauczycieli, pracował w różnych 
zawodach i udzielał korepetycji. W 1835r. wstąpił do 
seminarium duchownego i sześć lat później przyjął 
święcenia kapłańskie. 
     Na wybór drogi życiowej św. Jana Bosko wywarło 
wpływ wydarzenie z dzieciństwa. W wieku 9 lat Jan miał 
wizję. Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił 
mu jego przyszłą misję. To wydarzenie Jan wspominał 
słowami: "(...) Byłem niedaleko domu, na dużym 
podwórzu, na którym bawiło się wielu chłopców. Jedni 
się śmiali, inni grali w coś, wielu przeklinało. Słysząc to, 
rzuciłem się między nich i przy pomocy słów i pięści 
usiłowałem ich uciszyć. W tym momencie pojawił się 

przede mną majestatyczny, pięknie ubrany mężczyzna, 
cały spowity białym płaszczem. Jego twarz jaśniała takim 
blaskiem, że nie mogłem na nią patrzeć. Nazwał mnie po 
imieniu i kazał stanąć na czele tych chłopców. Dodał: 
"Będziesz musiał pozyskać ich przyjaźń dobrocią  

i miłością, a nie pięściami. (...)". 
     Jan Bosko po święceniach kapłańskich 
kontynuował naukę w Turynie, gdzie po 
raz pierwszy miał okazję zaobserwować 
sytuację młodzieży mieszkającej  
w mieście. Był przerażony tym, co 
zobaczył. Młodzi ludzie włóczyli się po 
ulicach, nie mając pracy i wykształcenia. 
Zachowywali się agresywnie, wchodzili  
w konflikty z prawem. Niektórzy 
pracowali ponad siły za marne 
wynagrodzenie, które nie wystarczało na 
mieszkanie i jedzenie. Byli bardzo 
nieszczęśliwi. Po tym doświadczeniu coraz 

bardziej dojrzewało w nim poczucie, że to właśnie on 
musi pomóc tym ludziom. Zaczął gromadzić młodzież, 
organizować im pracę, czas na naukę i zabawę. Od tej 
pory borykał się z wieloma problemami  
i przeciwnościami losu. Spotykał się z nieprzychylnością 
nie tylko władz cywilnych, ale i kościelnych. Jednak głos 
Jezusa, słyszany w sercu, nie pozwalał mu poprzestać 
walki o zbawienie dusz tych chłopców. 
     Jan Bosko założył Oratorium, które było domem dla 
chłopców z ulicy. Bosko miał świadomość, że potrzebuje 
ludzi, którzy pomogą mu w pracy z trudną młodzieżą,  
a w przyszłości będą kontynuować dzieło. W Oratorium, 
które założył, znalazł osoby chętne do współpracy.  

Kościół Ewangelicko- Augsburski św. Mateusza  
w Łodzi. 
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W 1859 roku powołał do życia Towarzystwo św. 
Franciszka Salezego - nowe zgromadzenie zakonne 
nazywane potocznie Salezjanami Księdza Bosko.  
      Jan Bosko był niezwykle pracowity. Mówił, że 
„największym wrogiem człowieka jest bezczynność”. By 
jak najlepiej wypełnić misję powierzoną przez Boga, nie 
ustawał ani na chwilę. Zmarł 31 stycznia 1888 roku. Do 
końca życia pozostał wierny przyrzeczeniu, które złożył: 
„Przyrzekłem Bogu, że nawet moje ostatnie tchnienie 
będzie dla moich ubogich chłopców”. 

     Ojciec Święty Jan Paweł II w setną rocznicę jego 
śmierci powiedział o nim: „doszedł do całkowitego 
oddania się młodzieży, często pośród największych 
trudności, dzięki szczególnej i głębokiej miłości, to jest 
dzięki owej wewnętrznej mocy, która łączyła w nim 
nierozerwalnie miłość Boga i miłość bliźniego. W ten 
sposób potrafił on stworzyć syntezę działalności 
ewangelicznej i wychowawczej”.  

