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PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

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

NOMINACJA KS. PROBOSZCZA 

Ksiądz Proboszcz naszej parafii – ks. kanonik dr Andrzej 
Blewioski – został mianowany Diecezjalnym Asystentem Akcji 
Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Zastępując na tym stanowisku 
ks. dra Grzegorza Dziewulskiego. To biskup diecezjalny sprawuje 
opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej w diecezji przez 
mianowanego przez siebie Diecezjalnego Asystenta 
Kościelnego. Cieszymy się, że został nim duszpasterz 
z naszej parafii. Gratulujemy i życzymy siły i zapału 
do tej posługi oraz dalszego rozwoju i pociechy 
z członków instytucji w naszej diecezji!  

Redakcja 

NIEZAPOMNIANY KONCERT TOWARZYSTWA SPIEWACZEGO “LUTNIA” 

Niezapomniany Koncert Towarzystwa Śpiewaczego 
Lutnia miał miejsce w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady 
w Zgierzu. Towarzystwo Śpiewacze Lutnia  działa 
nieprzerwanie od 1907 roku, posiada chór mieszany, który 
uczestniczy w amatorskim ruchu śpiewaczym w kraju i za 
granicą oraz w uroczystościach miejskich  
i paostwowych organizowanych na terenie miasta. 

6 stycznia 2014 roku w Święto Objawienia 
Paoskiego, w naszej polskiej tradycji Objawienie Paoskie 
nazywane jest potocznie Świętem Trzech Króli wystąpili 
z koncertem w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. 
Chór wystąpił w Kościele podczas liturgii Mszy św. o godz. 
18.00 a po Mszy Św. zaprezentowali kolendy w wykonaniu  

chóru 
pod 

kierunkiem dyrygenta Patryka Kabalarczyka i przy 
akompaniamencie Cecylii Honzalewicz. Dostarczyli  uczestnikom 
niezapomnianych wrażeo o czym świadczyły gromkie brawa i bisy. 
Na zakooczenie ks. Proboszcz zaprosił osoby chętne, umiejące 
śpiewad  do wstąpienia do Chóru. Bliższe informacje telefoniczne 
wtorek, piątek godz. 18.00-20.00 lub na portalu społecznym 
www.facebook.com/pages/Chór-Mieszany-Towarzystwa-
śpiewaczego -Lutnia- w Zgierzu/1665117813433942 

Marianna Strugioska-Felczyoska 
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Najważniejsze wydarzenia 

http://www.facebook.com/pages/Chór-Mieszany-Towarzystwa-śpiewaczego%20-Lutnia-%20w%20Zgierzu/1665117813433942
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BÓG MA RECEPTĘ NA SZCZĘŚLIWE ŻYCIE  
Rozmowa z ks. Markiem Dziewieckim  

Marianna Strugińska-Felczyńska 

Sensem życia 
człowieka na 
ziemi 
jest kochad 
każdego dnia 
bardziej niż 
dotąd. 
 

