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PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

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

 

Wszystkim Drogim Parafianom i Sympatykom naszej Parafii  
 

życzymy  w Nowym Roku 2015 wszelkiej  pomyślności: radości, zdrowia,   szczęścia,   wielu 
sukcesów   i  spełnienia wszystkich szlachetnych  zamierzeń. Bądźcie  Mędrcami na wzór 

Trzech Króli i w swojej codzienności, indywidualnym  powołaniu szukajcie Boga . 
Niech   Bóg   Wam w tym 2015 roku-błogosławi i udziela swej mocy. 

Szczęść  Boże. 
Ks. Andrzej   Blewiński   

z wikariuszami Ks. Krzysztofem Basztabinem, Ks. Janem Czekalskim, Ks. Stefanem Bujakiem 
 
 
 
 

 

WYWIAD Z KS. REKOLEKCJONISTOM LESŁAWEM MIRKIEM  
DYREKTOREM DOMU REKOLEKCYNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZAKOPANYM 
Czy mógłby Ksiądz bliżej przedstawić się parafianom? 
Przybyłem do Was  
z Zakopanego. Aktualnie  
zajmuję się prowadzeniem 
Domu Rekolekcyjnego 
Konferencji Episkopatu Polski 
Księżówka. Jest to niezwykłe 
miejsce do wypoczynku w ciszy  
i spokoju dla pielgrzymów  
z Polski i zagranicy. W 1997r.  
w Księżówce przebywał Ojciec 
Święty Jan Paweł II, gdzie 
spędził kilka dni na prywatnej 

kontemplacji w umiłowanym tatrzańskim klimacie. 
Księżówka jest 
wyjątkowym domem 
modlitwy. To miejsce 
uświęcone wieloma 
godzinami modlitwy  
i niezliczoną ilością Mszy 
Św., które były tu 
celebrowane przez wielu 
prezbiterów i biskupów. 
Ośrodek ma ponad 100 -
letnią tradycję. 

NR 1 (63)                                         STYCZEŃ 2015 
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Czym według Księdza są rekolekcje dla chrześcijanina? 
Rekolekcje to czas zatrzymania się, aby  
w perspektywie Bożych wydarzeń popatrzeć na swoje 
życie. 
Rekolekcje adwentowe mają inny charakter niż 
wielkopostne. Bardzo się cieszę że Wasza wspólnota 
parafialna ma taki czas przed Bożym Narodzeniem, kiedy 
w zgiełku przygotowań może się zatrzymać i przemyśleć 
jak trzeba przeżywać i jak należy przygotować się 
duchowo do Świąt Bożego Narodzenia. Te Rekolekcje 
mają pomóc nam przyjąć Pana Jezusa do swego życia. 
Co chce Ksiądz nam przekazać podczas tegorocznych 
rekolekcji? 
Moim pragnieniem było zapoznanie i przekazanie treści 
wielkich antyfon adwentowych. W całym bogactwie 
liturgii - w oprawie mszy roratniej, koncentrujemy się na 
wymiarze Maryjnym, proroctwie. Antyfony natomiast 
przybliżają Tego, kogo mamy przyjąć, to było moim 
wewnętrznym kierunkiem rekolekcji. 
Jakich treści dotykają i ile jest tzw. wielkich antyfon, 
czasami nazywanych antyfonami „O’’ 
Obecnie mamy siedem antyfon, chociaż w ciągu wieków 
liczba ta się zmieniała. 
Ktoś kiedyś porównał te antyfony do statków, 
napełnionych Bożymi obietnicami i zapowiedziami 
Mesjasza- bo każda z nich sięga do tekstów proroków 
Pierwszego Przymierza. Jednocześnie pokazują one 
rozwój historii zbawienia, od samych początków 
stworzenia. 
Antyfony pokazują nam kim jest Chrystus, kim jest Ten 
który przychodzi którego posłał Bóg. Dają odpowiedź 
Kim jest ten który  przychodzi. Ten który przychodzi jest 
Mądrością, Królem, naszym mocnym ramieniem, 
Emmanuelem. Jest Tym, który potrafi człowieka 
pojednać z Bogiem, nadać sens życia. Mobilizować nas 
do życia aby poszło w odpowiednim kierunku i nie było 