Barbara Musiał

 

35. ROCZNICA POWSTANIA SOLIDARNOŚCI 
 

     Podczas I pielgrzymki do Polski (2-10 czerwca 1979r.) 
papież Jan Paweł II nawoływał do poszanowania 
godności i tradycji narodowej. Podkreślał znaczenie 
wolności w życiu społecznym i wzywał do respektowania 
podstawowych praw człowieka.  
      14 sierpnia 1980r. rozpoczął się strajk w Stoczni 
Gdańskiej. Postulaty robotników dotyczyły kwestii 
ekonomicznych i socjalnych, ale także prawa do 
tworzenia wolnych związków zawodowych, wolności 
słowa, kontroli mediów oraz zaprzestania represji władz 
PRL wobec osób prześladowanych za przekonania. Na 
murach strajkującej stoczni pojawiały się napisy 
„solidarność”, „solidarni”. 23 sierpnia ukazał się pierwszy 
numer „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego 
„Solidarność” wydany przez Wolną Drukarnię Stoczni 
Gdańskiej. Logo ruchu „Solidarność” zostało 
zaprojektowane przez studenta gdańskiej PWSP – 
Jerzego Janiszewskiego. Stopniowo fala strajków 
ogarniała cały kraj. Powstawały liczne komitety 
strajkowe. 17 września 1980r. na spotkaniu ich 
przedstawicieli w Gdańsku utworzono NSZZ 
„Solidarność”. 22 września uchwalono Statut związku. 
Związek zarejestrowano 10 listopada 1980r.  
W momencie rejestracji „Solidarność” liczyła ok. 10mln 
członków (80% zatrudnionych). 
      Podczas I krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność” wydano „Posłanie do ludzi pracy Europy 
Wschodniej” i opracowano program „Samorządna 
Rzeczpospolita”. Od sierpnia 1980r. do grudnia 1981r. 
„Solidarność” ze związku zawodowego przekształciła się 
w masowy ruch o charakterze społeczno- 
niepodległościowym. 
     W stanie wojennym „Solidarność” została 
zdelegalizowana. Przywódców internowano. Zakłady 
pracy, w których podjęto próbę strajku były 
pacyfikowane przez oddziały ZOMO.  16 grudnia 1981r. 
wydano rozkaz strzelania do górników w kopalni 
„Wujek” (zginęło 9 osób, rannych zostało 21), a 17 
grudnia strzelano do protestujących w Gdańsku. Opinia 
publiczna i związki zawodowe na Zachodzie stanęły po 
stronie polskich robotników. Organizowano wiece 

poparcia, marsze protestacyjne, zbiórki darów. Pierwsze 
zagraniczne biuro „Solidarności” powstało w Bremie. 
W kraju zaczęto tworzyć tajne struktury związku, które 
podjęły działalność konspiracyjną.  
     NSZZ „Solidarność” jako ruch społeczny stała się 
fenomenem w skali światowej. 28 kwietnia 2004r. 
Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych podczas spotkania z przedstawicielami 
związku „Solidarność” stwierdził, że wydarzenia  
w Stoczni Gdańskiej w 1980r. miały niezwykłe znaczenie 
dla Europy. Powiedział m.in.: „(...) Gdańsk jest kolebką 
narodzin tej nowej Europy. Jest również miejscem 
narodzin unikalnego związku zawodowego”.   
     Ideałom „Solidarności” oddany był jej kapelan ksiądz 
Jerzy Popiełuszko. Upominał się o  wolność  
i sprawiedliwość, o godne życie w Ojczyźnie wolnej od 
przemocy i bezprawia. Od 28 lutego 1982r. w kościele 
pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Warszawie 
ksiądz Jerzy celebrował Msze św. za Ojczyznę, podczas 
których wygłaszał płomienne kazania religijno – 
patriotyczne. Niespokojne lato 1980r. okazało się 
przełomowym w życiu kapłana. 31 sierpnia 1980r. 
przybył on do robotników strajkujących w Hucie 
„Warszawa”, aby odprawić Mszę św. Od tej pory 
rozpoczęła się serdeczna przyjaźń księdza z robotnikami. 
Kapłan otoczył ich opieką duchową, wspierał, 
organizował działania charytatywne, brał udział  
w rozdzielaniu darów otrzymywanych z zagranicy, 
uczestniczył w procesach ludzi aresztowanych za 
przeciwstawianie się władzy w stanie wojennym.  
     Działalność księdza Jerzego wywołała liczne represje 
ze strony władz rządzących, aż po tragiczny finał. 19 
października 1984r. duchowny został porwany przez 
funkcjonariuszy SB, którzy umieścili go zakneblowanego 
w bagażniku Fiata 125p. Zmasakrowane ciało obciążone 
kamieniami zrzucono do Wisły na tamie w pobliżu 
Włocławka. 3 listopada 1984r. odbył się pogrzeb 
zamordowanego księdza. Uroczystość pogrzebowa była 
ogólnopolską manifestacją ludzi walczących o swą 
godność i wolność Ojczyzny.  
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     Swoistym testamentem dla zebranych tłumów stały 
się słowa księdza Jerzego wypowiedziane przez niego 
podczas ostatnich rozważań dotyczących bolesnych 
tajemnic Różańca św.: „Módlmy się, byśmy byli wolni od 

lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy 
odwetu i przemocy”. 