- Dlaczego wybrał Ksiądz kapłaostwo jako swoją drogę 
życiową? 
 Jako nastolatek – jak każdy normalny i szczęśliwy 
chłopak – najbardziej marzyłem o żonie i dzieciach, czyli 
o założeniu własnej, szczęśliwej i trwałej rodziny. Od 
dzieciostwa z pomocą rodziców byłem zaprzyjaźniony 
z Jezusem. Po pierwszej komunii świętej zapisałem się 
do ministrantów, a później do oazy. Prawie codziennie 
byłem na Mszy świętej. Mimo to nie myślałem 
o kapłaostwie, a jedynie o małżeostwie. Cieszyłem się 
z dobrych księży, jakich miałem w mojej rodzinnej parafii 
w Radomiu, ale myślałem, że ksiądz nie może byd aż tak 
szczęśliwy, jak kochający mąż i ojciec, kochany przez 
swoją żonę i swoje dzieci. 
 W klasie maturalnej Bóg zaczął na swój sposób 
podpowiadad mi kapłaostwo. Dziwiłem się temu, bo to 
nie był mój pomysł. Przeciwnie, uważałem, że tylko 
w małżeostwie i rodzinie mogę byd bardzo szczęśliwy. 
Miałem w tamtym czasie takie przekonanie, że nawet 
najbardziej życzliwy ksiądz jest jednak tylko urzędnikiem, 
a nie kimś, kto na co dzieo doświadcza radości, bo 
bardzo kocha i jest bardzo kochany. Po nieprzespanych 
nocach postanowiłem mimo wszystko zaufad Bogu 
bardziej niż samemu sobie. Po maturze wstąpiłem do 
seminarium duchownego. Dopiero wtedy, gdy zostałem 
księdzem, odkryłem, że ksiądz wierny swemu powołaniu, 
czyli podobny do Jezusa, to duchowy tata dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. To ojciec dużej, bardzo 
wielodzietnej wręcz rodziny, zwanej parafią. Po kilku 
latach kapłaostwa stało się już dla mnie jasne, że Bóg nie 
zabrał mi niczego z moich marzeo o wielkiej miłości i o 
bardzo szczęśliwym życiu, lecz że pomógł mi zrealizowad 
moje pragnienia w sposób, który zaskoczył mnie samego 
i który jest jeszcze piękniejszy od moich najpiękniejszych 
młodzieoczych marzeo. Z każdym kolejnym dniem 
przekonuję się o tym jeszcze bardziej. I coraz bardziej 
dziękuję Bogu za dar kapłaostwa. A także za to, że jako 
kapłan mogę tak wielu małżonkom i rodzicom pomagad, 
by kochali siebie nawzajem i swoje dzieci aż tak, jak 
Jezus nas pierwszy pokochał.  
- Gdzie obecnie Ksiądz posługuje i jakie pełni funkcje? 
 Po dwóch latach pracy w parafii i po studiach 
psychologii w Rzymie ksiądz biskup zlecił mi wykłady 
z psychologii i pedagogiki w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Radomiu. Do tej pory tam mieszkam. 
Oprócz wykładów dla alumnów mam sporo innych zajęd. 
Jestem krajowym duszpasterzem powołao 
i współpracuję z Europejskim Centrum Powołao. 
Prowadzę telefon zaufania diecezji radomskiej (800-311-
800). Pracuję z ludźmi uzależnionymi i ich 
współcierpiącymi rodzinami. Często spotykam się 
w szkołach z młodzieżą i nauczycielami. Dużo też piszę 
książek i artykułów. Wiele moich tekstów i konferencji 
video można znaleźd w Internecie. Ponadto, często 
prowadzę rekolekcje, zwłaszcza dla alumnów, księży 
i studentów. Mam sporo rozmów indywidualnych. 
Wiem, że mogę byd szczęśliwy tylko wtedy, gdy będę co 
najmniej tak ofiarny i tyle godzin służący ludziom 
każdego dnia, jak ofiarny i obecny w życiu swoich 
bliskich jest dobry, bardzo kochający mąż, ojciec 
i dziadek. 
- Czym kierował się Ksiądz, wybierając psychologię, 
jako dziedzinę  zainteresowao?  
 Studiowanie psychologii nie było wynikiem mojej 
decyzji. Po święceniach kapłaoskich w ogóle nie 
myślałem o dalszych studiach. Byłem bardzo szczęśliwy 
jako duszpasterz. Na studia z psychologii wysłał mnie ś.p. 
Ks. Bp Piotr Gołębiowski. To było dla mnie zaskoczenie. 
Studia w Rzymie były bardzo interesujące. Poznałem tam 
profesorowów i studentów z różnych krajów i ze 
wszystkich kontynentów. Poznawanie ludzi z innych 
kultur, którzy mieli inne tradycje i obyczaje, było dla 
mnie radosne i pasjonujące. Te spotkania ze świeckimi 
i duchownym z kilku kontynentów to był chyba 
najcenniejszy aspekt moich studiów rzymskich. A przy 
okazji odkryłem dwie ważne prawdy. Pierwsza to taka, 
że pomocy psychologów potrzebują ci, którzy nie mają 
przyjaciół lub którzy mają przyjaciół, ale nie korzystają 
z ich miłości i obecności. Druga prawda jest równie 
ważna: odkryłem, że najlepsza, najbardziej realistyczna 
i najlepiej funkcjonująca jest psychologia zawarta 
w Ewangelii. Najzdrowsi psychicznie i najszczęśliwsi są ci, 
którzy kierują się Jego mądrością i naśladują Jego miłośd, 
bo żadnej innej miłości nie ma. 
- Czym są rekolekcje i jakie mają znaczenie w życiu 
duchowym chrześcijanina? 
 Niektórzy sądzą, że rekolekcje to taki uciążliwy 
obowiązek, który na nas spada raz czy dwa razy do roku, 
że to taka dodatkowa okazja do umartwienia. Albo że 
istotą rekolekcji jest mówienie o grzechu i straszenie 
piekłem. To są karykaturalne spojrzenia na rekolekcje. 
W rzeczywistości dobrze przeżyte rekolekcje to czas 
szczególnej łaski Boga. To oddychanie Bożą prawdą 
o człowieku i Bożą miłością do człowieka. W Niebie 
rekolekcji nie będzie, gdyż tam będziemy sobie świetnie 
radzid z codziennym życiem. Natomiast na tej ziemi są 