spontaniczne pozbawione sensu, ładu. Ojcowie Kościoła 
autorstwo antyfon przypisują Ojcowi Kościoła 
Grzegorzowi Wielkiemu. W swoich przepowiedziach 
odwołują się do testów starotestamentalnych. Wszystkie 
przepowiednie przyjścia Mesjasza są starotestamentalne. 
Naród wybrany oczekiwał na Tego, którego Bóg miał 
posłać, Tego, który miał być Wodzem Izraela. Który stał 
się Wodzem nie tylko Izraela, ale wszystkich ludzi, 
plemion z wszystkich wieków ze wszystkich czasów. 
Jakie wrażenia w Księdzu wzbudził czas spędzony  
w naszej parafii?  
Odebrałem parafian jako osoby bardzo serdeczne, ciepłe. 
Pochodzę z Archidiecezji Krakowskiej i nigdy tak daleko  
z posługa kapłańską się nie wybierałem. Wasz Ks. 
proboszcz przebywając na rekolekcjach często podczas 
rozmowy przybliżał mi Waszą parafię. Oczekiwania 
przerosły moje wyobrażenia. Pewno kiedy odniesiemy 
się do cyfr, trudno być do końca zadowolonym, ale jak 
się patrzy na tych ludzi, którzy są w Kościele rozmodleni, 
pełni powagi skupienia to buduje obraz wspólnoty. 
Na zakończenie rekolekcji czego by Ksiądz życzył  
Naszym czytelnikom pisma ,,Dobrej Rady ‘’ ? 
Czytelnikom i parafianom Dobrej Rady w Zgierzu, którzy 
należą do tej wspólnoty życzę, aby nieustannie troszczyli 
się o to co najważniejsze w życiu, aby  nie zgubili  
kierunku właściwego życia, aby byli przy Panu Bogu  
i zawsze mu ufali. Antyfony to wołanie o wielką ufność 
człowieka wobec Pana Boga, aby ludzie dali mu się 
prowadzić, żeby ludzie nie dali się zwieść wszystkim 
wokół nas. Życzę aby zawsze trwali przy Panu Bogu. 
W imieniu Parafian dziękujmy za rozmowę i życzymy 
aby Dobry Bóg błogosławił wszystkie Księdza dzieła, 
a przeprowadzone rekolekcje zebrały jak największe 
owoce. 

Rozmowę przeprowadziła: 
 Marianna Strugińska-Felczyńska

 

OBJAWIENIE PAŃSKIE – ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 
Trzej  Królowie , Trzej Mędrcy, Trzej Magowie-według 
tradycji chrześcijańskiej osoby, które miały podążać za 
Gwiazdą Betlejemską, przybyć do miejsca narodzin 
Jezusa oddać mu pokłon i przekazać dary .Pokłon trzech 
magów jest symboliczna zapowiedzią uznania przez 
świat pogański w Jezusie pomazańca-władcę wszystkich 
narodów posłanego przez Boga.  
 W  osobach trzech króli niezaprzeczalnie 
widzimy odwagę poszukiwań. Ewangelia przedstawia 
nam mędrców jako tych , którzy mają odwagę szukać, 
pytać , ryzykować i przekraczać samego siebie. Trzej 
królowie dali sie prowadzić prawdzie i światłu. Po długiej 
wędrówce znaleźli Boga, dlatego właśnie to święto 
nazywamy Objawieniem Pańskim 
Święto to ma uczcić objawienie sie Boga człowiekowi, 
obecność Boga w historii człowieka, a także uzdolnić 
człowieka do poszukiwania, poznania i rozpoznawania 

Boga. Możemy zadać tutaj sobie pytanie - Czy w naszym 
życiu czujemy obecność Boga? Jezus przychodzi do nas 
na różne sposoby, nie tylko w sakramentach ale też w 
dobroci drugiego człowieka, słowie Bożym, cichym  
i indywidualnym natchnieniu. 
Objawienie Pańskie w Kościele katolickim obchodzone 
jest 6 stycznia. 
6 Stycznia 2015 r w  parafii  Matki Bożej Dobrej Rady   
w Zgierzu odbyła się o godzinie 11.30 uroczysta Msza 
Święta. 
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Msze sprawował proboszcz naszej parafii ks. kan. 
Andrzej Blewiński. 
Ponadto w tej eucharystii uczestniczyli: -proboszcz 
parafii Świętej Katarzyny w Zgierzu  
ks. kan. Andrzej Chmielewski , Prezydent  Miasta Zgierza  
pan Przemysław Staniszewski,  
dyrektor Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Pawła II pan Eugeniusz Jacel. 

 
  Piękną oprawę muzyczną Mszy przygotował 
zespól dziecięcy  "Melodyjki".  
Ksiądz  proboszcz Andrzej Blewiński wygłosił poruszające 
kazanie o władzy, ambicji dobrej i złej oraz relacjach 
międzyludzkich. Po zakończonej Mszy Świętej na licznie 
zgromadzonych wiernych czekała nie lada niespodzianka 
i atrakcja-Pierwszy Zgierski Orszak Trzech Króli. 
Znamienici królowie to:- Ksiądz proboszcz Andrzej 
Blewiński, Prezydent  Miasta Zgierza Przemysław 
Staniszewski, dyrektor Eugeniusz Jacel. Wszyscy królowie 
pięknie i dostojnie wyglądali w szatach królewskich. 
Istotnym dopełnieniem stroju była przepiękna biała 
bryczka z parą białych koni oraz dystyngowanym 
woźnicą. Wierni dawali im wyrazy swojej życzliwości. 
Sami królowie okazali się bardzo ludzcy pozdrawiali 

zgromadzonych ludzi, wymieniali z nimi uwagi. Orszak ze 
śpiewem kolęd wraz z dziecięcym zespołem Melodyjki 
ruszył ul Długą na plac Jana Pawła II. Podczas marszu  
w orszaku uczestnicy  Dało sie odczuć radosną atmosferę 
świętowania Objawienia Pańskiego. Atmosferę radości 
podkreślały liczne przebrania uczestników orszaku, 
wśród których prym wiodły dzieci oraz młodzież. Po 
przybyciu na plac Jana Pawła II Królowie  wygłosili swoje 
przesłanie. 