 
Elżbieta Hildt 

 

SEMPER HEROICA, SEMPER INVICTA (Zawsze bohaterska, zawsze 

zwycięska)
  
 cz. 1, Rok: 1920 
     Motto: „Na koniec przybył ów goniec w masce  
z krwi, błota, lamentu, wydawał niezrozumiałe okrzyki, 
pokazywał ręką na wschód”  

Z. Albert 

 
     Ta wyśniona, wymarzona powstała jesienią 1918r. Od 
początku walczyliśmy o jej granice, ustalaliśmy ustrój  
i ład społeczny. Zmartwychwstała Polska, nie wszystkim 
była na rękę. Związek Sowiecki i Niemcy musiały utracić 
nie małe części swojego terytorium. Wielka Brytania 
obawiała się Sowietów i nie chciała uszczuplać Niemiec, 
które miały być krajem buforowym, chroniącym zachód, 
a tę rolę przejęła Polska - nie pierwszy raz w historii. 
Dwa lata później biliśmy się o Warszawę, nasz byt 
Państwowy i Europę. Opatrzność dała nam na ten czas 
genialnego wodza naczelnego, wybitnych dowódców 
polowych i odwagę polskich żołnierzy. W dobie 
największego zagrożenia Polska została sama, zdana na 
własne siły. Zagraniczne przedstawicielstwa opuściły 
Warszawę udając się na Poznań. W stolicy został tylko 
Achille Ratti (późniejszy Pius XI). Na przeciwko Warszawy 
stała trzykrotnie silniejsza armia Sowiecka pod 
dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego, który 12.08. 
frontalnym atakiem zaatakował miasto. Bitwa 
Warszawska została rozegrana w czterech odrębnych, 
ale synchronizujących się działaniach wojennych. 
Wszystkie te cztery elementy sztuki wojennej zostały 
przez nas wygrane.  
 Element pierwszy: 
     Po krwawych bojach pod Radzyminem, Zielonką, 
Osowem, pierwsza Armia Polska gen. Franciszka Latnika 
odparła wszystkie ataki i przeszła do działań zaczepnych. 
 Element drugi:  
     14 sierpnia, z nad Wkry ruszyła piąta armia gen. 
Władysława Sikorskiego przecinając front Bolszewicki na 
dwie części. 
 Element trzeci: 
     16 sierpnia rusza znad Wieprza pod dowództwem 
Józefa Piłsudzkiego grupa manewrowa, która po rozbiciu 
słabej grupy Mozyrskiej, wyszła na tyły wojsk 
Tuchaczewskiego. 
 Element czwarty:  
     Rozpoczął się pościg za Sowietami, aż do granicy Prus, 
dwie z czterech armii frontu Bolszewickiego rozpadły się. 
Czwarta armia i korpus kawaleryjski przekroczyły granice 
Prus i zostały internowane. Tuchaczewski poniósł 

całkowitą klęskę. Osiemnasta decydująca bitwa  
w dziejach Świata została zakończona. Zdobyliśmy 
Grodno, Lidę. Nad Niemnem w wyniku czołowych 
ataków Wojsk Polskich pod Wołkowyskiem  
i Baranowiczami Armie Radzieckie rozsypały się i zaczęły 
odwrót bez możliwości stawiana jakiegokolwiek oporu. 
Zagrożona przez Wrangla strona sowiecka podpisała 
15.10. rozejm z Polską, a 18.10. zakończyły się walki. 
Polska z Józefem Piłsudzkim na czele odniosła całkowite 
zwycięstwo i przez prawie 20 lat mogliśmy bez przeszkód 
układać swoje polskie życie w Polskim Państwie. 
 
 cz. 2 Rok: 1939 
     Motto: „Moja biedna Ojczyzna przyjmie Cię 
najeźdźco i da Ci sążeń ziemi pod wierzbą - i spokój” 

Z. Herbert 

     
     Minęło jedno pokolenie. Młodzi ludzie wychowani 
przez swoich rodziców i dziadków czuli miłość do swojej 
ojczyzny i mieli świadomość, że swoją nauką, pracą, 
moralnością i wiarą będą przyczyniać się do rozkwitu 
Rzeczypospolitej. Nastał jednak wrzesień 1939r. 
 
