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DOBRA  

RADA 
Pismo parafialne WRZESIEN 2010 (11)

Matka Boża w Naszych rodzinach
5 wrzesień 2010- historyczne wydarzenie, jakim jest nawiedzenie rodzin przez Maryję w kopii Obrazu 

Jasnogórskiego. Uroczyste przekazanie obrazu nastąpiło na mszy wieczornej. Jako pierwsi zostali 

zaszczyceni mieszkańcy Krzywia, ul. Długa 70. Wraz z Obrazem rodziny otrzymały specjalny 

modlitewnik oraz Księgę Pamiątkową, gdzie będzie okazja wpisać osobiste intencje i podziękowania. 

Ta peregrynacja potrwa kilka lat, ale wszyscy będą mieli okazję skorzystać z tego niezwykłego 

spotkania

Drodzy Księża- Jacku i Piotrze 
Na mocy dekretu Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka z dniem 1 września 2010 roku staliście się 

naszymi nowymi przewodnikami duchowymi.. W imieniu Parafian życzymy Wam Drodzy Księża, aby 

Dobry Bóg Wam błogosławił, stawiał na drodze ludzi miłych, życzliwych ,otwartych na Słowo Boże i 

współpracę. Obdarzał Was zdrowiem, pogodą ducha, błogosławił Wasze dzieła, a Matka Boska 

Dobrej Rady otacza płaszczem swej opieki. 

W imieniu Parafian- Zespół Redakcyjny 

Wywiad z Naszym Duszpasterzem 
Księże Jacku, czy mógłby Ksiądz nieco bliżej 
przedstawić się naszym Parafianom? 
 Jestem wikariuszem tutejszej parafii od września 
2010 roku. Pochodzę z parafii św. Józefa w Ozorkowie. 
szkołę podstawową skończyłem w Ozorkowie, a szkołę 
średnią w Łęczycy. W 1987r. z moim katechetą ks. 
Tadeuszem Nosalem zawiozłem dokumenty do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łodzi, by podjąć studia 
przygotowujące do posługi kapłańskiej i duszpasterskiej. 
Święcenia kapłańskie otrzymałem w 
1992 roku z rąk Ks. Arcybiskupa 
Metropolity Władysława Ziółka. Swoją 
posługę kapłańską rozpocząłem w 
parafii p.w. Świętej Trójcy w Gałkówku, 
gdzie pracowałem dwa lata. Potem 
przez prawie 5 lat byłem w 
nowopowstałej łódzkiej parafii 
Najświętszego Imienia Maryi na Rudzie 
Pabianickiej, kilka miesięcy w parafii 
Św. Maksymiliana Kolbego w 
Pabianicach. Następnie przez 8 lat w 
Czarnocinie, później 3 lata we 
Włodzimierzowie, parafii pięknie 
położonej między Sulejowem a 
Piotrkowem Trybunalskim, blisko 
Zalewu Sulejowskiego. 

W jaki sposób i kiedy Ksiądz odkrył w sobie powołanie 
kapłańskie? Jak zapatrywali się na wybór drogi 
życiowej Księdza rodzice? 
 W szkole podstawowej zacząłem uczęszczać na 
spotkania scholii parafialnej. Również związałem się z 
ruchem oazowym Światło- Życie, którego założycielem był 
ks. Franciszek Blachnicki. Opiekę nad nami mieli księża, z 
którymi miałem bliski kontakt. Powoli dojrzewała we mnie 
myśl, aby zostać kapłanem. Brałem czynny udział we 

Mszach za Ojczyznę w Łęczycy, których 
inicjatorem był ks. Roman Ochnicki i 
moja polonistka ze szkoły średniej. 
Na początku moja mama była 
zaskoczona moimi planami życiowymi, 
ale zgodziła się z moją decyzją, tato nie 
był zdziwiony, gdyż grono moich 
znajomych wywodziło się z ludzi blisko 
związanych z Kościołem. 
W jaki sposób wychodzi Ksiądz 
naprzeciw problemom mieszkańców? 
By zjednać sobie 
parafian(mieszkańców) dbam o piękne 
odprawianie liturgii Mszy Świętej, aby 
parafianie jak najlepiej mogli ją przeżyć 
duchowo i ubogacić się. 
Jakie są oczekiwania Księdza wobec   

Ks.Proboszcz  Andrzej Blewiński 

iWikariuszeKs. wwwikawWWikariusze 

Nas, parafian? 
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 Moje oczekiwania są podobne jak innych księży, 
by parafianie angażowali się w życie parafii, bo wspólnotę 
tworzą nie tylko księża, ale wszyscy. Jest to dobro 
wspólne. 
Czy ma Ksiądz czas na rozwijanie swoich 
zainteresowań i pasji? 