Wywiad 
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one nam bardzo potrzebne, gdyż nie mamy granic 
w rozwoju i nigdy nie jesteśmy już aż tak podobni do 
Boga, żebyśmy nie mogli się stawad jeszcze bardziej 
podobnymi do Niego i żebyśmy nie mogli kochad jeszcze 
bardziej niż dotąd. 
- Jakie są Księdza refleksje z 
pobytu w parafii Matki 
Boskiej Dobrej Rady w 
Zgierzu? 
 To były dla mnie 
wyjątkowo radosne dni. 
Ogromnie się ucieszyłem z 
pobytu w Waszej parafii, bo 
zobaczyłem tu żywą, 
aktywną wspólnotę parafian 
– dorosłych, dzieci 
i młodzieży. Gdy Ksiądz Proboszcz zapraszał mnie przed 
dwoma laty i wyjaśnił, że rekolekcje będą odbywad się 
w dni powszednie – bez niedzieli, to myślałem, że 
w kościele zobaczę jedynie garstkę najlepszych parafian. 
Tymczasem w świątyni każdego powszedniego dnia było 
setki dorosłych, a także sporo młodzieży i dzieci. Teraz 
już się temu nie dziwię, bo przekonałem się na własne 
oczy, że w Waszej parafii działa czynnie ponad 
dwadzieścia grup i środowisk formacyjnych. Wyjątkowo 
silna i wszechstronnie zaangażowana jest Akcja 
Katolicka. Cieszę się, że macie wspaniałego Proboszcza. 
Ksiądz Dziekan jest prawdziwym, dobrym, zatroskanym 

i wspierającym ojcem Waszej rodziny parafialnej. To 
wręcz parafia wzorcowa, w której mocni wspierają 
słabszych, zdrowi - chorych, a szczęśliwi – 
osamotnionych czy bezradnych. 

- Co chciałby Ksiądz przekazad 
Czytelnikom „Dobrej Rady” w Zgierzu? 
 Pragnę wszystkich Czytelników 
upewnid o tym, że najlepsze rady daje 
Maryja. Ona mówi krótko i konkretnie: 
czyocie wszystko, co mój Syn Wam 
powie! Nie istnieje żadna mądrzejsza 
rada! Nie istnieje żaden radośniejszy 
sposób życia, niż naśladowanie Jezusa! 
Syn Boży, który stał się człowiekiem, 
nie tylko nas bezwarunkowo kocha, ale 
też w pełni rozumie. Nawet wtedy, gdy 

my nie rozumiemy samych siebie czy gdy czujemy się 
bezradni. Również w XXI wieku Chrystus ma najlepszy 
pomysł na życie dla każdego z nas. On codziennie 
pomaga nam nawracad się i kochad bardziej niż dotąd, 
albo zacząd kochad, jeśli dotąd żeśmy jeszcze nie zaczęli 
mocno i ofiarnie kochad. Dzięki Jezusowi nie musimy już 
szukad miłości po omacku czy uczyd się jej niebezpieczną 
metodą prób i błędów. W Nowym Roku udzielajmy sami 
sobie i naszym bliskim oraz naszym przyjaciołom tej 
najmądrzejszej rady świata: Człowieku, słuchaj zawsze 
i wszędzie Jezusa! 

