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NOWY ROK SZKOLNY 2011/2012 
                 Na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego2011/2012, Ksiądz Proboszcz Andrzej   
                       Blewioski wraz z Księżmi Wikariuszami: Ks. Marcinem, Ks. Piotrem, Ks. Jackiem życzą wszystkim 
                              Uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom pełnej realizacji zamierzeo i marzeo, dużo zapału do 
                                                                                         pracy, wytrwałości, optymizmu i uśmiechu na co dzieo.  
                                  
                                              Niech Dobry Bóg za wstawiennictwem Matki Boskiej Dobrej Rady, patronki naszej   
                                                               parafii, wszystkim obficie błogosławi na ten nowy czas który się przed  
                                                                                                                                                             nami otwiera. 
                                                                                                                                   Duszpasterze z parafii Matki Boskiej Dobrej 
Rady  

 

 
SERDECZNY POKŁON WOLONTARIUSZOM

3 września 2011 roku wolontariusze oraz liderzy grup 
działających przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady  
w Zgierzu, wraz z Ks. Proboszczem Andrzejem Blewioskim, 
wybrali się na pielgrzymkę do Sanktuarium Relikwii Drzewa 
Świętego Krzyża oraz Zespołu Klasztornego w Wąchocku. 
Wolontariusze w ciągu 
roku pracują w świetlicy 
opiekuoczo-
wychowawczej 
działającej przy parafii, 
prowadzonej przez Ks. 
Proboszcza Andrzeja 
Blewioskiego wspólnie  
z Parafialnym Oddziałem 
Akcji Katolickiej  
i sympatykami. 
Wspierają w 
prowadzeniu m.in. gazetki parafialnej, biblioteki, dbają  
o czystośd i wystrój domu parafialnego. 

 Zorganizowany wyjazd był podziękowaniem i wyrazem 
wdzięczności Księdza Proboszcza dla wszystkich wolontariuszy 
oraz liderów grup działających przy parafii m.in. Bractwa 
Pielgrzymkowego, Klubu Inteligencji Katolickiej, Liturgicznej 
Służby Ołtarza, Akcji Katolickiej, Chóru Parafialnego, Klubu 
Seniora, Asysty Parafialnej, Scholii Młodzieżowej i Dziecięcej 

Ruchu Światło Życie, za wsparcie swojego pasterza  
w codziennym trudzie budowania wspólnoty parafialnej. 
Podczas pielgrzymki uczestnicy zapoznali się z najstarszym  
w Polsce i Europie chrześcijaoskim miejscem  kultu religijnego.  
Magnesem, który od wieków przyciąga do  

tego miejsca są 
relikwie Drzewa Krzyża 
Świętego, na którym 
cierpiał i umarł Jezus 
Chrystus. 
Pielgrzymi uczestniczyli 
we Mszy Świętej oraz 
zostali pobłogosławieni 
relikwiami Krzyża 
Świętego. Po 

zwiedzeniu 
Sanktuarium i spacerze 

na Łysej Górze udaliśmy się do Wąchocka, gdzie mieści się 
Zespół Klasztorny Cystersów. Podczas wędrówki po kompleksie 
Zakonu Cystersów zostaliśmy zapoznani z historią jego 
powstania, zasadami i regułami działania. 

Zespól Klasztorny w Wąchocku jest jednym z najlepiej 
zachowanych zabytków romaoskiej architektury  cysterskiej. 
Pielgrzymi mieli możliwośd bycia w kapitularzu, refektarzu, 
dormitorium oraz kościele pw. Świętego Floriana. W kościele 
znajduje się kaplica bł. Wincentego Kadłubka z obrazem  

, 



i relikwiami Błogosławionego. Uczestnicy wycieczki udali  
się również pod pomnik sołtysa.  
Podczas pielgrzymki panowała rodzinna atmosfera, wszyscy 
wrócili pełni wrażeo i miłych wspomnieo, o czym świadczyły 
słowa wdzięczności i podziękowania skierowane dla Księdza 
Proboszcza Andrzeja Blewioskiego oraz Księży Wikariuszy  
z  naszej parafii. 

Dla wolontariuszy była to miła niespodzianka  
i wyróżnienie za całoroczny okres bezinteresownej pracy. 

Podczas pielgrzymki mieli możliwośd rozmowy i bliższego 
poznania swego pasterza oraz nawiązania bliższych serdecznych 
i przyjacielskich kontaktów. 
U progu nowego roku szkolnego, wolontariusze składają 
serdeczne podziękowanie, życząc pomyślności, zdrowia  
i wszystkiego najlepszego dla Księdza Andrzeja Blewioskiego 
oraz Księży Wikariuszy Ks. Marcina,  
Ks. Jacka i Ks. Piotra. 