 W chwilach wolnych od zajęć w parafii i 
obowiązków, staram się pogłębiać wiedzę teologiczną. 
Bardzo lubię także poznawać otaczający nas świat, 
dlatego cenię ciekawe książki i przewodniki poświęcone 
turystyce oraz przybliżające przyrodę, kulturę i historię 
różnych zakątków.  

Bóg zapłać za rozmowę  
Marianna Strugińska- Felczyńska  

 
Zwycięstwo Krzyża  
 

14. września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Krzyż Chrystusa to najważniejszy symbol 

chrześcijaństwa. Jest to narzędzie haniebnej i okrutnej 

śmierci Syna Bożego, przez którą nastąpiło odkupienie 

ludzkości i pojednanie jej z Bogiem.  

Okres Wielkiego Postu, a przede wszystkim 

Wielki Tydzień to czas, w którym szczególnie 

rozważamy mękę i ukrzyżowanie naszego Pana. Jest 

jednak jeszcze jeden dzień, w niezwykły sposób 

przypominający nam o najważniejszym wydarzeniu w 

dziejach ludzkości. 14. września obchodzimy w Kościele 

Katolickim Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Święto to ustanowione zostało na pamiątkę 

odnalezienia, 14. września 320 r. Krzyża, na którym 

umarł Pan Jezus. Poszukiwania rozpoczęto na 

polecenie matki cesarza rzymskiego, św. Heleny. W 

związku z tymi wydarzeniami zbudowano w Jerozolimie, 

na Golgocie, dwie bazyliki: Męczenników (nazwana 

także Bazyliką Krzyża) i Zmartwychwstania. 

Poświęcenie obu świątyń miało miejsce 13. września 

335 r. Początkowo właśnie 13. września był dniem, w 

którym obchodzono święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego, później przeniesiono te obchody na 14. 

września.  

W 614 r. na Ziemię Świętą napadli Persowie, 

którzy zburzyli wszystkie kościoły, m.in. Kościół Bożego 

Grobu, i zabrali Krzyż Pana Jezusa. Po zwycięstwie 

odniesionym przez cesarza Herakliusza w 628 r. 

Persowie zostali zmuszeni do oddania świętej relikwii. 

Wkrótce została ona podzielona na drobne części i 

rozesłana po niemal wszystkich okolicznych kościołach. 

Największą część Drzewa Krzyża Świętego 

posiada obecnie Katedra Św. Michała i Św. Guduli  w 

Brukseli. Bazylika św. Piotra w Rzymie przechowuje 

część relikwii, którą cesarze nosili na piersi w czasie 

największych uroczystości. W Polsce część Krzyża 

Świętego posiadają: Kościół Dominikanów w Lublinie, a 

także Kościół Świętego Krzyża na Łysej Górze pod 

Kielcami. Od tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa 

„Góry Świętokrzyskie „.  

W Polsce jest ponad 100 kościołów 

wzniesionych ku czci Krzyża Chrystusa. Istnieje również 

kilka rodzin zakonnych, zarówno męski i żeńskich, 

wśród nich najliczniejsze jest Zgromadzenie Świętego 

Krzyża, założone w 1837 r. a zatwierdzone przez Rzym 

w 1855.  

14. września, gdy spotkamy się w naszej świątyni na 

uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego, będziemy 

mogli oddać cześć naszemu Panu Jezusowi 

Chrystusowi, Zbawicielowi całej ludzkości. Warto też w 

pełni uświadomić sobie jak wielkie dla nas, chrześcijan, 

ma znaczenie symbol krzyża i nie traktować go jedynie, 

jako elementu dekoracji naszego mieszkania, miejsca 

pracy czy nauki. 

Marzena Michel

 
Święty Stanisław Kostka 
Patron młodzieży KŚŚ 

 

Co roku, 18. września obchodzimy święto 

Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Papież 

Jan XXIII w 1962 roku potwierdził także trwający od 

1674 r. patronat św. Stanisława Kostki nad Polską. 

Warto więc przypomnieć sobie najważniejsze fakty z 

życia naszego opiekuna. 

Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie 

na Mazowszu. Był synem Jana i Małgorzaty, miał trzech 

braci i dwie siostry. W wieku 14 lat razem ze starszym 

bratem Pawłem został wysłany do szkół jezuickich w 

Wiedniu. Łączył naukę z życiem religijnym. Wolny czas 

spędzał na modlitwie, lekturze oraz zadawaniu sobie 

pokuty łącznie z biczowaniem się. Intensywne życie 

wewnętrzne, nauka i praktyki pokutne tak osłabiły młody 

organizm chłopca, że ciężko zachorował. Miał wówczas 

wizję, w której św. Barbara z dwoma aniołami przyniosła 

mu Komunię Świętą. Miał też drugą wizję, w której 

Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyla się nad nim i 

składa mu w ramiona Syna. Rano wstał zupełnie 

zdrowy. 