MATKA BOŻA STRAŻNICZKĄ ŚWIATA 
Świątynia światłem gromnic płonie 
I myśl ulata, gdzie pokory kwiat, 
Nad burze, gromy, ciemne tonie 
I nad niedole biednych, ludzkich chat 

ks. E. Nawrowski „Matka Boża Gromniczna” 
 Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu 
Kościół obchodzi święto Ofiarowania Paoskiego  
(dawniej: Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi 
Panny), w polskiej tradycji nazywane Świętem Matki 
Bożej Gromnicznej. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 
jerozolimskiej było bardzo ważnym wydarzeniem w życiu 
Św. Rodziny. Św. Łukasz ewangelista napisał: „Gdy zaś 
nadszedł dzieo poddania ich zgodnie z Prawem 
Mojżeszowym, oczyszczeniu, zanieśli Go do Jerozolimy, 
aby był ofiarowany Panu według tego, co jest napisane 
w Prawie Paoskim: Każde pierworodne dziecko płci 
męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyd 
ofiarę zgodnie z tym, co jest powiedziane w Prawie 
Paoskim: parę synogarlic lub dwa gołąbki.” (Łk2, 22 – 
24). 

W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na 
ręce Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: 
„Światłośd na oświecenie pogan i na chwałę ludu Izraela” 
(Łk2, 32). Symeonowi towarzyszyła pobożna niewiasta, 
prorokini Anna. Oboje cieszyli się widokiem Dzieciątka  

i złożyli Mu  hołd. Uroczystośd Ofiarowania Paoskiego 
jest ostatnim świętem klimatu Bożego Narodzenia. Przy 
żłóbku w Betlejem uklękli pastuszkowie i mędrcy ze 
Wschodu – ubodzy i zamożni. Dzieciątku towarzyszą 
Święci Młodziankowie nazywani „kwiatem 
męczenników”. Podczas Ofiarowania w świątyni Jezus 
jest pociechą i radością dla ludzi w podeszłym wieku. 

Pamiątkę Ofiarowania Paoskiego Kościół 
w Jerozolimie obchodził już w IV w. Ok. 540 r. 
W Konstantynopolu wybuchła epidemia dżumy. Cesarz 
Justynian zarządził, aby w jego paostwie 2 lutego 
podczas procesji z zapalonymi świecami modlid się 
o ratunek dla chorych, prosząc, aby Zbawiciel pośpieszył 
im z pomocą, tak jak wyszedł na spotkanie Symeonowi 
i Annie. Papież Sergiusz I (687 – 701) polecił odprawiad 
w tym dniu procesję błagalną. Od X w. upowszechnił się 
obrzęd poświęcania świec. Ich płomieo symbolizuje 
Jezusa – „Światłośd świata”, Tego, który ucisza burze 
i jest Panem natury.  

W Polsce święto to ma charakter maryjny. To 
Maryja sprowadziła niebiaoską światłośd na ziemię i Ona 
wyprasza dla nas łaski u Syna. Polacy od najdawniejszych 
wieków szczególną czcią otaczali Matkę Bożą. Wiara   
w Jej opiekę dodawała otuchy i nadziei na przetrzymanie 
trudnych czasów i pokonanie wszelkich zagrożeo.  

Nadchodzące Święta 
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Dobytek ludzki ochrania od szkody  
i nawet wilki z żarłoczną paszczęką  
w zimowe noce od wiejskiej zagrody  
odgania sama opiekuoczą ręką (...) 
Panienka święta staje im na drodze  
z gromnicą w ręku (...) 
Gdy w noc miesięczną wilki w polach 
wyją, 
ludzie się ze snu budzą z wielkim 
strachem 
i słychad szepty pod słomianym dachem: 
„W Twoją obronę weźmij nas, Maryjo” 
I znów zasypia z tą ufnością wioska, że 
w śniegach nad nią czuwa Matka Boska 
– pisał M. Gawalewicz w „Królowej 
Niebios. Legendzie o Matce Bożej 
Gromnicznej”. Ilustracją do tego utworu może byd obraz 
Piotra Stachniewicza przedstawiający mroźną noc, niebo 
pełne gwiazd, zagrodę chłopską zasypaną śniegiem 
i Matkę Bożą płomieniem gromnicy odpędzającą watahę 
wilków. 