Marianna Strugioska- Felczyoska 

 
„MINISTRARE” ZNACZY SŁUŻYD 

Proszę o przybliżenie powstania  posługi ministrantów 
a także historii służby ministranckiej w naszej parafii.  
Tak naprawdę trudno określid kto był pierwszym ministrantem. 
Jedna z teorii głosi, że początków służby liturgicznej należy 
dopatrywad już w Biblii. Nowy Testament mówi nam o chłopcu, 

który przed cudownym rozmnożeniu chleba przyniósł pięd 
chlebów i dwie ryby, by Chrystus uczynił cud (J 6, 8-9) 
rozmnożenia pokarmu. Tradycja uznaje go za „praministranta”, 
przyniósł on bowiem niejako pierwsze dary ofiarne. Inna teoria 
mówi, iż Chrystus uczynił pierwszymi ministrantami apostołów: 
św. Piotra i św. Jana, którym nakazał znalezienie wieczernika  
i przygotowanie wieczerzy paschalnej (Łk 22, 7-13).  

W pierwszych wiekach Kościoła funkcje liturgiczne poza 
biskupem i prezbiterem spełniali wyłącznie diakoni. W miarę 
rozszerzania się Kościoła potrzeba było większej ilości ludzi do 
posług; papież Korneliusz w swym liście wymienia kleryków 
niższych święceo: subdiakonów, akolitów, lektorów i ostiariuszy. 
Właśnie spośród akolitów, zanoszących komunię świętą nie 
mogącym uczestniczyd w liturgii wywodził się główny patron 
służby liturgicznej: święty Tarsycjusz – męczennik Eucharystii. 
Chłopcy – ministranci przy ołtarzu zaczynają regularnie służyd od 
przełomu IV i V wieku.  

W parafii Matki Bożej Dobrej Rady nabór do służby 
ministranckiej rozpoczął się z chwilą powstawania parafii. 
Pierwszym i gorliwym opiekunem ministrantów był sam Ksiądz 
Prałat Szczepan Rembowski, któremu bardzo na sercu leżało 
zaistnienie w nowo powstającej i budującej się parafii służby 
liturgicznej.   
  Co oznacza słowo ministrant, jak wygląda strój 
ministranta oraz kiedy pojawiła się oficjalna wzmianka  o 
posłudze ministranta w dokumentach Stolicy Apostolskiej. 

Określenie ministrant pochodzi od łacioskiego słowa: 
„ministrare” - oznaczającego „służyd”. Ministrantem zostaje 
zazwyczaj mody chłopiec, która po stosownym przygotowaniu  
i nauce może uczestniczyd bliżej świętej liturgii, tym samym 
reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagad 
celebransowi. Strój ministranta stanowią dziś najczęściej komża 
oraz sutanka i kołnierz – obie dobrane w kolorach danego 
okresu liturgicznego. Starsi wiekiem ministranci noszą 

najczęściej albę przepasaną białym sznurem nazywanym 
cingulum. 

W encyklice Mediator Dei, wydanej w 1947 r. przez 
papieża Piusa XII po raz pierwszy pojawia się wzmianka  
o kandydatach do służby przy ołtarzu: do takiej służby należy 
zatem wybrad „porządnych i dobrze wychowanych chłopców 

 z wszelkich warstw społecznych, którzy z własnej woli 
będą służyli do Mszy św. prawidłowo, pięknie i gorliwie”.  
W Kościele przyjmuje się,  że z posługi ministranckiej wyrastają 
powołania kapłaoskie i zakonne, dlatego w sposób szczególny 
wspólnoty parafialne dbają o powołania do służby 
ministranckiej. 

Najważniejszym jednak dokumentem, dającym 
ministrantom oficjalne miejsce w zgromadzeniu liturgicznym 
jest Konstytucja o Liturgii, II Soboru Watykaoskiego, która  
w artykule 29 mówi: „ministranci, lektorzy, komentatorzy  
i członkowie chóru również pełnią funkcję liturgiczną”.  

Patronami ministrantów są św. Alojzy Gonzaga, św. 
Dominik Savio, św. Jan Berchmans, św. Stanisław Kostka, św. 
Tarsycjusz, św. Jan Bosco. 