Stanisław pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale 

nie uzyskał zezwolenia rodziców. Zdobył się na 

heroiczny czyn, zorganizował pieszą ucieczkę. Było to 

10 sierpnia 1567 r. Dotarł do Dillingen w Bawarii i zgłosił 

się do Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie 

Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 

roku do nowicjatu. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. 10 
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sierpnia 1568 roku nagle zachorował na malarię i zmarł 

15 sierpnia 1568 r. w Rzymie. Na jego pogrzeb przybyło 

bardzo wielu ludzi. Jego brat Paweł był świadkiem 

beatyfikacji. 

Św. Stanisławowi przypisuje się zwycięstwo 

odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. W 

tym dniu 10 X o. Oborski jezuita widział św. Stanisława 

Kostkę w obłokach, jak błagał Matkę Bożą o zwycięstwo 

nad Turkami. 

Święty Stanisław Kostka, choć żył tak dawno i dziś 

może być przykładem dla dzieci i młodzieży, gdyż był i 

pozostanie prawdziwym, a nie papierowym bohaterem. 

Niech świadczą o tym słowa naszego Papieża Jana 

Pawła II: 

„Tak, św. Stanisław miał trudną młodość, mimo że 

był z bardzo bogatego rodu, arystokratycznego, prawie 

królewskiego, miał trudną młodość. Młodzi dzisiaj mają 

w Polsce trudną młodość, czasem wydaje mi się, że nie 

potrafią sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia 

poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co odchodzą z 

Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka 

będzie patronem – patronem trudnych dróg życia 

polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego 

stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej 

młodej Polski”. 

Monika Michel

 
„Wiara bez uczynku jest martwa” 
 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to 

kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 

z innymi.” Jan Paweł II 

Szczególnym czasem głoszenia, świadczenia i 
propagowania dobroci oraz dzielenia się z innymi jest 
obchodzony jesienią Tydzień Miłosierdzia. Rozpoczyna 
się on w pierwszą niedzielę października, zatem w dniach 
3 -9. 10. 2010r. będziemy obchodzić w całej Polsce już 
66. Tydzień Miłosierdzia Bożego. Ma on na celu 
uwrażliwienie wszystkich na potrzeby ludzi chorych, 
starszych, niepełnosprawnych, ubogich oraz 
wymagających pomocy z różnych innych powodów. 
Ponadto zwrócenie uwagi na ważne problemy społeczne i 
kształtowanie postaw wrażliwych na potrzebujących. „Nie 
wystarczy urodzić się człowiekiem, człowiekiem trzeba 
jeszcze być”, czyli rozumieć drugiego, nie zamykać się na 
jego potrzeby, nie być egoistą.  

Prekursorami Tygodnia Miłosierdzia byli 
dyrektorzy diecezjalni Caritas w 1937 roku, a po 
zakończeniu wojny w 1945 roku został wznowiony i jest 
kontynuowany do dzisiaj. Każdy z kolejnych Tygodni 
poświęcony jest innym problemom społecznym i 
humanitarnym. Rokrocznie przebiega pod innym hasłem, 
podkreślającym jeden z wymiarów działalności 
charytatywnej, a w ostatnich latach nawiązuje także do 
tematu Roku Duszpasterskiego. 

W przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia w sposób 
szczególny włączają się Parafialne Oddziały Caritas, 
Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez 
Caritas Diecezji Łódzkiej. 

Duszpasterze naszej parafii zapraszają do 
włączenia się w obchody Tygodnia Miłosierdzia Bożego, 
zapewniają iż podejmowane działania nie tylko niosą 
pożyteczną i wymierną pomoc potrzebującym, ale są też 
przypomnieniem, że dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego  
jest sprawą całej wspólnoty Kościoła. 

Elżbieta Barylska

 
Rekolekcje w drodze  
 

Tradycje pielgrzymowania na Jasną Górę sięgają 

samych początków tegoż sanktuarium. Szybko, bowiem 

rozniosła się sława o cudach zdziałanych za 

pośrednictwem Matki Bożej. Już w 1429 roku król Polski 

Władysław Jagiełło pisał do papieża Marcina V „Miejsce to 

utrzymuje się jedynie z jałmużny pielgrzymów oraz 

doznaje wsparcia z napływu ludzi, których mnóstwo 

zbiega się do owego kościoła w nadziei na zbawienia”. 

W pielgrzymią tradycję wpisują się również 

zgierscy pątnicy, którzy pielgrzymują w różnych 

osobistych intencjach, wspólną zaś intencją tegorocznej - 

już XVII Pieszej Pielgrzymki Zgierskiej była modlitwa o 

beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II i odnowę życia 

chrześcijańskiego w rodzinie. Hasłem zaś były słowa św. 