Król Andrzej -proboszcz naszej parafii, przede 
wszystkim dziękował za zorganizowanie Zgierskiego 
Orszaku Trzech Króli i tak radosne wyrażenie swojej 
wiary. 
 Król Przemysław-Prezydent Zgierza, mówił o roli 
nadziei, podejmowaniu wyzwań w Nowym 
2015r.Podziękował za zorganizowanie orszaku i wyraził 
nadzieje na kontynuowanie tej tradycji w naszym 
mieście w kolejnych latach. 
 Król Eugeniusz Jacel, Dyrektor Zgierskiego 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, 
życzył wszystkim abyśmy we wszystkich sprawach umieli 
wznieść się ponad dzielące nas różnice i podziały., 
Ponadto życzył aby nasze miasto się rozwijało, a jego 
mieszkańcy byli dumni, ze są mieszkańcami Zgierza. 
 Na konie wszyscy zgromadzeni wraz z   Królami 
zaśpiewali piękną kolędę- Bóg się rodzi. 
Spotkanie trwające około 1,5 godziny  wniosło wiele 
radości , kolorytu w świętowanie Objawienia Pańskiego. 
Uczestnicy i organizatorzy zgodnie mówią do zobaczenia 
za rok. 

Aneta Mikołajczyk 

 

ORSZAK TRZECH KRÓLI – PIERWSZY RAZ W ZGIERZU 
Ks. Proboszcz podkreślił podczas Mszy Świętej, że inicjatorem zorganizowania Orszaku 
Trzech Króli w Zgierzu byli członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy 
Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu.                                                                 
Zespół Redakcyjny 
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CHRZEST PANA JEZUSA 
Ewangelia Mateusza opisuje Chrzest Pana Jezusa. Wtedy 
przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana,  żeby 
przyjąć chrzest od niego .Lecz Jan powstrzymywał Go, 
mówiąc:" to ja potrzebuję chrztu od  Ciebie, a Ty 
przychodzisz do mnie?" .Jezus mu odpowiedział: 
"Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił, a gdy Jezus został 
ochrzczony, natychmiast wyszedł  
z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa 
i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak 
gołębicę i przychodzącego na Niego .  
A głos z nieba mówił: -"Ten jest  mój Syn 
umiłowany, w którym mam 
upodobanie".(Mt 3,13-17). 
 Chrzest Pański  
w chrześcijaństwie jest wydarzeniem 
zamykającym okres świętowania 
Bożego   Narodzenia. 
Moment Chrztu Pana Jezusa jest to 
moment kiedy kończy się  Jego życie 
ukryte  w domu rodzinnym,  
a rozpoczyna się Jego publiczna 
działalność, nowy okres życia 
ziemskiego. 
Po chrzcie otrzymanym od Jana ,Bóg obdarza Jezusa 
mocą Ducha i ogłasza go  swoim Jedynym Synem, 
którego wybrał do wypełnienia misji mesjańskiej. Ta 
deklaracja wskazuje na wyjątkową więź, która łączy 

Jezusa z Bogiem. Słowo chrzest-oznacza obrzęd 
oczyszczenia i po raz pierwszy pojawia się w  Nowym 
Testamencie. 
Chrzest udzielany przez św.  Jana  Chrzciciela nie był 
chrztem sakramentalnym, który gładzi grzech 
pierworodny i grzechy uczynkowe. Jezus nie 
potrzebował takiego chrztu ponieważ poczęty z Ducha 

Świętego(Łk.1,31) był od momentu 
poczęcia święty i niewinny. 
(Łk.1,38). Chrzest sakramentalny 
Jezus ustanowił dopiero po swoim 
zmartwychwstaniu (Mk. 16,16, 
Mt28,19). Chrzest udzielany przez  
Jana Chrzciciela miał swoją 
specyfikę .Był dostępny dla  dla 
wszystkich gromadzących się wokół 
św. Jana, łączył się z wezwaniem do 
pokuty i nawrócenia, zapowiadał 
chrzest którego miał udzielić Jezus. 
 Dlaczego Jezus przyjął 
chrzest od  św. Jana, skoro nie 
potrzebował oczyszczenia  
i nawrócenia, a przede wszystkim 