Przemku kilka lat byłeś ministrantem  na czym polega  
uczestnictwo  świadome, czynne  i owocne ministrantów w 
czasie liturgii. Trzeba wyraźnie zaznaczyd, że służba 
ministrancka jest dobrowolnym i szlachetnym zaangażowaniem 

w liturgiczną posługę przy ołtarzu. Uczestnictwo służby 
liturgicznej w świętych obrzędach, tak jak wszystkich wiernych, 
należy rozpatrywad według trzech wymiarów: udziału 
świadomego, czynnego i owocnego.  Świadome uczestnictwo 
w liturgii to przede wszystkim znajomośd symboliki i znaczenia 
obrzędów – a zwłaszcza mszy świętej – w których bierze się 
udział. Wymaga to nauki i przygotowania liturgicznego a także 
formacji wewnętrznej samego ministranta. Aby świadomie 
uczestniczyd w liturgii wymagane jest należyte skupienie przed 
 i w czasie Eucharystii. Istotę świadomego uczestnictwa służby 
liturgicznej w świętych obrzędach w piękny sposób ujmują 
słowa modlitwy ministranta przed Mszą świętą: „…do świętej 
przystępuję służby, chcę ja dobrze pełnid. Proszę Cię Panie Jezu 



 o łaskę skupienia; by myśli moje 
były przy Tobie, by oczy moje były 
zwrócone na ołtarz, a serce moje 
oddane tylko Tobie. Amen”. 

Uczestnictwo czynne to 
nic innego jak nasze postawy  
i gesty. Nie okazywanie znudzenia 
i niechęci, ale dawanie jasnych  
i wyraźnych odpowiedzi na 
wezwania kapłana, wypowiadanie 
modlitw, śpiew liturgiczny oraz 
ministrancka „liturgiczna 
aktywnośd” jest zewnętrznym 
odbiciem wewnętrznego 
przeżywania Ofiary Mszy świętej. Trzeba jednak  zdecydowanie 
wystrzegad wszelkich niewłaściwych gestów, rozmów oraz 
komentarzy na liturgii.  

Do owocnego uczestnictwa w liturgii potrzeba nie tylko 
wysiłku ministranta, ale przede wszystkim łaski bożej na której 
przyjęcie będziemy gotowi wówczas, gdy otworzymy swe serca 
na jej działanie. Niezbędne do tego jest należyte skupienie oraz 
wysoka świadomośd liturgiczna. Pełne uczestnictwo we Mszy 
św. połączone jest z przyjęciem Komunii świętej!!! Aby jednak 
było możliwe owocne i pełne uczestnictwo w Eucharystii, należy 
wcześniej przystąpid do Sakramentu Spowiedzi. Do przyjęcia 
łaski Bożej jesteśmy bowiem zdolni wówczas, gdy jesteśmy w 
stanie łaski uświęcającej. 

Jakie zadania pełni ministrant w czasie liturgii. 

Zadania ministranta podczas 
służby przy ołtarzu mają charakter 
pomocniczy wobec głównego 
celebransa oraz wobec wiernych. 
Do tych pierwszych przede 
wszystkim należą: pomoc  

w ubraniu celebransa w szaty 
liturgiczne, nierzadko 
przygotowanie ksiąg i liturgii pod 
względem technicznym, 
przynoszenie świec, wina, chleba, 
naczyo liturgicznych do ołtarza, 
oraz inne –  na przykład: 
przyniesienie hostii, gdy brakuje 

jej w patenie. Wobec wiernych ministrant powinien dawad 
właściwy przykład w postawach, gestach, słowach, oraz dawad 
znaki dzwonkiem, celem przypomnienia zmiany postawy. 
Jest zrozumiałe, że każdy ministrant w prezbiterium powinien 
posiadad jakąś funkcję liturgiczną. Niewłaściwe jest, gdy jedna 
osoba wykonuje 2-3 funkcje, podczas gdy kilku ministrantów 
jest „bezrobotnych”. Spośród funkcji ministranckich można 
wyróżnid następujące: ministrant ołtarza: przynoszący dary 
ofiarne, posługujący do ksiąg; ministrant kadzidła 
(turyferariusz), ministrant łódki (nawikulariusz), ministrant 
krzyża (krucyferariusz), ministrant światła (ceroferariusz), lektor, 
kantor oraz psałterzysta.  

Przemek Chrabałowski, M. Strugioska-Felczyoska 

 
 
 
 
Spotkania formacyjne odbywają się w każdą sobotę o godzinie 10:00 w roku szkolnym. Obecnie w naszej parafii jest 25 ministrantów 
i 7 lektorów. Spotkania najczęściej zaczynamy następującymi modlitwami: Ojcze Nasz (Modlitwa Paoska), Zdrowaś Maryjo  
(Pozdrowienie Anielskie) oraz oddanie czci Najświętszemu Sakramentowi. Motywem przewodnim każdej zbiórki jest zagłębienie się 
w istotę, naturę i funkcję Eucharystii. Czynimy to poprzez szczegółowe omawianie poszczególnych elementów Mszy Świętej, ich 
znaczenie oraz ich budowę.Ta  wiedza pomaga nam pełniej przeżywad  i rozumied Eucharystię, bliskośd z Bogiem i służbę drugiemu 
człowiekowi.  Uczymy się Miłości, by się nią stad i dawad ją innym.                                                    Mateusz Jadczak  
                                                                                                                                                     materiał opracowany pod kierunkiem  ks. Piotra 

APOSTOŁKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
Motto: 

Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież 
włócznia na krzyżu dla wszystkich dusz- nikogo nie 

wyłączyłem. 
Pan Jezus do s. Faustyny. (Dzienniczek). 