Piotra „Panie Ty wiesz, że Cię kocham.” 

W tegorocznej pielgrzymce pod przewodnictwem 

ks. Pawła Jelenia, uczestniczyło 431 pątników – 

najmłodszym był 7-letni chłopiec, a najstarszą 82 letnia 

kobieta. Aż 94 osoby zdecydowały się po raz pierwszy 

podjąć trud pielgrzymowania, który trwał 5 dni. Trasa 

pielgrzymki zaś liczy 148, 3 km. Te kilka dni stały się 

środowiskiem integralnej ewangelizacji. Były rekolekcjami 

w drodze. Słowo Boże i codzienny udział w Eucharystii 

związane z trudem pielgrzymowania ułatwiały odkrywanie 

w sobie słabości, ale i zdolności do wymagającej ofiary 

miłości bliźniego. 

Najpiękniejszym dniem i pełnym wrażeń był 

ostatni dzień pielgrzymowania, kiedy dochodząc do Górki 

Przeprośnej witali nas mieszkańcy Zgierza, którzy 

przyjechali czterema autokarami. W tym właśnie miejscu 

ks. Paweł poprowadził wspólną modlitwę i zachęcał 

wszystkich do wzajemnego pojednania się, aby przed tron 

Matki Bożej przyjść z czystym sercem. 

Następnie w Sanktuarium św. Ojca Pio odbyła się 

bardzo uroczysta Msza Święta, po której „autokarowi” 

pielgrzymi dołączyli się do zgierskiej grupy pieszej i 

wspólnie przemaszerowali do Klasztoru Jasnogórskiego. 
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Tam pokłoniliśmy się Królowej Polski składając Jej piękne 

kwiaty, a powitani zostaliśmy przez gospodarza Ojca 

Paulina, Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka 

Metropolitę Łódzkiego i Księdza Proboszcza parafii MBDR 

w Zgierzu Andrzeja Blewińskiego. 

W wigilię święta Matki Bożej Częstochowskiej w 

Sali Papieskiej o godz.9.00 odbyła się dla zgierskich 

pielgrzymów Msza święta koncelebrowana przez 

wszystkich księży pątników, a następnie Droga Krzyżowa 

w kościele św. Jakuba, podczas której rozważania były 

prowadzone przez młodzież. 

W piątek 27 sierpnia 2010r., po powrocie 

pielgrzymów uwieńczeniem ich trudu była Msza święta w 

kościele MBDR w Zgierzu. 

Elżbieta Barylska, Sława Surmacz

Oazowe dzieci   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motto: 

Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, 

która jest bezcenna.  

Tą rzeczą jest honor. 

Józef Beck 

Motto II 

Przechodniu, powiedz Polsce,  

Żeśmy polegli wierni w jej służbie. 

Napis na cmentarzu żołnierzy polskich na Monte 

Cassino. 

 Cena wolności i honoru cz.2  ” 
Pomiędzy dwoma agresorami. 

 

Piękne są polskie wrześnie. Zieleń zamienia się w purpurę 

i fiolet. Sady pełne są jabłek, grusz, fioletowych śliw. 

Zapach owoców i warzyw jest wszechobecny. Kończą się 

wykopki i jest czas zbierania grzybów w lasach. Na 

polnych drogach czerwienią się kaliny i jarzębiny. Nad 

polami, jak pisze Zofia Kossak-Szczucka 

„błogosławieństwo dosytu, pogoda i cisza dokonanych 

zbiorów”. Zaczynają się ptasie odloty.  

 

 

 

Taki był też wrzesień 1939 roku mimo, że od jego  

pierwszego dnia na polskiej ziemi działo się piekło. 

Bestialskie, hitlerowskie Niemcy zaatakowały naszą 

ojczyznę. Osamotniona Polska, przy zupełnie biernej 

postawie Aliantów, walczyła z determinacją. Polski 

żołnierz bił się i miał nadzieję na zwycięstwo. Ta nadzieja 

znikła 17 września. Zdziczałe Sowieckie hordy uderzyły na 

nas od tyłu. Polski żołnierz mógł już tylko ginąć. Dla Polski 

i Polaków zaczęła się gehenna.  
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Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco  

a droga którą Jaś Małgosia dreptali do szkoły  

nie rozstąpi się w przepaść  

 

Rzeki nazbyt leniwe nieskore do potopów  

rycerze śpiący w górach będą spali dalej  

więc łatwo wejdziesz nieproszony gościu  

 

Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą  

W dniach od 4 do 16 sierpnia 2010r. w 

Ochotnicy Dolnej odbyła się preoaza Dzieci Bożych. 