nie był dotknięty skazą grzechu pierworodnego? 
Jezus stając sie człowiekiem  poddał sie prawom, które 
rządzą życiem ludzkim. Chrystus przyszedł na świat żeby 
zbawić grzeszników. Bezgrzeszny Jezus przez akt 
przyjęcia chrztu solidaryzuje się z grzeszną ludzkością , 
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a swoje mesjańskie posłannictwo traktuje jako uniżenie  
i służbę boskiego lekarza do ludzi chorych-grzeszników, 
aby uzdrawiać ich fizyczne i duchowe niedomagania. 
Chrzest Jezusa w Jordanie był zapowiedzią naszego 
chrztu. Ogłoszenie Jezusa umiłowanym Synem Bożym 
zapowiadało synostwo Boże ochrzczonych. 
Włączając sie przez chrzest w Jezusa, nabywamy prawo 
mówienia do Boga -Abba- Ojcze. 
Zstąpienie Ducha na Jezusa zapowiadało dar Ducha 
Świętego, którego otrzymują osoby chrzczone  
w momencie chrztu. Chrzest Jezusa nad  Jordanem był 
początkiem Jego misji mesjańskiej, nasz chrzest jest 
początkiem nowego stworzenia, życia w Chrystusie. 
W chrzcie świętym Bóg przyznaje się do człowieka  
w sposób nieograniczony i mówi-tak to Ty jesteś moim 
synem , moją córką. Ochrzczony otrzymuje obietnicę-nie 
będziesz już bezbronny w swoim życiu, w Tobie działa  
Święty Duch Boży. Ta obietnica podkreśla prawdę, że 
Bóg jest zawsze Bogiem pierwszego kroku. Bóg ciągle 

szuka człowieka, wybiega mu naprzeciw, przebacza  
i kocha do końca. 
 Chrzest większość z nas przyjęła jako niemowlęta.  
Kościół liczył na to, że dorosłym i świadomym życiem 
osobniczym będziemy wypełniać zobowiązania płynące  
z tego sakramentu czyli wyrzekać się  złego ducha, 
miłować Boga, bliźnich i świadomie uczestniczyć we 
wspólnocie Kościoła. 
 Zastanówmy sie nad darem sakramentu chrztu 
własnego, naszych dzieci rodzonych i dzieci chrzestnych 
oraz zobowiązaniami z niego płynącymi. Pomocą w tym 
rozważaniu może być pierwsza tajemnica światła. 
 Jezu proszę przyjdź i zanurz się w życiu każdego  
z nas, jak kiedyś zanurzyłeś się w wodach Jordanu. Twoje 
przyjście otwiera niebo nad nami i dany jest nam dar 
Ducha .W Tobie odkrywamy, ze jesteśmy  ukochanymi 
dziećmi Boga Ojca.     

Aneta Mikołajczyk 

 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCI
Od 18 do 25 stycznia, a w niektórych 
Regionach także w kolejnych miesiącach, 
chrześcijanie różnych wyznań będą się 
spotykać na ekumenicznych nabożeństwach, 
modlitwach, konferencjach, koncertach  
i innych spotkaniach. Od lat pięćdziesiątych 
XX w. takie nabożeństwa odbywały się na 
terenie Łodzi. Na terenie Zgierza spotkania  
i modlitwy ekumeniczne, o ile dobrze 
pamiętam, rozpoczęły się w latach 
osiemdziesiątych XX w. Ktoś może postawić 
pytanie: jaki jest dotychczasowy efekt 
spotkań, nabożeństw, modlitw? Nie możemy 
jeszcze mówić o jedności organizacyjnej. Ale 
wiele zmieniło się w naszym wzajemnym 
postrzeganiu wyznawców Jezusa Chrystusa. 
Choć różnimy się nazwą wyznania, to  mamy 
świadomość, że łączy nas Chrzest Święty.  
23 stycznia 2000 Kościół Rzymskokatolicki 
oraz sześć Kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej – Ewangelicko-
Augsburski, Ewangelicko-Reformowany, 
Ewangelicko-Metodystyczny, Starokatolicki 
Mariawitów, Polskokatolicki i Polski 
Autokefaliczny Kościół Prawosławny – 
podpisało w luterańskim kościele Św. Trójcy 
w Warszawie dokument „Sakrament chrztu 
znakiem jedności”. Ta jedność jest 
przeżywana nie tylko w chrzcie, ale  
i w spotkaniach na różnych miejscach, czy to 
z okazji rocznic patriotycznych, czy 
świątecznych. 
Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw  
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o Jedność Chrześcijan zaczerpnięte zostało z Ewangelii 
Św. Jana i brzmi: Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić!”  
 (J 4,7) Materiały na tegoroczny Tydzień Modlitw zostały 
przygotowane przez chrześcijan z Brazylii, skupionych w 
różnych organizacjach ekumenicznych. Teksty 
przygotowane przez nich zostały ostatecznie 
opracowane i zatwierdzone przez członków 
Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez 
Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów  
i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. 
Polską wersję materiałów przygotował po raz 
osiemnasty ekumeniczny zespół redakcyjny, powołany 
przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą 
Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Komisji 