     1 Wrzesień. Bez wypowiedzenia wojny Wojska 
Niemiecki zaatakowały obszar Państwa Polskiego na 
lądzie, wodzie i w powietrzu, rozpoczęła się trwająca 36 
dni kampania obronna Polski i II wojna światowa. 
    
  17 Wrzesień. Realizując pakt krwawych bliźniaków 
wojska sowieckie przekraczają naszą granice wschodnią. 
Mamy już dwóch wrogów, ale nie mamy Józefa 
Piłsudzkiego. Mnożą się błędy polityczne i wojskowe. 
      
   18 Wrzesień. Prezydent RP, Rząd i Naczelny Wódz 
przekraczają granicę Rumunii, gdzie zostają internowani. 
Kapitulacja Helu i bitwa pod Kockiem kończy kampanię 
obronną Polski w 1939 roku. Okupacja Państwa 
Polskiego przez Rosjan i Niemców była w życiu naszego 
narodu okresem szczególnym. Wszyscy byliśmy 
żołnierzami w służbie Orła Białego. Tworzymy armię 
Krajową i walczymy w Powstaniu Warszawskim. Bijemy 
się na całym świecie pod Monte Casino, Tobrukiem,  
w bitwie lotniczej o Londyn, w Holandii. Zdobywamy 
Berlin. A nagrodzili nas tym, co mieli pod ręką. 
Dwukrotnie zdradzeni przez "sojuszników" nie 
uczestniczymy w paradzie zwycięstwa. Polscy żołnierze 
nie mogą wrócić do kraju okupowanego przez 
komunistów. Ci żołnierze (AK, BCH, NSZ) są żołnierzami 
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wyklętymi. Wyłapywani, torturowani, zabijani  
i wywożeni. Mimo osłabienia terroru komunistycznego 

po 1956r. aż do 1989r. nie jesteśmy wolnymi ani 
suwerennymi - ale trwamy.  

Bolesław Wąsowski

 

Z ŻYCIA PARAFII 
           

  ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKOLEKCJACH W DRODZE 

 
 20 sierpnia wyrusza XXII Piesza Pielgrzymka Zgierska na Jasną Górę. Rozpoczniemy pielgrzymkę Mszą św. o 
godz. 7:00.  W tym roku wyjątkowo pierwszy etap przejedziemy pociągiem do stacji Łódź - Lublinek. Zapisy w dniach 
15-18 sierpień w godz. 18:00-20:00. Powrót pielgrzymów 26 sierpnia do parafii Jana Chrzciciela w Zgierzu, około  
godz. 18:00. Osoby, które chciałyby towarzyszyć pątnikom w drodze do pierwszego postoju, będą mogły nabyć bilety 
w trakcje zapisów (cena 6zł).                             

Bractwo Pielgrzymkowe     
Elżbieta Adamczyk 

 
 

W DNIU 29 SIERPNIA 2015 ROKU KOŃCZY POSŁUGĘ W NASZEJ PARAFII  

KSIĄDZ STEFAN BUJAK. 
  

CZCIGODNY KSIĘŻE STEFANIE 
      
 Żegnając Cię, pragniemy podziękować Ci za czas spędzony z nami w naszej wspólnocie parafialnej. Każdego 
dnia sprawowałeś w naszej parafii obowiązki kapłańskie i posługę duszpasterską. Dziękujemy Ci za homilie, Twoją 
troskę o wzrastanie duchowe ministrantów i lektorów, Asysty Parafialnej, koła Przyjaciół Radia Maryja, a przede 
wszystkim o troskę za wszystkich parafian. Żegnając Cię zawierzamy Twą dalszą pracę duszpasterską Maryi-matce 
wszystkich kapłanów. Niech wyjedna Ci u swojego Syna -wiekuistego kapłana 
zdroje niewyczerpanych łask i błogosławieństwo, które jakże potrzebne jest  
w trudnej pracy duszpasterskiej. 
 Mądrość  Syracha mówi – „Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu (...) 
przylgnij do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu 
ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie(...). Bądź Mu wierny, a On 
zajmie się Tobą". 
 Drogi Duszpasterzu, dla nas wiernych, jesteś właśnie takim kapłanem, 
który zawierzył siebie bez reszty Panu. Życzymy Ci zatem życzliwości ze strony 
nowych parafian, owocnej pracy duszpasterskiej, zdrowia oraz  
błogosławieństwa Bożego. Serdeczne Bóg zapłać za czas spędzony z nami  
i niech Ci Bóg Błogosławi. 
        