Organizatorem był ks. Marcin Majda.  Było 47 

uczestników. Zostaliśmy podzieleni na pięć grup, z 

których każda miała swojego animatora. Każdego dnia 

rozważaliśmy jedną tajemnicę różańca świętego. 

Codziennie również mieliśmy organizowane spotkania 

w grupach, które polegały na czytaniu fragmentów 

Pisma Świętego i wyjaśnianiu Słowa Bożego. 

Łączyliśmy modlitwę z miłym spędzaniem czasu. Dużo 

śpiewaliśmy, tańczyliśmy i graliśmy w gry zespołowe. 

Wieczorami animatorzy prowadzili wiele atrakcyjnych 

zabaw, które wywoływały wiele radości. Mieliśmy też 

okazję zaprezentować się w Krościenku na Dniu 

Wspólnoty, jako Zgierska Preoaza Dzieci Bożych. 

Byliśmy dumni z ułożonego przez nas na tę 

uroczystość wiersza i z radosnego wykonania naszej 

ulubionej piosenki. Po prezentacji uczestniczyliśmy w 

Mszy świętej, której przewodniczył biskup diecezji 

tarnowskiej.  

 

Brało w niej udział wielu księży różnych narodowości, 

dlatego też wysłuchaliśmy czytań i ewangelii w kilku 

językach.  

Podczas wyjazdu było wiele ciekawych atrakcji. 

Już pierwszego dnia po przyjeździe wyszliśmy na spacer 

po okolicznych terenach i wspinaliśmy się na góry. 

Następnie płynęliśmy doliną Dunajca do Szczawnicy, 

podziwiając panoramę Pienin i głośno śpiewając. Byliśmy 

na zamku w Niedzicy i płynęliśmy statkiem po Jeziorze 

Czorsztyńskim. Nie ominął nas też spacer po 

Krupówkach i wycieczka do Aquaparku w Zakopanem. 

Pojechaliśmy również na Słowację, gdzie w jaskini,  po 

nagłej zmianie temperatury oglądaliśmy stalagmity i 

stalaktyty. Mieliśmy też dwie wyprawy w góry. Po długich 

wędrówkach dotarliśmy na Lubań i Gorc, gdzie wśród 

wysokich szczytów uczestniczyliśmy w Mszy świętej 

odprawianej przez ks. Marcina.  

Pełni wrażeń wróciliśmy do domu.  Kontynuacją Preoazy 

są spotkania Oazowe dla młodzieży, odbywające się w 

każdy piątek po Mszy św. o 17.30, na które bardzo 

serdecznie zapraszamy. 

Natalia i Michalina Barylskie 

 
 

 

Bolesław Wąsowski 
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śmieszni karbonariusze spiskowcy wolności  

będą czyścili swoje muzealne bronie  

przysięgali na ptaka i na dwa kolory  

 

A potem tak jak zawsze - łuny i wybuchy  

Malowani chłopcy bezsenni dowódcy  

Plecaki pełne klęski rude pola chwały  

Krzepiąca wiedza, że jesteśmy - sami  

 

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco  

i da ci sążeń ziemi pod wierzbą - i spokój  

By ci, co po nas przyjdą uczyli się znowu  

Najtrudniejszego kunsztu - odpuszczania win 

 

Zbigniew Herbert

Motto: 

Zatrzymaj się…  

… we mnie jest miejsce spotkania 

„Z Przedwiecznym Słowem” 

Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski 

Motto II: 

- Ogromne wojska, bitne generały,  

Policje tajne, widne i dwupłciowe 

Przeciwko komuż tak się pojednały?- 

Przeciwko kilku myślom co nie nowe!... 

Cyprian Norwid, Fraszka 

 Nasza biblioteka Parafialna   
 
Pod koniec swojego długiego życia wielka polska aktorka 

Mieczysława Ćwiklińska na deskach teatrów grała w 

sztuce „Drzewa umierają stojąc”. Można sparafrazować 

ten tytuł w kontekście książek i napisać: nieczytane 

książki umierają stojąc na półkach księgarskich i 

bibliotecznych. Ale czy tylko książki? Także my duchowo 

umieramy zaczopowani w kulturze audiowizualnej 

(komputer, Internet, telewizja, kino). Po co nam czytanie 

książek, przecież to praca uruchamiająca wyobraźnię, 

wymagająca skupienia i czasu. Właśnie tak 

niezauważalnie jesteśmy formowani i nawet nam to nie 

przeszkadza. Z książką jest inaczej. Przychodzi w końcu  

 

taki dzień, w którym jak po lek sięgamy po nią, by własną 

wyobraźnią kreować fabułę książki, przeżyć coś pięknego, 

uruchomić własne uczucia, otwierać się na nieznane nam 

światy. Biblioteka parafialna nie jest duża, ale ambicją 

naszych kapłanów jest, by się rozrastała, była w ciągłym 

tworzeniu. Niech naszą ambicją będzie jak najczęstsze z 

niej korzystanie, gdyż jak pisze Jan Paweł II w liście do 

artystów z 1999 roku „świat, w którym żyjemy, potrzebuje 

piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy”.  