Motto2 
Nim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy otwieram na 

oścież drzwi miłosierdzia mojego. 
Kto nie chce przejśd przez drzwi miłosierdzia, ten musi 

przejśd przez drzwi sprawiedliwości mojej. 
Pan Jezus do s. Faustyny. (Dz.) 

Wyobraźmy sobie siedmioletnia dziewczynka, która czuje, że 
chcę zostad zakonnicą. Chcę prostą drogą, podążad do świętości. 
Jak napisze potem w "Dzienniczku", "W siódmym roku życia 
usłyszałam pierwszy raz głos Boży w duszy, czyli zaproszenie do 
życia doskonalszego, ale nie zawsze byłam posłuszna głosowi 
łaski (Dz.). Obserwując dzisiejsze maluchy idące pierwszy raz do 
szkoły, aż wierzyd się nie chce, że można mied takie 
przemyślenie i było ono trwale. Rodzice urodzonej 25. 8. 1905r. 
przyszłej świętej, też nie widzą swojej córki w zakonie. 
Dwukrotnie młodziutka Helenka spotkała się ze stanowczą 
odmową  rodziców w tej sprawie. Kooczy tylko trzy klasy szkoły 

podstawowej, pomaga rodzicom, pracuje. Żyje jak byśmy to 
dzisiaj powiedzieli, zwyczajnie ,starając się zagłuszyd swoje 
powołanie, na które nie znajduje zrozumienia u swoich 
najbliższych. Jest rok1924. Podczas zabawy tanecznej w łódzkim 
parku "Wenecja" doznała widzenia umęczonego Jezusa, który 
mówi do niej z wyrzutem "Dokąd  cierpiał będę i mnie zwodzid 
będziesz"(Dz.)Przerywa zabawę i idzie do łódzkiej katedry im. 
Św. Stanisława Kostki, by tam leżąc krzyżem przed Najświętszym 
Sakramentem otrzymad polecenie Pana Jezusa "Jedź  
natychmiast do Warszawy tam wstąpisz do klasztoru". Po wielu 
perypetiach 1. 8. 1925r, przekracza próg klauzury w klasztorze 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. " Zdawało mi się, 
że wstąpiłam w życie rajskie. Jedna się wyrwała z serca mojego 

modlitwa dziękczynna"(Dz.) W Zgromadzeniu otrzymała imię 

s. Maria, Faustyna. Nowicjat odbyła w Krakowie i tam złożyła 
pierwsze a po pięciu latach wieczyste śluby zakonne: czystości, 
ubóstwa i posłuszeostwa. Pracowała w Krakowie, Płocku  
i Wilnie, pełniąc obowiązki: kucharki, furtianki i ogrodniczki. 
Przeżyła w zakonie trzynaście lat i na zewnątrz nic nie zdradzało 
jej niezwykle bogatego życia mistycznego. Jej życie duchowe jest 
opisane w "Dzienniczku", który prowadziła na polecenie Pana 

Ksiądz  Proboszcz  Andrzej Blewioski oraz  Ksiądz Piotr Skurą opiekun ministrantów wraz z  pozostałymi  kapłanami Księdzem 

Jackiem i Księdzem Marcinem Majdą  serdecznie zachęcają chłopców do wstępowania w jej szeregi,  

by swoją posługą dawali przykład wiernym jak przeżywad  Eucharystię. 