współprzewodniczą: abp Jeremiasz (Kościół 
prawosławny) i bp Krzysztof Nitkiewicz (Kościół 
rzymskokatolicki). Do zespołu redakcyjnego należą 
obecnie: Bp dr Edward Puślecki -Honorowy Zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, Warszawa; 
Dr hab. Kalina Wojciechowska - Kościół Ewangelicko-
Augsburski w RP, Warszawa; Ks. dr Doroteusz Sawicki - 
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Warszawa; 
Ks. mgr Andrzej Gontarek - Kościół Polskokatolicki w RP, 
Lublin; Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski - SAC Kościół 
Rzymskokatolicki, Lublin; 
Materiały na Tydzień Modlitw w Polsce można  
przeczytać na  stronie internetowej Polskiej Rady 
Ekumenicznej w Warszawie. W Zgierzu nabożeństwa 
odbędą się w poniedziałek  
26 stycznia 2015 r. o godz. 18.00 w Parafii 
Rzymskokatolickiej MB Dobrej Rady oraz w środę 28 
stycznia 2015 r. o godz. 18.00 w Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej. Klub Inteligencji Katolickiej im. Księdza 
Andrzeja Świątczaka w Zgierzu w niedzielę dnia 22 
lutego 2015 r. organizuje spotkanie: „Od konfliktu do 
komunii”- dwugłos na temat wspólnego luterańsko-
katolickiego dokumentu przygotowanego na 
upamiętnienie 500-lecia Reformacji. W pierwszy piątek 
marca od lat organizowane są nabożeństwa Światowego 
Dnia Modlitwy. Parafia ewangelicka w Zgierzu zaprasza 
6.marca 2015r. o godz. 19.00 na ŚDM .  

Ks. dr Marcin Undas 

 

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
30 listopada 2014 roku w pierwszą niedzielę Adwentu, 
zgodnie z decyzją Ojca Świętego Franciszka, rozpoczął się 
Rok Życia Konsekrowanego, który potrwa do 2 lutego 
2016 roku. Rok Życia Konsekrowanego będzie 
przeżywany na całym świecie pod hasłem: „Ewangelia, 
proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele 
dzisiaj”. 
Na świecie Rok Życia Konsekrowanego rozpoczął się 
uroczystą Mszą św. w Watykanie. W Polsce został 
zaingurowany Mszą św. oraz Apelem Maryjnym na 
Jasnej Górze.  
Papież ogłosił rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego  
w związku z przypadającą 28 października 2015 roku 50. 
rocznicą ogłoszenia dekretu "Perfecta caritatis" Soboru 
Watykańskiego II, który mówi o przystosowanej do 
współczesności odnowie życia zakonnego. Dekret 
spowodował przełom w historii życia konsekrowanego, 
przyniósł trwającą po dzień dzisiejszy odnowę oraz 
zapoczątkował przeobrażenia we wspólnotach 
zakonnych. W duchu dekretu zaczęły powstawać nowe 
formy życia konsekrowanego. Po soborze watykańskim II 
można wyróżnić takie formy życia konsekrowanego jak: 
zakony i zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia życia 
apostolskiego, instytuty świeckie, dziewice 
konsekrowane, wdowy konsekrowane, pustelnicy. 

Ogłaszając Rok Życia Konsekrowanego Ojciec Święty 
skierował do wszystkich osób konsekrowanych List 
apostolski, który składał się z trzech części. W pierwszej  
z nich omówił cele Roku Życia Konsekrowanego,  
w drugiej oczekiwania, w trzeciej perspektywy.  

Przedstawiając cele, papież zachęcił, by odkrywać na 
nowo drogi minionych pokoleń i znajdować w nich 
inspiracje, a także dostrzegać wezwanie do nawrócenia  
i uwielbienia Boga za otrzymane dary. Mówił o potrzebie 
przeżywania teraźniejszości z pasją, konfrontowania 
swojego życia z Ewangelią, ożywiania miłości Jezusa. 
Papież podkreślił konieczność budowania na nowo życia 
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wspólnego, by osoby konsekrowane były "mistrzami 
komunii".  
Mówiąc o oczekiwaniach, Franciszek wskazywał na 
ożywienie radości, przebudzenie przez zakonnice  
i zakonników świata, rozwijanie życia wspólnotowego 
oraz zastanowienie się nad wyzwaniami współczesności.  
Przedstawiając perspektywy Franciszek mówił, że Rok 
Życia Konsekrowanego powinien objąć również osoby 
świeckie, które żyją charyzmatem danego instytutu 
(członkowie Trzecich Zakonów Świeckich), cały Kościół, 
osoby konsekrowane innych Kościołów chrześcijańskich  
i innych religii. Papież zaznaczył, że obchodzony Rok 
dotyczy całego Kościoła, który ma za zadanie 
współpracować z osobami konsekrowanymi, a także 
dzielić z nimi radości i trudności.  

Podczas Roku Życia Konsekrowanego będzie miało 
miejsce wiele spotkań i innych wydarzeń poświęconych 
życiu konsekrowanemu, takich jak: sympozja, 
konferencje, czuwania modlitewne, seminaria, spotkania 
z osobami konsekrowanymi, pielgrzymki, katechezy. 
Wydarzenia będą miały na celu uświadomienie roli osób 
konsekrowanych w Kościele, poznanie bogactwa 
charyzmatów, życia świętych.  
Rok Życia Konsekrowanego jest także czasem modlitwy 
za tych, którzy realizują swoje powołanie w różnych 
formach Życia Konsekrowanego oraz czasem modlitwy  
o nowe, święte powołania do służby Bogu i ludziom  
w Kościele. 