 W naszej bibliotece parafialnej znajdziecie 

Państwo działa wybitnych teologów, Ojców Kościoła (Św. 

Augustyn, Św. Tomasz z Akwinu), znawców Pisma 

Świętego (Tadeusz Żychiewicz, Anna Świderkówna), 

pisarzy (Zofia Kossak-Szczucka, Roman Brandstaetter), 

poetów (ks. Jan Twardowski, ks. Karol Wojtyła).  

 Książki tych autorów lepiej pozwalają poznać nam 

Stary i Nowy Testament, przygotowują intelektualnie do 

obrony Ewangelii i Kościoła Świętego, uczą piękniej się 

modlić, bo modlitwa, jak pisze śp. Ks. Prof. Włodzimierz 

Sedlak, jest „boskim pogotowiem ratunkowym”.  

 Zachęcam do korzystania z naszej biblioteki 

parafialnej, ponieważ czytanie budujących i ciekawych 

książek, jest nie tylko pożyteczne i potrzebne, ale jest 

także piękną przygodą. Ludzi zarażonych tym bakcylem 

nie muszę przekonywać. Biblioteka czynna jest: w 

niedzielę w godzinach od 9.30 do 11.30 oraz w godzinach 

pracy Świetlicy od pon do czw od 15.00 do 17.30 

Bolesław Wąsowski

Maryjo, umacniaj nasze rodziny  
 
 

 
K 
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C

 
 

Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w 

naszej parafii był czasem do przemiany naszego życia. 

Zatrzymanie i zastanawianie się nad naszym sensem 

życiem, co zmienić a czasem powrotem do Boga po 

latach, o czym najlepiej zaświadczyć mogą 

spowiednicy. Jednak to nie koniec, a dopiero początek, 

gdyż rozpoczęło  się nawiedzenie Wizerunku Matki 

Bożej, który będzie odwiedzał wszystkie rodziny 

pragnące go przyjąć. Będzie to czas łaski, modlitwy, 

radości, miłości i jedności naszych rodzin. Maryja w 

obrazie Jasnogórskim wskazuje nam Jezusa Chrystusa 

Drogę, Prawdę i Życie.  

 

Obraz ustawimy w szczególnym miejscu, obok kwiatów i 

świecy tak, aby po pracy i zajęciach domowych usiąść z 

całą rodziną a może też i z sąsiadami modlić się, 

rozważać Słowo Boże, trwać w ciszy i uwielbieniu. 

Chciejmy przyjąć w naszych domach Matkę, która nasze 

życie czyni piękniejszym i uczy nas jak być i stawać się 

prawdziwymi uczniami jej Syna. 

K

i

n

g

a

,

 

K

r

z

Kinga, Krzysztof Cylke 
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 Nowy podział obowiązków  K” 
 

W związku ze zmianami personalnymi, które miały miejsce w naszej parafii, pragniemy zapoznać wszystkich 

wiernych z nowym podziałem obowiązków kapłanów posługujących w naszej wspólnocie parafialnej. 

Ksiądz Proboszcz Andrzej 

Blewiński 

Ksiądz Piotr Skura Ksiądz Jacek 

Kucharski 

Ksiądz Marcin Majda 

 

- Akcja Katolicka, 

- Biblioteka parafialna, 

- Dominikańska Szkoła Wiary 

(rozpocznie działalność od 

października), 

- Grupa AA „Bratnia dusza”, 

- Katecheza dorosłych, 

- Klub Inteligencji Katolickiej, 

- Klub Seniora, 

- Świetlica Opiekuńczo-

Wychowawcza, 

Dyżury w Kancelarii 

parafialnej: 

środa 

 

- Dyskusyjny Klub 

Filmowy, 

- Ministranci i lektorzy 

- Przygotowanie do 

Bierzmowania, 

- Szkolne Koło Caritas 

Dyżury w Kancelarii 

parafialnej: 

czwartek 

 

- Asysta parafialna, 

- Chór parafialny (mamy 

nadzieję, że powstanie), 

- Koło przyjaciół Radia 

Maryja, 

- Schola dziecięca, 

- Żywy Różaniec 

Dyżury w Kancelarii 

parafialnej: 

wtorek 

 

- Bractwo Pielgrzymkowe, 

- Kancelaria parafialna, 

- Miesięcznik Dobra Rada, 

- Parafialna strona 

internetowa, 

- Ruch Światło-Życie 

(młodzież i dzieci) 

Dyżury w Kancelarii 

parafialnej: 

poniedziałek 

 
Do Dzieci z Parafialnych Półkolonii   

 

Półkolonie się skończyły i ten miły, letni czas. 