 W duchu wdzięczności Duszpasterze i  Parafianie MBDR w Zgierz 

 

 

 

W DNIU 29 SIERPNIA BR. POSŁUGĘ DUSZPASTERSKA W NASZEJ PARAFII ROZPOCZYNA 
KSIĄDZ DR TOMASZ CYLIŃSKI. 

 

 Jan Paweł II nazwał kapłaństwo „darem i tajemnicą".  
 Kapłan to Boży dar dla człowieka. Zatem my, parafianie MDR w Zgierzu, już teraz otaczamy osobę nowego 
duszpasterza modlitwą, wdzięczni Bogu za dar Jego kapłaństwa. Pragniemy powitać nowego księdza z serdecznością 
w naszej  wspólnocie oraz życzyć błogosławionego siewu sprawowanej wśród nas posługi pasterskiej. 

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

Wydawca: Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, 95-100 Zgierz ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 
Redakcja: Ks. Kan. dr Andrzej Blewiński – Proboszcz Parafii; redaktor: Ks. Stefan Bujak 
Nr konta parafialnego: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 36 8783 0004 0015 6097 2000 0001 

Nr konta Świetlicy Środowiskowej: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 34 8783 0004 0015 8932 2000 0001 
Za wszelkie wpłaty na rzecz parafii i Świetlicy Środowiskowej składamy serdeczne Bóg zapłać 

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego tekstów oraz prawo do korekty stylistycznej i ortograficznej. 
Zespół Redakcyjny „Dobra Rada”: Marianna Strugińska - Felczyńska, Agnieszka Gajek, Katarzyna Wieczorek,, Elżbieta Hildt, Barbara Musiał. 

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

KALENDARIUM 
 

     15.08.2015r. przypada 95. rocznica Cudu nad Wisłą. Msza św.  w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi, godz. 9.30. 
 

     25.08.2015r. przypada 110. rocznica urodzin s. Faustyny Kowalskiej (1905 - 1938), polskiej zakonnicy, mistyczki, 
kanonizowanej w 2000r. 
 
     26.08.2015105r. bedziemy obchodzić 105. rocznicę urodzin Matki Teresy z Kalkuty (1910 - 1997), zakonnicy 
albańskiej, laureatki pokojowej Nagrody Nobla (1979), beatyfikowanej w 2003r. 
 
     31.08.2015r. obchodzimy Ogólnopolski Dzień Solidarności. 35 lat temu 31 sierpnia 1980 roku podpisano 
Porozumienia Sierpniowe i zalegalizowano NSZZ „Solidarność”. 
 
     1.09.2015r. - 76. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości patriotyczna – religijne, modlitwa za poległych 
w obronie Ojczyzny z racji 76. Uroczysta Masz św. w Bazylice archikatedralnej o godz. 12.00. 
 
     8.09.2015r mija 3. rocznica objęcia Archidiecezji i ingresu do Bazyliki Archikatedralnej Łódzkiej Arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego. Uroczysta  Msza św. Bazylika Archikatedralna godz.12.00. 
 

 

Sakrament małżeństwa zawarli  
 

Bethany Lauren Morris i Kamil Romiński 
Małgorzata Pyznarska-Kowalska i Jakub Kowalski 

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

   
Opracowała: Katarzyna Dąbrowska 

 

 

Odeszli do wieczności 

 
 

Władysław Stępień (ur.1926) 
Edyta Olejniczak (ur.1969) 
Jan Wesołowski (ur.1947) 
Helena Rybińska (ur.1927) 
Zdzisława Bibel (ur.1926) 

Stanisława Bernowicz (ur.1944) 
Ryszard Cywiński (ur.1946) 
Zenon Kosiewicz (ur.1940) 

Barbara Świerkosz (ur.1949) 
Jan Sołtyszewski (ur.1940) 

 
 

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

 

Sakrament chrztu otrzymali 
 

Kacper Bartosz Czerwonka 
Hanna Weronika Kralkowska 
Szymon Tymon Krysztofiak 

Natan Patryk Różycki 
Bartłomiej Dawid Wiśniewski-Kawecki 

Jakub Krupiński 
Urszula Kowalska 

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

darami i prowadził przez życie drogą prawdy. 

 

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 