Barbara Musiał 

 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu Kościół 
obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego  (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.  
Każdy syn pierworodny był uważany przez Żydów za 
własność Jahwe. Dlatego 40 dni po urodzeniu należało 
dziecko zanieść do świątyni w Jerozolimie i ofiarować je 
Bogu, symbolicznie oddając je w ręce kapłana. Następnie 
rodzice dziecka składali ofiarę, która była uzależniona od 
stopnia ich zamożności. Dla ludzi ubogich taką ofiarą 
były 2 gołębie lub synogarlice.  
W czasie Ofiarowania Jezusa starzec Symeon 
wypowiedział prorocze słowa: „Światło na 
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” 
(Łk2, 32). Symeonowi towarzyszyła pobożna 
niewiasta, prorokini Anna. Oboje cieszyli się 
widokiem Dzieciątka i złożyli Mu  hołd.  
 W Muzeum Thyssen – Bornemisza  
w Madrycie znajduje się obraz „Ofiarowanie   
w świątyni”.  Powstał on około 1605r. 
Namalował go Lodovico Carracci. W centrum 
obrazu znajduje się Maryja, która podaje 
maleńkiego Jezusa mężczyźnie stojącemu na 
podwyższeniu. Nie jest to jednak kapłan. To 
prorok Symeon, któremu Duch Święty objawił, 
że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza. Jak 
czytamy w Ewangelii wg św. Łukasza starzec przyszedł do 
świątyni, wziął w objęcia Jezusa i powiedział: „Teraz, o 
Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według 
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
któreś przygotował wobec narodów świata: światło na 
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2,29 
- 32). Na pierwszym planie oprócz Świętej Rodziny  
i Symeona widać jeszcze kobietę w podeszłym wieku. 

Podtrzymuje ona tablicę z łacińskim napisem. To 
prorokini Anna „Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła 
Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 
wyzwolenia Jerozolimy” (Łk 2, 38). Na trzymanej przez 
Annę tablicy artysta zapisał słowa Symeona o Jezusie 
„Ecce positus est hic in ruinam et in resurectionem 
multorum in Israel” („Oto Ten przeznaczony jest na 
upadek i na powstanie wielu w Izraelu”) (Łk 2,34).  
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego jest ostatnim 
świętem okresu 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 
Pańskiego Kościół  
w Jerozolimie obchodził 
już w IV w.  
Ok. 540 roku 
w Konstantynopolu 
wybuchła epidemia 
dżumy. Cesarz Justynian 
zarządził, aby w jego 
państwie 2 lutego 
podczas procesji  

z zapalonymi świecami modlić 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 odprawiać w tym 
dniu procesję błagalną. Od X w. upowszechnił się obrzęd 
poświęcania świec. Ich płomień symbolizuje Jezusa – 
„Światłość świata”, Tego, który ucisza burze i jest Panem 
natury.  
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W Polsce święto to ma charakter maryjny. To Maryja 
sprowadziła niebiańską światłość 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 zagrożeń. 
Nazwa święta: Matki Bożej Gromnicznej 
wiąże się ze zwyczajem święcenia  
w kościele świec woskowych tzw. gromnic, 
mających chronić przez gromami, 
kataklizmami i niebezpieczeństwami.  
W różnych regionach Polski gromnice 
bywają ozdobione kwiatami, koralami, 
wstążkami.  
Kiedyś wierzono, że pobłogosławione świece powinny 
płonąć podczas całego nabożeństwa, 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 uchronić 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 Ofiarowania Pańskiego kończy czas 
choinek, żłóbków, śpiewania kolęd.  
Niekiedy kończy też okres kolędowania – duszpasterskiej 
wizyty w domach.  
Od 1997r. z woli papieża Jana Pawła II Kościół obchodzi 
w dniu 2 lutego również Dzień Życia Konsekrowanego, 
poświęcony modlitwie za kapłanów i osoby zakonne.  

Elżbieta Hildt 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU 2014 
Homilie podczas Mszy św. dziękczynnej 31 grudnia Ks. 
proboszcz rozpoczął słowami z Księgi Psalmów -,,Dni 
człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat na polu, ledwie 
muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce gdzie był, już 
go nie poznaje” (Ps 103). 
Po porównaniu przedstawił dane statystyczne z naszej 
parafii. 

W naszej parafii w roku 2014.  
Przyjęło chrzest - sakrament będący 
"fundamentem całego życia 
chrześcijańskiego” 87 osób. Warto 
zauważyć, że rodzice tych dzieci  
w większości są po ślubie kościelnym 

(52), po cywilnym z przeszkodami – 9, bez 
ślubu 17, a także samotne matki – 9. 
Dnia 11 czerwca 147 uczniów z klas III gimnazjum 
przyjęło z rąk ks. Bpa Ireneusza Pękalskiego sakrament 
bierzmowania.  

Do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej 
przystąpiło 120 dzieci, uczniów klas II szkoły 
podstawowej. Dzięki temu wspaniałemu sakramentowi, 
w pełni będą mogli uczestniczyć w życiu naszej 
wspólnoty, poprzez przyjmowania Najświętszego Ciała 
Pana Jezusa pod postacią chleba.)  