Nastał okres szkolnej pracy, która teraz czeka Was 

Pozostały Wam wspomnienia półkolonii barwnych dni 

I na pewno wielu marzy i o tamtych chwilach śni. 

Było tyle różnych spotkań, wycieczkowych licznych tras 

Dzięki Paniom Opiekunkom wciąż obecnym pośród Was 

Dzięki Księdzu Proboszczowi oraz Miejskim Władzom też 

Było wiele niespodzianek a „patronem” ich był Jeż. 

Teraz inne dni przed Wami, nastał nowy, szkolny rok. 

Oby jasny był, pomyślny i jesienny przebił mrok. 

Więc na nowe, szkolne trudy i na świetlicowy czas 

Te życzenia niechaj służą i Bóg będzie pośród Was! 

 
 
 
 
 
 
 

Dawna parafianka MGA 

 

 

 

Dyżury w Kancelarii parafialnej w piątek zamiennie. 
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Kupon konkursowy krzyżówki  
Imię i nazwisko: ________________________________________ 
Adres:________________________________________________ 
Hasło: _______________________________________________ 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Pół żartem, pół serio…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radosne hymny: 

Hymn piekarzy: "Chlebie życia"  
Hymn kierowców: "Pobłogosław Jezu drogi"  
Hymn złodziei: "Panie Jezu zabierzemy Cię 
do domu"  
Hymn agentów FBI: „Jak rozpoznać mam 
Chrystusa, gdzie Go szukać mam”  
Hymn listonoszy: „Posyłam was” 
Hymn cukierników: „Jezus, najsłodsze imię” 
Hymn egoistów „Panie Jezu nie oddamy Cię 
nikomu" 
Hymn harcerzy "Święty, święty, święty, Pan 
Bóg Zastępów!!!" 
Hymn Indian „Chrystus wodzem”  
Hymn dozorców: "Otwórzcie bramy" 
Hymn komorników: „Oto stoję u drzwi i 
kołaczę” 
 

 

- Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? - pyta ksiądz na lekcji 

religii. 

Dzieci kolejno odpowiadają: 

- Trzeba pomagać rodzicom! 

- ... być dobrym! 

- ... chodzić do kościoła! 

A Kazio woła: 

- Trzeba umrzeć! 

Mama pyta się Jasia: 

- Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubisz? 

- Dzwonek, mamo. 

- Synku, kiedy poprawisz jedynkę z matematyki? 

- Nie wiem, nauczycielka nie wypuszcza dziennika z rąk. 

 

- Masz dziewięć cukierków. Trzy dałeś Ani i trzy Zosi. Ile 

cukierków zostanie dla Ciebie? - pyta nauczycielka. 

- Za mało. 

Michalina i Natalia Barylskie 

1. Inaczej Ojciec Święty? 
2. Komu Prymas oddał pod opiekę Naród Polski? 
3. 12 I 1953 r. Ks. S. Wyszyński zostaje.... 
4. Prymas wzywał wszystkich do.... 
5. Miesiąc, w którym zmarł Prymas? 
6. Kto kieruje diecezją? 
7. Pierwszy następca Pana Jezusa? 
8. Po Bogu mamy dochować wierności.... 
9. Nasza Ojczyzna? 
10. Lud Boży to.... 
11. Ważna cecha Prymasa? 
12. W jakim mieście S. Wyszyński wstąpił do 

Seminarium? 
13. Obecny Prymas Polski? 
14. Miejsce urodzenia Prymasa S. Wyszyńskiego? 
15. Ostatnia miejscowość, w której więziono Prymasa? 
16. Niedziela to dzień.... 
17. Państwo Kościelne 

Kupon konkursowy należy złożyć w kancelarii w godzinach 

urzędowania bądź w zakrystii kościoła. Losowanie nagród 

odbędzie się na Mszy Świętej o godzinie 11.30 w dniu 10.09.2010r. 

Materiały ze strony internetowej M.Strugińska 

 

 

 

Schola zaprasza! Lubisz śpiewać? Chcesz nauczyć się czegoś nowego a 

przy tym dobrze się bawić? Zapraszamy!!!Spotykamy się w każdą sobotę 

o godz. 11-tej w Domu Parafialnym. Jeśli chcesz nas posłuchać 

zapraszamy na niedzielną Mszę Świętą o godz. 11.30. 
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W sobotę 25 września odbędzie się pielgrzymka dziękczynna 

za dar Nawiedzenia Matki Bożej w naszej archidiecezji. Z 

naszej parafii uda się autokar. Zachęcamy do uczestnictwa w 

tych historycznych wydarzeniach. Zapisy na pielgrzymkę do 

Częstochowy przyjmujemy w kancelarii parafialnej i zakrystii. 