Jezusa, zachęcana przez spowiedników: ks. 
Michała Sopocko w Wilnie i ks. Jozefa 
Andraszka w Krakowie. Notatki swoje  
s. Faustyna prowadziła w latach 1934--1938 
zapełniając nimi sześd zeszytów. Lektora 
"Dzienniczka", który pisany jest prostym, 
przejrzystym językiem daje nam obraz życia 
i świętości s. Faustyny Kowalskiej. Bóg 
obdarował ją wizjami, objawieniami, 
ukrytymi stygmatami, możliwościami 
prorokowania i czytania w duszach 
ludzkich. Skierował do niej następujące 
słowa: "Jesteś sekretarką  mojego 
miłosierdzia, wybrałem cię na ten urząd w 
tym i przyszłym życiu (...) Wysyłam ciebie 
do całej ludzkości z moim miłosierdziem. 
Nie chcę karad zbolałej ludzkości, ale 
pragnę ją uleczyd, przytulając do swego 
miłosiernego serca"(Dz.) Tak Bóg chce nas 
uleczyd. Czy poddamy się tej leczniczej 
kuracji Pana Boga?. Zachęca nas do tego 
wizja nieba s. Faustyny. " Dziś w duchu byłam w niebie i 
oglądałam te niepojęte piękności i szczęście , jakie nas czekają 
po śmierci (...) I dał mi Bóg poznad jedna, jedyna rzecz, która ma 
w oczach Jego nieskooczona wartośd, a to  jest miłośd Boża (...) Z 
jednym aktem czystej miłości Bożej nie może iśd nic w 
porównanie "(Dz.)Wizja czyśdca skłania nas ku przemyśleniu i 
odnowie własnego życia. " W jednej chwili znalazłam się w 
miejscu mglistym, napełnionym ogniem a w nim mnóstwo dusz 
cierpiących. te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku 
dla siebie, my tylko możemy im przyjśd z pomocą (...) Usłyszałam 
głos wewnętrzny, który powiedział "   
               Miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwośd 
karze" "(Dz.). Zatrzymajmy się chwilę przy tej wizji czyśdca jako 
konsekwencji naszego życia. Bo tylko nieliczni znając ułomnośd 
naszej ludzkiej kondycji dostania się do nieba. Nasuwa się 
wniosek, musimy się modlid za dusze czyśdcowe bo tylko my 
możemy im pomoc. Dzięki naszej świętej możemy sie modlid za 
nie odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Chrystus 
zapewnia nas "Chociażby był grzesznik najzatrwardzialszy , jeżeli 
tylko raz odmówi tę Koronkę, dostąpi łask zwiększonego 
miłosierdzia mojego (Dz.)Nie zapominajmy o Bożej 
sprawiedliwości ale ufajmy w Jego Nieskooczone Miłosierdzie. 
Bóg obdarował nas rozumem i wolnością. Ale kiedy rozum śpi 
budzą się demony i wolnośd staje się totalitaryzmem. W naszej 
ojczyźnie już wszystko wolno. Podrzed na koncercie rokowym 

Pismo Święte i nazwad Kościół zdziczałą 
sektą spokojnie można plud na modlących 
się ludzi i woład "chcemy Barabasza" można 
o Biblii powiedzied, ze napisali Ją jacyś 
prostacy w alkoholowo--narkotycznym 
zwidzie. I nic. To pod tą  władzą sadowniczo 
administracyjną nie będzie, albo ekspresja 
artystyczna, hepeningiem lub wolnością 
słowa. Nie ma takiej niegodziwości do 
której się nie posuną ludzie, którzy walczą z 
Kościołem i wiarą katolicką do morderstw 
włącznie. " I tylko sny nasze nie zostały 
upokorzone "--Zbigniew Herbert. Ale my 
musimy trwad, nie lękad się, robid swoje. 
Czynem i modlitwą przekazad katolicką  
Polskę następnym pokoleniom. Dla ludzi 
odrzucających Boga szydzących z Niego jest 
wizja piekła pokazana przez Jezusa s. 
Faustynie. Niech przeczytają ją dokładnie. " 
Pisze o tym z rozkazu Bożego, aby żadna 
dusza nie wymawiała się że nie ma piekła, 

albo tym, że nikt tam nie był i nie wie jak tam jest", czytamy w 
"Dzienniczku" s. Faustyny. Nasza wielka święta rodaczka, która 
Bóg wybrał do głoszenia Bożego Miłosierdzia umiera w opinii 
świętości 5.10.1938r. Pogrzeb odbywa sie 7. 10. 1938r na 
cmentarzu zakonnym w Łagiewnikach. Obecnie relikwie św. 
Faustyny znajdują się w sarkofagu na ołtarzu pod słynącym 
łaskami obrazem , namalowanym przez Adolfa Hylę "Jezu Ufam 
Tobie "w sanktuarium łagiewnickim. 7. 3. 1992r Jan Paweł II 
wydal dekret o heroiczności cnot s. Faustyny Kowalskiej, a 21. 
12. 1992r dekret o cudzie za jej wstawiennictwem. 18. 4. 1993r 
nastąpiła beatyfikacja a siedem lat później 30. 4. 2000r (O roku 
ów) miała miejsce kanonizacja, którą dokonał Jan Paweł II 
.Uroczystości odbyły sie w Krakowie i Rzymie. 10. 12. 2005r  
z inicjatywy arcybiskupa Władysława Ziółka i na prośbę władz 
miasta , ojciec św. Benedykt 16. specjalna bulla ustanowił 
 s. Faustynę , patronką Łodzi. To przecież z Łodzi rozpoczęła się 
jej droga do świętości a Boże Miłosierdzie przez jej apostolstwo 
rozprzestrzeniło się  na całą Polskę a z Polski na cały świat. Jan 
Paweł II , 30. 4 2001r ustanowił Święto Bożego Miłosierdzia na 
pierwszą  niedzielę po Wielkanocy. Święto to , pokazuje nam , że 
zło nie odnosi ostatecznego zwycięstwa nad dobrem , jeżeli 
tylko opowiemy się za Chrystusem ufni w Jego Miłosierdzie. Czy 
podejmiemy to przesłanie?. "Ja sam i mój dom , chcemy służyd 
Panu " (Jóź 24.14--25). 