Nazwa „Gromniczna” wiąże się ze zwyczajem 
święcenia w kościele świec woskowych  tzw. gromnic, 
mających chronid przez gromami, kataklizmami 
i niebezpieczeostwami.W różnych regionach Polski 
gromnice bywają ozdobione kwiatami, koralami, 
wstążkami. Kiedyś wierzono, że pobłogosławione świece 
powinny płonąd podczas całego nabożeostwa, gdyż 
zgaśnięcie świecy źle wróży osobie, która ją trzyma. Po 
powrocie z kościoła gospodarze błogosławili zapaloną 
gromnicą swoje domy, pola, zagrody i zwierzęta. Dymem 

gromnicy robili znak krzyża nad 
drzwiami, oknami domów  i na belkach 
stropowych, aby uchronid się przed 
„nieszczęściami i siłami nieczystymi”. 
Podczas burzy zapaloną gromnicę 
stawiano w oknie lub przed obrazem 
Matki Bożej, a gdy  w pobliżu wybuchł 
pożar wynoszono płonącą gromnicę, 
modląc się o ratunek. Gromnicę zapala 
się też przy konających, aby Maryja 
prowadziła duszę umierającego do 
wiekuistej Światłości. Niektóre 
gromnice były lane z wosku białego. 
Używano ich w radosnych momentach 
związanych z uroczystościami 
kościelnymi (np.: podczas adoracji 

Najświętszego Sakramentu). 
 Święto Matki Bożej Gromnicznej kooczy czas 
choinek, żłobków, śpiewania kolęd. Niekiedy kooczy też 
okres kolędowania – duszpasterskiej wizyty w domach. 
Od 1997r. z woli papieża Jana Pawła II Kościół obchodzi 
w dniu 2 lutego również Dzieo Życia Konsekrowanego, 
poświęcony modlitwie za kapłanów i osoby zakonne.  

Już wkrótce Święto Matki Bożej Gromnicznej 
i znów pójdziemy:  
O Panno prześliczna, gromniczna! 
Pod ogieo Twój święcony, 
wiszący nad woskiem gromnic 
przez las kolący i wyjące wilki (...) 
Gwiazdo szczęśliwego, krótkiego konania (...) 
tylko wspomnij. 

   Elżbieta Hildt 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 

18 stycznia rozpoczyna się Tydzieo Modlitw 
o Jednośd Chrześcijan, będzie on trwał do soboty 25 
stycznia. Hasłem Tygodnia będą słowa z 1. Listu do 
Koryntian: „Czyż Chrystus jest podzielony?”.  

Tydzieo Modlitw jest świętem ekumenizmu. Od 
ponad stu lat odbywa się każdego roku. Rozpoczyna się 
18 stycznia świętem katedry św. Piotra a kooczy 25 
stycznia pamiątką nawrócenia św. Pawła. Czas trwania 
Tygodnia Modlitw został ustalony tak, by kooczył się 
świętem nawrócenia św.  Pawła. Symbol ten jest bardzo 
wymowny. Paweł, najbardziej gorliwy wróg Chrystusa, 
trafiony łaską Bożą, nawraca się i staje się najbardziej 
gorliwym głosicielem Ewangelii Chrystusowej.  