Duchowni złożyli 157 wizyt w domach chorych 
Sakrament Namaszczenia Chorych przyjęło znacznie 
więcej osób podczas rekolekcji wielkopostnych. 
Niestety nikt z naszej wspólnoty nie zdecydował się na 
stan kapłański, czy zakonny. 

Sakrament małżeństwa przyjęło 29 par  
i niestety liczba ta spada każdego roku.  

W mijającym roku do wieczności odeszło 146 
osób, w tym tylko 69 po zaopatrzeniu sakramentami 
świętymi (77 bez). W czasie liczenia osób 19 października, 
we wszystkich Mszach Św. w naszym kościele 
parafialnym uczestniczyło łącznie: 1176 kobiet, 677 
mężczyzn. 636 kobiet i 211 mężczyzn - przyjęło Komunię 
Św. (spadek o 271 osób obecność, spadek 40 przyjętych 
komunii) Ogółem w roku 2014 rozdano 105000 komunii 
(spadek o 9 tys.). 
Sprawy gospodarcze 
1. wyrównanie zadłużenia z roku 2013 z racji 
modernizacji Domu Duszpasterskiego nastąpiło znacznie 
wcześniej niż zakładano. 
2. ocieplenie, malowanie i remont Plebanii, czyli domu 
parafialnego. 
3. remont dachu kościoła i zabezpieczenie przed 
śniegiem 
4. pomnik nagrobny ks. prał. Szczepana Rembowskiego 
5. inne liczne inwestycje o mniejszym zasięgu. 

Plany na rok 2015 
Duszpasterskie 
Orszak Trzech Króli po mszy 
o godz. 11.30, (6 I) 
20 rocznica KIK (11 I godz. 
17.30 z udziałem ks. prof. 
Jana Wolskiego – delegata 
ks. abpa metropolity) 
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25 I jasełka w wykonaniu Polskiego Stowarzyszenia na 
rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu , 
godz. 11.30. 
Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych 5,6,7 marca 
będzie prowadził bp. Marek Solarczyk, asystent 
krajowy AK. 
28 V – 1 VI rekolekcje dla świeckich w Zakopanem 
połączone z pobytem rekreacyjnym 
28 IX – 10 X pielgrzymka Rumunia, Bułgaria, Turcja 
W lipcu i sierpniu msze św. w dni powszednie o godz. 
6.30 i 17.30. Również w tych miesiącach msza niedzielna 
wieczorem o godz. 20.00 

Pozostałe wydarzenia zawarte są w kalendarzu 
parafialnym wręczanym podczas kolędy, również mamy 
możliwość odpisu 1% podatkowego – ulotki podczas 
kolędy.  
 
Gospodarcze 
Zwrot pożyczki na tegoroczne inwestycje w wysokości 
230 tysięcy zł,  

1. Dalszy remont domu parafialnego (plebanii), w tym 
kancelaria i przygotowanie mieszkania dla ks. rezydenta 
2. naprawa dzwonnicy kościelnej, malowanie dachu 
domu parafialnego remont witraża w kościele 
Na zakończenie Ks. proboszcza wyraził słowa 
wdzięczności dziękując za współpracę Ks. Krzysztofowi 
Basztabinowi, Ks. Janowi Czekalskiemu, Ks. Stefanowi 
Bujakowi wszystkim pracownikom Panu Grzegorzowi, 
siostrze Agnieszce za prowadzenie strony, grupom 
zaangażowanym w wystrój kościoła oraz parafianom 
zatroskanym o dobro parafii. 

W imieniu parafian składamy podziękowania  
i wyrazy wdzięczności dla Ks. proboszcza oraz Ks. 
wikariuszy za troskę o rozwój duchowy Parafian, za 
troskę o wystrój naszej świątyni, która staje się coraz 
piękniejsza oraz remont domów parafialnych. 

Marianna Strugińska- Felczyńska 
Opracowano na podstawie homilii 31 grudnia 2014 roku  

 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dn. 19.12.2014 w naszej Parafii odbyła się 
Wigilia dla Samotnych. Swą obecnością 
uroczystość uświetnili:  ks. Proboszcz Andrzej 
Blewiński, ks. rekolekcjonista Lesław Mirek, 
ks. Stefan Bujak, ks. Krzysztof Basztabin, 
Prezydent Miasta Zgierza p. Przemysław 
Staniszewski oraz Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej p. Ewa Lesiak. 

Uczestnicy otrzymali prezenty 
oraz wysłuchali koncertu kolęd 
w wykonaniu uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej. 
Organizatorem wydarzenia jest 
ks. Proboszcz wraz z członkami 
i sympatykami Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej.  
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ŻŁÓBEK W KOŚCIELE MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY  

 

POZNAJMY SIĘ ! 
W naszej Parafii rozpoczęła się wizyta duszpasterska.  

Modlitewne spotkanie kolędowe to czas dziękczynienia  
i błogoslawieństwa, ale także możliwość wymiany spostrzeżeń.   

Nie obawiajmy się zatem tego wyjątkowego spotkania  
i zaprośmy duszpasterzy do odwiedzenia naszego domu . 