Bolesław Wąsowski 
 

DAR BOGA 
Tak właśnie z j. hebrajskiego tłumaczone jest imię 

kolejnego Ewangelisty – św. Mateusza. Jego 
postad przedstawia jedną z licznych 
polichromii w nawie głównej. To jednak nie 
jedyne imię naszego bohatera, bowiem 
Ewangeliści: Marek i Łukasz nazywają go 
również „Lewi, syn Alfeusza” (Mk 2, 14; Łk 5, 
27). Prawdopodobnie Chrystus powołując go 
do grona Dwunastu Apostołów nadał mu nowe 
imię, wyznaczając tym samym również nowe 
cele i priorytety. 

Przyjęcie go do grona najbliższych 
przyjaciół Jezusa początkowo nie spotkało się z 
aprobatą. Z zawodu był on bowiem celnikiem, 
poborcą podatków, symbolem wyzysku na 

rzecz panujących wówczas Rzymian. Takich, ze względu na liczne 
nadużycia, nienawidzono i gardzono nimi. Co 
na to Chrystus? Słowa piosenki religijnej 
mówią: „On z celnikami jadł, On nie znał, kto 
to wróg”. Na zarzuty Żydów miał odpowiedź: 
„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy 
się źle mają (...). Bo nie przyszedłem 
powoływad sprawiedliwych, ale grzeszników” 
(Mt 9,12-13). Dla nas najważniejsze jest to, że 
na proste wezwanie Jezusa: „Pójdź za mną” 
(Mt 9,9) zostawił wszystko i … poszedł. Bez 
wahania, zastanawiania się, roztrząsania „za  
i przeciw”. Podjął to „ryzyko” i nie zawiódł się.  

My znamy go przede wszystkim jako 
autora Ewangelii, powstałej między 50 a 60 



rokiem (podobnie jak Ewangelia wg św. Marka). Jej głównym 
przesłaniem jest wykazanie, iż prawdziwym, obiecanym przez 
proroków Mesjaszem jest właśnie Jezus. Apostoł opisuje 
szczegóły z Jego życia, których w innych Ewangeliach nie 
znajdziemy. Są to np. przypowieści: o ukrytym skarbie, o kąkolu, 
o dziesięciu pannach czy też rozszerzony tekst Kazania na Górze, 
ze znanymi słowami ośmiu błogosławieostw.  

Św. Mateusz realizując swoje apostolskie powołanie 
nauczał najpierw w Palestynie – wśród nawróconych z judaizmu, 
a następnie wśród pogan - w Etiopii, Syrii, Macedonii i Persji,  

 

gdzie poniósł śmierd męczeoską. W X wieku jego relikwie 
przewieziono do Włoch. Obecnie znajdują się one w Salerno, 
nad zatoką Morza Tyrreoskiego, w okolicach Neapolu. 

W ikonografii Apostoł przedstawiany jest z takimi 
atrybutami jak: sakiewka, miecz, księga, pióro i pergamin. Jest 
Patronem celników, urzędników skarbowych, pracowników 
kantorów, księgowych, bankierów, grających na giełdzie.  Swoje 
święto patronalne obchodzi 21 września. 

Małgorzata Lewandowska 
 

WAKACYJNA  WĘDRÓWKA 
W upalne popołudnie 24-go sierpnia setki niebieskich i białych 

balonów przesłoniły niebo nad Jasną Górą. Na ziemi leżało 

krzyżem pięciuset pielgrzymów ze 

Zgierza, a ulatujące balony zaniosły 

ich prośby i błagania do tronu Bożej 

Matki. Przez pięd dni pieszej 

wyciec

zki 

udało 

się 

nam 

pokon

ad 148 kilometrów trasy  

z kościoła Matki Bożej 

Dobrej Rady przez Dłutów, 

Zawadów, Folwarki i   

Skrzydlów do 

Częstochowy. Dla 89 

nowych pielgrzymów był 

to chrzest bojowy, gdyż po 

raz pierwszy wyruszyli na pielgrzymi szlak. Wielka w tym zasługa 

naszego kierownika pielgrzymki ks. Marcina Majdy, którego 

praca z młodzieżą zaowocowała falą chętnych na tę wakacyjną 

eskapadę. Pewnie by padli na szlaku i nie dotarli do celu, gdyby 

nie ks. Paweł Miziołek, który piosenką ,,Hej miśki, czas wstad” 

poderwałby nawet umarłego  do marszu. A warunki mieliśmy 

wymarzone do marszu: ciepło, cieplej, ukrop. Żar lał się z nieba, 

my spływaliśmy litrami potu, ale szliśmy dalej słuchając słów bł. 