Koszt uczestnictwa wynosi 30 zł. Warto wyrazić wdzięczność 

Matce Bożej za dar osobistego spotkania. 

19 września w naszym kościele odbędzie się koncert Santo, 

Subito Santo w wykonaniu p.Krzysztofa Cwynara i 

Stowarzyszenia Studio Integracji. Zapraszamy po wieczornej 

Mszy Świętej. Koncert jest dedykowany Janowi Pawłowi II 

 

 
 
 
 
 
 

  
Z życia parafii – sierpieo 2010
 

Poprzez Sakrament 
Chrztu Świętego 
do wspólnoty 
chrześcijańskiej 
włączeni zostali: 
Dominik Jan Sobieski 
Kinga Patrycja 
Wiśniewska 
Witold Boczek 
Dawid Jan Pelikant 
Nikodem Matusiak 
Mateusz Stanisław Górka 

Maja Patrycja Błaszczyk 
Wiktoria Oliwia Kubiak 
Maja Szewczyk 

 
 
Panie, wspomóż swoją łaską te dzieci, które 
przez Chrzest zostały włączone do Kościoła, 
Świętego, aby całym swoim życiem świadczyły o 
Tobie. 

 
 
 
 
Zawarli związek małżeński: 

Marzena Filich i Michał Wiśniewski 

Bogumiła Olejniczak i Sławomir Wolszczak 

Marta Otwinowska i Paweł Krępski 

Emilia Zalewska i Michał Kołodziej 

Iwona Kartowicz i Marek Mrówka 

Patrycja Cłapińska i Jakub Nejman 

Agnieszka Jarząb i Marek Frączyk 

 
Życzymy wzrastania we wzajemnej miłości 

i błogosławieństwa Bożego na nowej drodze życia. 
 
 
Odeszli do wieczności: 

Eugeniusz Białkowski (l.71) 

Leszek Kowalski (l.70) 

Andrzej Skowron (l.68) 

Ryszard Sikorski (l.86) 

Anna Jarmuż (l.88) 

Franciszek Majkowski (l.77) 

Jerzy Pruski (l.60) 

Teresa Bloch (l.70) 

Janusz Szymczak (l.61) 

Janina Kurowska (l.93) 

Marian Bogusławski (l.85) 

Grzegorz Woźniak (l.36) 

Władysława Augustynowicz (l.82) 

 
Módlmy się za nich, aby Bóg pozwolił im oglądać swoje 
oblicze. 
 

Niech odpoczywają w pokoju

 

 

Kancelaria Parafialna czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00– 11:00,15:00– 16:30. 

 

Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, ul. M. Skłodowskiej– Curie 3 
 

 
 

 

W dalszym ciągu otwarta jest lista chętnych uzdolnionych 

muzycznie parafian do utworzenia chóru parafialnego. 

Zapisy i bliższe informacje w zakrystii. 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego tekstów oraz prawo do korekty stylistycznej i 

ortograficznej. 

 

19 września w naszym kościele odbędzie się koncert Santo, Subito 

Santo w wykonaniu p.Krzysztofa Cwynara i Stowarzyszenia Studio 

Integracji. Zapraszamy po wieczornej Mszy Świętej. Koncert jest 

dedykowany Janowi Pawłowi II 

 

Czekamy na wszystkich chętnych do działania.  

Z dniem 13.09.2010r. wznowiła swą działalność Świetlica 

Opiekuńczo-Wychowawcza działająca przy naszej parafii. 

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy- nauczycieli oraz 

inne osoby, które zechcą wesprzeć drugiego człowieka swoją 

wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy dzieci i młodzież w 

godzinach 15.00-18.00 od pon. do czw. Oferujemy pomoc w 

wyrównywaniu szans edukacyjnych z: matematyki, fizyki, 

chemii, j. polskiego, języki obce z zakresu szkoły podstawowej, 

gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto zajęcia w 

kołach zainteresowań: plastyczne, muzyczne, taneczne, 

informatyczne. Więcej informacji można uzyskać w kancelarii 

parafialnej lub Domu Parafialnym na I piętrze od godz 15.00 do 

17.30                                              Ks. Proboszcz A. Blewiński 

 

Katarzyna Dąbrowska 

Opiekę merytoryczną sprawuje Ks. Marcin Majda 

Składanie Miesięcznika Parafialnego ”Dobra Rada”: Agnieszka Wieczorek, Marianna Strugińska- Felczyńska 

 