Począwszy od 1966, każdego roku 
przygotowywane są materiały na Tydzieo Modlitw. 
Zawierają one teksty biblijne, rozważania, modlitwy 
i propozycje liturgii nabożeostw. Materiały do 
tegorocznych modlitw o jednośd zostały przygotowane 
przez chrześcijan z Kanady. Kanadyjczycy w taki sposób 
wyjaśniają myśl przewodnią tego Tygodnia: „My, 

Kanadyjczycy, żyjemy w kraju naznaczonym 
różnorodnością języka, kultury, a nawet klimatu, i ta 
różnorodnośd znajduje odbicie także w sposobie 
wyrażania chrześcijaoskiej wiary. Życie w tej 
różnorodności i wiernośd pragnieniu Chrystusa, aby Jego 
uczniowie pozostawali w jedności, skłoniły nas do 
zastanowienia się nad prowokacyjnym pytaniem św. 
Pawła postawionym w 1. Liście do Koryntian: „Czyż 
Chrystus jest podzielony?”. I chod odpowiadamy 
w wierze: „Nie!”, to nasze wspólnoty religijne trwają 
w gorszących podziałach. 1. List do Koryntian wskazuje 
nam także, w jaki sposób możemy doceniad 
i przyjmowad dary innych, nawet teraz, gdy jesteśmy 
podzieleni, a jednocześnie stanowi zachętę do pracy na 
rzecz jedności”.  

Tematy rozważao na poszczególne dni 
ekumenicznej oktawy podkreślają to, co łączy wszystkich 
chrześcijan i czyni z nich Chrystusową wspólnotę. 
Tematy brzmią następująco: 

Nadchodzące obchody 
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Dzieo 1: Razem… jesteśmy powołani do świętości 
Dzieo 2: Razem… dziękujemy za Bożą łaskę w innych 
Dzieo 3: Razem… nie brak nam żadnego duchowego 
daru 
Dzieo 4: Razem… potwierdzamy, że Bóg jest wierny 
Dzieo 5: Razem… jesteśmy wezwani do 
współuczestnictwa 
Dzieo 6: Razem… poszukujemy porozumienia 
Dzieo 7: Razem… należymy do Chrystusa 
Dzieo 8: Razem… głosimy Ewangelię 

Kościół Chrystusowy od zawsze bolał nad 
skłóceniem swoich dzieci i dążył, by nastąpiło głębokie 
pojednanie w Jezusie Chrystusie. Podczas Tygodnia 
Modlitw chrześcijanie różnych wyznao na całym 
świecie spotykają się  i uczestniczą w ekumenicznych 
nabożeostwach, modlitwach, konferencjach 
i koncertach. Wspólnym dążeniem jest przywrócenie 
pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami 
chrześcijaoskimi w ramach jednego, świętego, 
powszechnego i apostolskiego Kościoła. 

Musiał Barbara 

HEJ KOLĘDA 

Grudniowy, świąteczny czas już za nami, ale miło 
jest pozostad w tej podniosłej atmosferze jeszcze 
w styczniu. Taka okazja zdarzyła się dzięki zaproszeniu 
Ks. kan. dr Andrzeja Blewioskiego, dzięki któremu 
podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Zgierzu mieli 
możliwośd zaprezentowania Jasełki już po raz drugi 
przed parafianami Kościoła Matki Bożej Dobrej Rady 
w Zgierzu, w dniu05.01.2014r. podczas mszy świętej. 

Mimo dużej frekwencji wiernych i trudnościami 
z ustawieniem kompletnej dekoracji przed głównym 
ołtarzem, aktorem z zespołu AKCENT PSOUU Koło 
w Zgierzu udało się przenieśd zgromadzonych wiernych 
w świątyni do czasów Maryi i Józefa oraz wzruszyd 
wspólnym wykonaniem kolęd. 

Dziękujemy bardzo Proboszczowi Parafii Matki Bożej Dobrej Rady za zaproszenie, dobre słowo i gościnę, 
a parafianom za ciepłe przyjęcie i wsparcie, którego udzielili uczestnikom PSOUU wrzucając datki do puszek. Życzymy 
szczęścia i wszelkiej pomyślności w 2014 roku i mamy nadzieję, iż spotkamy się za rok. 