 

TAIZE 
W dniach od 29 XII  do 2 I 2015r. 

odbyła się w Pradze 37 Pielgrzymka Zaufania 
przez Ziemię. Te europejskie spotkania 
młodych, organizowane przez wspólnotę 
Taizé, mają charakter ekumeniczny. Młodzi 
ludzie, różnych wyznań chrześcijańskich, 
gromadzą się na wspólnych modlitwach, 
podczas których śpiewa się tzw. kanony  
z Taizé, czyli proste, najczęściej 
jednozdaniowe pieśni w różnych językach, 
których tekst zaczerpnięty jest z Słowa 
Bożego, nauczania teologów 

chrześcijańskich, a także tradycyjnych tekstów liturgicznych różnych 
wyznań. Oprócz śpiewu w czasie modlitw rozważa się fragmenty 
Biblii, którym towarzyszy medytacja w ciszy. 

W spotkaniu organizowanym w Pradze wzięła udział grupa 
zgierskiej młodzieży, pod opieką ks. Jana Czekalskiego.  

Szczególnym doświadczeniem związanym ze spotkaniem 
Taizé jest jednoczenie się chrześcijan, którzy w ciągu wieków 
podzielili się, we wspólnej modlitwie, radości płynącej ze wspólnego 
rozważania Słowa Bożego i przebywania razem.  

Należy wspomnieć, iż w Czechach jest bardzo niewielu 
chrześcijan, co jest efektem historycznych uwarunkowań. W Polsce 
jest wielu chrześcijan, co też jest efektem historycznych 
uwarunkowań. Różnica jest taka, że w Czechach Ci chrześcijanie naprawdę żyją! Żyją tym w co wierzą, żyją Bogiem! I 
choć jest ich mało, oni są żywi. Młodzież mogła tego doświadczyć, kosztując gościny naszych praskich braci w wierze. 
Kolejne spotkanie młodych w duchu Taizé odbędzie się w tym roku w dalekiej hiszpańskiej Walencji.  

Patryk Jadczak 
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY  
Poznaj atmosferę Światowych Dni Młodzieży poprzez pomoc innym i zostań wolontariuszem

  

BLIŻEJ WIERNYCH 
 

Zapraszamy do zapoznania się z programem 
duszpasterskim Archidiecezji Łódzkiej na rok 
2014/2015, dostępnym na stronie internetowej 
http://archidiecezja.lodz.pl 
 
Wyjątkową możliwością spotkania Jego 
Ekscelencję osobiście jest wzięcie udziału w 
cyklu spotkań „Dialogi w katedrze” – podczas 
których Arcybiskup odpowiada na pytania 
przysłane przez internautów i zadawane przez 
zebranych w świątyni wiernych. 
Najbliższe spotkanie odbędzie się  13 lutego 
2015 o godz. 19.30 w Archikatedrze Łódzkiej. 
Tematem będzie  "Życie konsekrowane". 
 

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej: Zespół „Melodyjki”, pod kierunkiem p. 
Beaty Pawłowskiej i ks. Jana Czekalskiego, 
uświetnił swym śpiewem Mszę Świętą podczas 
Święta Trzech Króli oraz włączył się  
w kolędowanie idąc tego dnia w Orszaku. 

Po prawej: Dzięki utalentowanym osobom, 
z  naszej parafii i nie tylko, oczekiwanie na 
Pasterkę było radośniejsze.   
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                 Opracowała: Katarzyna Dąbrowska 

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 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I 

MŁODZIEŻ ORAZ WOLONTARIUSZY  

DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 
Świetlica jest czynna od poniedziałku do 

czwartku od 15.00 do 18.00. Program zajęć 
dostępny w Świetlicy, ul. M. Skłodowskiej- Curie 
5 w Zgierzu. W ofercie m.in.: zajęcia edukacyjne 
(także wyrównywanie braków szkolnych), 
plastyczne i informatyczne. Osoby wspierające 
otrzymują zaświadczenia wolontarystyczne.  

 

Sakrament małżeństwa zawarli 

 
Magdalena Marcińska i Przemysław Grabowski 

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

Odeszli do wieczności 

Zbigniew Wiewiórski (ur.1954) 
Stanisław Dzierzbiński (ur.1939) 

Zdzisław Szumski (ur.1947) 
Janina Dziobiak (ur.1934) 
Urszula Stępień (ur.1928) 

Arkadiusz Musielak (ur.1990) 
Halina Olesińska (ur.1944) 
Helena Pawlak (ur.1923) 

Bartosz Trochlecki (ur.1985) 
Ryszard Francke (ur.1945) 

Czesława Stopczyk (ur.1939) 
Józefa Gawryszczak (ur.1927) 
Kazimierz Marciniak (ur.1922) 

Antonina Święchowicz (ur.1923) 
Marcin Młynarski (ur.1946) 
Dariusz Parylak (ur.1963) 

 
Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże 

miłosierdzie weszli do chwały życia wiecznego 

Sakrament chrztu otrzymali 
 

Alicja Zofia Barylak 
Paweł Jan Krysztofiak 
Weronika Stolarczyk 

Igor Przemysław Pawlak 
Lena Oliwia Miśkiewicz 

Damian Dudkiewicz 
 

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

Z KSIĄG PARAFIALNYCH 
 