Jana Pawła II o rodzinie, małżeostwie i naszej wierze. Wszakże 

nasza 18 Piesza Pielgrzymka Zgierska miała go za patrona,  

a ”Totus Tuus” było hasłem przewodnim naszych rozważao  

w drodze. Chcieliśmy podziękowad za dar beatyfikacji, za to ,że  

papież był z nami i chętnie rozmawiał z młodzieżą o tym, jak byd 

dobrym chrześcijaninem w laickiej Europie .Te trudne tematy 

rozważał ks. Władysław Pietrzyk podczas Drogi Krzyżowej, 

próbując pokazad nam jak iśd razem  z Chrystusem. Nie da się 

zapomnied poranków, kiedy ks. Zenon Piechota uczył nas piękna 

Godzinek i zachęcał do ich wspólnego śpiewania. Ze śpiewem 

ani z taocem nikt nie miał 

problemów, nawet po przejściu 40 

kilometrów. Na koncercie   

w Zawadowie bawili sie wszyscy, 

taocząc i śpiewając radośnie.  

Dzięki tym wspólnym wysiłkom 

nasza grupa „jak komando Foki 

zbierająca ledwo żywych, rannych  

i chorych pielgrzymów i nie 

zostawiająca żadnego  z nich po 

drodze‘’, dotarła do celu. Wyraźnie  

wzruszony ks. proboszcz Andrzej Blewioski przywitał nas na 

wałach, a my wszyscy razem weszliśmy do kaplicy Matki Bożej, 

by podziękowad jej za opiekę i łaski, jakie otrzymaliśmy za Jej 

pośrednictwem od Boga. Czarna Madonna pokazuje prawą ręką 

na swego Syna i mówi do nas: „Zróbcie wszystko, cokolwiek 

wam powie”- (J 2,5).Uczy nas, że dotarcie na Jasną Górę nie jest 

koocem naszej pielgrzymki! To tylko pierwszy 

etap i to ten najprostszy, najłatwiejszy. Ten 

drugi najtrudniejszy i najdłuższy, bo trwający 

całe życie wymaga od nas słuchania słów Jej 

Syna i wcielania ich w nasze codzienne życie. 

A to niełatwa sztuka.NNkkkkkkkkkkkkkkkkkkN                        

                                                                Jarek Bieo  

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym 

przeżyliśmy te cudowne chwile.    

                                                                     Pątnicy 



RADOSNE LATO W MIEŚCIE, CZYLI PÓŁKOLONIE W PARAFII MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY 

W dniach od 11 lipca do 5 sierpnia w parafii Matki 
Bożej Dobrej Rady prowadzone były półkolonie pod nazwą 
„Radosne lato w mieście 2011”. Organizatorami wypoczynku dla 
dzieci był  Ks. kan. dr Andrzej Blewioski  Proboszcz parafii Matki 
Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu wraz  z działającym w naszej 
wspólnocie Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej. 

Z propozycji spędzenia interesująco czasu wolnego 
skorzystało 70 dzieci. Codziennie w zajęciach proponowanych 
przez świetlicę brało udział od 45 do 55 dzieci, w wieku od 4 do 
16 lat. Realizacja bogatego programu półkolonii nie byłaby 

możliwa bez wsparcia finansowego, udzielonego nam przez ks.  
proboszcza parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, Urząd 
Miasta Zgierza oraz Łódzkiego  Kuratorium Oświaty.  

Celem naszych działao było miedzy innymi ukazanie 
dzieciom walorów turystycznych i przyrodniczych naszej Małej 
Ojczyzny, kształtowanie postawy aktywnego i rozsądnego 
spędzania czasu wolnego, a także współpracy w grupie, 
integracji oraz budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.  