Redakcja 

WIGILIJNE SPOTKANIE SENIORÓW 

20 grudnia w Domu Duszpasterskim odbyła się wigilia 
dla samotnych, w którym uczestniczyło 84 osoby. Organizowana 
jest ona już od kilku lat, a jej inicjatorami są byli i obecni 
proboszczowie parafii MBDR. Ks. Andrzej Blewioski, czuwał nad 
przygotowaniami i miłą atmosferą w trakcie spotkania. 
Tegoroczną wigilię uświetniły, wizyta ks. profesora Marka 
Dziewieckiego oraz jasełka przygotowane przez młodzież 
z Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu 
z Oddziałami Dwujęzycznymi. Opiekunem grupy jest katechetka 

Z życia parafii 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_powszechny
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Marzena Dębowska. Uczestnicy nie kryli wzruszenia podczas występów młodzieży, która wprowadziła wszystkich 
w świąteczny nastrój. Wspólny czas umilił wszystkim śpiew kolęd, a także anegdotki z dużą dozą humoru, 
opowiadane przez księdza M. Dziewieckiego. 

W spotkaniu, jak co roku uczestniczyła również pani Ewa Lesiak dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej im. Bł. Rafała Chylioskiego wraz ze swymi podopiecznymi, a naszymi parafianami oraz Katarzyna Kapusta 
kierownik Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu. Na zakooczenie spotkania, każdy podopieczny otrzymał świąteczną 
paczkę. 

W przygotowywaniu uroczystości, wspierali Ks. Proboszcza członkowie Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej. Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy w różny sposób wspierają działalnośd 
charytatywną w naszej parafii. 

Marianna Strugioska-Felczyoska 

SPOTKANIA WIGILIJNE I OPŁATKOWE - FOTOREPORTAŻ 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia parafii 

Przedstawiciele Parafialnych 
Oddziałów Akcji Katolickiej 

Opłatek Bractwa Pielgrzymkowego 

Klub Młodzieżowy 

Koło Różaocowe Rodziców za Dzieci 

Klub Młodzieżowy 
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Pani pyta Jasia: 
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 
- Missisipi. 
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa? 
- O sześd liter. 

GRUPA LITURGICZNA 
Liturgia - szczególnie Eucharystyczna - jest 

uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w 
Duchu Świętym, znakiem objawiającym 
i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła jako wspólnoty 
oraz źródłem i szczytem chrześcijaoskiego życia. Służba 
w zgromadzeniu liturgicznym jest też zaszczytem 
i radością, według wszelkich zaleceo soborowej odnowy 
liturgii. 

W naszej parafii powstała grupa liturgiczna, by w ten 
sposób bardziej zatroszczyd się o piękno liturgii, 
pragniemy pomóc wiernym w zrozumieniu istoty Mszy 

Świętej oraz w świadomym jej przeżywaniu, poprzez 
wykonywanie posług liturgicznych i angażowanie 
wiernych. Grupę będzie prowadził ks. Krzysztof 
Basztabin. 

Do grupy liturgicznej może przyłączyd się każdy, kto 
chce angażowad się w tworzenie Eucharystii, niezależnie 
od poziomu wiedzy doświadczenia. 

Zapraszamy!  
Spotkanie 3 lutego, w poniedziałek, w Domu 
Duszpasterskim o godz.18.30. 

    Duszpasterze z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady 

PODSUMOWANIE ROKU 2013 

31 grudnia w naszej parafii miała miejsce Msza 
Sw. dziękczynna za miniony rok 2013. Ks. Proboszcz 
dziękował Panu Bogu za osiągnięte owoce 
duszpasterskie i przedstawił plan pracy na następny 
2014 rok. W 2013 roku udzielono 73 chrzty i 30 ślubów, 

odprawiono 154 pogrzeby, 152 Pierwsze Komunie św. 
oraz 110 bierzmowao. 141 chorych zostało 
zaopatrzonych w domach, a podczas nabożeostw 
rozdano 122 000 Komunii  św. 

PLANY NA ROK 2014 – PLANOWANE WYDARZENIA 

Styczeo 
20       Nieszpory ekumeniczne (kazanie pastor 
Leszek Wakuła) 
Luty 
11         Światowy Dzieo Chorego 
 
Marzec  
26-27-28      Rekolekcje dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych (ks. Tomasz Mackiewicz) 
Kwiecieo 
2-3-4          Rekolekcje dla szkół średnich (ks. Tomasz 
Mackiewicz) 
10-11-12      Rekolekcje dla dorosłych ( ks. prałat 
Jarosław Pater) 
16-17-18      Triduum paschalne 
20-21            Wielkanoc 
23-24-25      Triduum eucharystyczne  
26          Odpust parafialny MBDR (ks. infułat Józef 
Fijałkowski) 
24 IV – 3 V   Pielgrzymka parafialna do Rzymu 
Maj 
11          I komunia św. SP 11 
18          I komunia św. SP 5 
Czerwiec 
8          Festyn Parafialny 
11          Bierzmowanie 

20-21-22-23 Wyjazd parafialny w Pieniny 
24           Msza św. imieninowa ks. Jana, ks. 
Krzysztofa i ks. Jacka 
Sierpieo  
20-26           XXI Zgierska Piesza Pielgrzymka na Jasną 
Górę 
Wrzesieo  
6           Wyjazd wolontariuszy 
Październik  
14-23           Pielgrzymka parafialna do Ziemi Świętej 
Listopad 
1-8           Wypominki oktawalne 
Grudzieo 
18-19-20       Rekolekcje adwentowe  

 
Plany gospodarcze: 

 Remont ławek w kościele 

 Dokooczenie prac wewnątrz Domu 
Duszpasterskiego i wokół na zewnątrz, naprawa 
rynien w kościele, docieplenie ścian Domu 
Parafialnego, zwrot długu w wysokości 129 839 
zł. Pożyczka z WFOŚ i GW 215 169 zł z 
przeznaczeniem na termomodernizację Domu 
Parafialnego 

 Instalacja kotłów grzewczych u ks. Wikariuszy i 
remont mieszkania ks. Krzysztofa.  

Pół żartem pół serio 

 

 

 

 

Alfred Nobel jest uważany za wynalazcę dynamitu tylko 
dlatego, że poprzednich wynalazców nie udało się 
zidentyfikowad. 

- Kiedy Eskimos wie, że zima jest 
naprawdę siarczysta? 
- Gdy mu się psy łamią na zakręcie. 

Kto się cieszy gdy schodzi na psy? 
- Pchła. 

- Po co słoo ma trąbę? 
- Żeby się tak nagle nie zaczynał. 
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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 Blewioski – 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 zapład 

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 Strugioska - Felczyoska, Agnieszka Gajek, Katarzyna Wieczorek, Aneta Mikołajczyk, Elżbieta Hildt, 

Barbara Musiał, Józef Felczyoski, Krzysztof Nieszwiec. Składanie gazetki: Agnieszka Gajek, Marianna Strugioska-Felczyoska, Katarzyna Wieczorek, 
Krzysztof Nieszwiec. Dystrybutor: Marek Cylke 

Sakrament chrztu 

otrzymali 

Aleksandra Gawryszczak 
Tomasz Bogdan Iżyoski 

Dawid Janiszewski 
Alan Janiszewski 

Oliwia Janiszewska 
Dawid Ciesielski 

Hanna Kapka 

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

drogą prawdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z KSIĄG PARAFIALNYCH  

Odeszli do wieczności 

Arkadiusz Bogucki (ur.1948) 
Amelia Paoczyk (ur.2013) 
Stefan Wasiak (ur.1946) 

Wojciech Pałczyoski (ur.1944) 
Ryszard Stępieo (ur.1949) 

Marianna Wawrzonek (ur.1925) 
Stanisław Rajski (ur.1953) 

Zofia Włodarczyk (ur.1933) 
Michał Plewka (ur.1997) 

Irena Ambroziak (ur.1921) 
Henryk Kubiak (ur.1918) 

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

 

Sakrament małżeństwa 

zawarli 

Krystyna Miśkiewicz i Zbigniew Miśkiewicz 
Milena Szembek i Michał Marciniak 

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

 

Zaproszenie 

Pomagamy już 14 lat 
w działalności 

parafialnej Świetlicy 
Opiekuoczo-Wychowawczej. 

POMÓŻ I TY! 

Możesz nas wesprzed poprzez 
modlitwę, wolontariat oraz 

finansowo. 

Członkowie i sympatycy 
Parafialnego Oddziału 

Akcji Katolickiej 

Z życia parafii 