W trakcie naszych wędrówek dzieci odwiedziły m.in. 
Urząd Miasta Zgierza, gdzie zapoznały się  
z historią założenia Miasta Zgierza oraz spotkały się z prezydent 
miasta – dr Iwoną Wieczorek. Półkoloniści zasiadając w sali 
obrad, mogli zobaczyd gdzie zapadają ważne decyzje dla miasta. 
Dzieci również zostały zaproszone do gabinetu pani Prezydent, 
gdzie chociaż przez chwilę mogli poczud się jak „prezydent 
miasta” zasiadając na fotelu prezydenta. Pobyt w prezydium 
dostarczył dzieciom wiele radości, na zakooczenie wizyty dzieci 
otrzymały upominki. Zwiedziliśmy najstarszy kościół w Zgierzu 
pod wezwaniem Św. Katarzyny, gdzie zostaliśmy oprowadzeni  
i zapoznani z jego historią przez ks. proboszcza Mirosława 
Strożkę. Odwiedziliśmy, także groby żołnierzy z okresu II wojny, 
których dzieje przybliżyła nam pani Jadwiga Bieoczak. Nasze 
kroki również skierowaliśmy do klasztoru o. Franciszkanów  
w Łagiewnikach, gdzie zwiedzaliśmy kościół św. Antoniego, 
seminarium Ojców Franciszkanów oraz Las Łagiewnicki. Nasze 
spotkanie umiliły nam wspólne pieśni, taoce i zabawy przy 

ognisku przygotowane przez o. Franciszkanów. To wszystko 
dzięki uprzejmości ks. dr  Michała Baranowskiego, Rektora  
Wyższego Seminarium Duchownego  o. Franciszkanów. 

W trakcie półkolonii udaliśmy się również do Łódzkiego 
ZOO oraz Ogrodu Botanicznego, gdzie  
w trakcie zwiedzania i zajęd edukacyjnych dzieci wzbogaciły 
swoją wiedzę z nauk przyrodniczych.  Udaliśmy  
się do Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu, Muzeum Miasta 
Zgierza, Muzeum Bajki „Semafor” w Łodzi, gdzie dzieci 
dowiedziały się jak powstaje bajka. Uczestnicy półkolonii  
zwiedzali  Experymentarium w Manufakturze, a także mieli 

możliwośd spędzenia czasu aktywnie na basenie. Dzięki 
wieloletniej współpracy parafii Matki Bożej Dobrej Rady  
z Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu i uprzejmości dyrektora 
uczelni Mariana Wójtowicza oraz pani wicedyrektor Anny 
Pawlak, dzieci miały możliwośd zapoznania się z uczelnią 
 i korzystania z sali gimnastycznej, gdzie przez cały okres 
półkolonii odbywały się zajęcia sportowe. W trosce  
o bezpieczeostwo naszych podopiecznych odbyły się również 
zajęcia edukacyjne w Paostwowej Powiatowej Straży w Zgierzu 
oraz w komisariacie Powiatowej Policji, prowadzone przez 
pracowników owych instytucji. 

Na uczestników półkolonii czekała również 
niespodzianka, przygotowana przez proboszcza parafii ks. 
Andrzeja Blewioskiego, którą była wycieczka do Tumu, gdzie 



zwiedzaliśmy Kolegiatę NMP i św. Aleksego  
z XII wieku – kolebkę kultury romaoskiej. Udaliśmy się również 
do Góry Św. Małgorzaty, gdzie mogliśmy zapoznad się  
z legendami i historią wioski i kościoła oraz do Wioski 
Indiaoskiej, gdzie na dzieci czekały liczne atrakcje i zabawy. 

Wszystkim naszym wędrówką towarzyszyła miła 
atmosfera, niezapomniane wrażenia, a także pamiątkowe 
zdjęcia.  

Półkolonie nie mogły by się odbyd bez zaangażowania 
wolontariuszy z Kolegium Nauczycielskiego m.in.: Agnieszki 
Wieczorek, Katarzyny Grzegorzewskiej, Julity Wyrzykowskiej,  
Tomasza Ziętary, Tomasza Witczaka, a także Darii Łabsz oraz 
nauczycieli: Agnieszki Gajek, Elżbiety Kowalskiej, Marianny 
Strugioskiej - Felczyoskiej, s. Danuty Duniec ze Zgromadzenia 
Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Dziękujemy 

również za zaangażowanie rodzicom, tu szczególne słowa 
podziękowania kierujemy do  rodziców paostwa Beaty  
i Wojciecha Pawlaków, Beaty Dudzioskiej, Agaty Kondrackiej, 
Krystyny  Kacprowicz. 

 W imieniu dzieci oraz rodziców kierujemy słowa 
wdzięczności   do Księży  którzy wspierali nas  
w działaniu do : Ks. Piotra Skury, Ks. Jacka Kucharskiego, Ks. 
Marcina Majdy , szczególne słowa uznania dla organizatora Ks. 
proboszcza Andrzeja Blewioskiego.  

W imieniu organizatorów, wszystkim, którzy wspierali  
i pomagali w organizowaniu półkolonii w mieście składamy 
wyrazy wdzięczności. 

Marianna Strugioska – Felczyoska 
Agnieszka Gajek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Stary Testament 50 krzyżówek biblijnych. Adam Ligęza, Michał Wilk 

 



Poprzez Sakrament Chrztu Świętego  

do wspólnoty chrześcijaoskiej  

włączeni zostali: 

Jakub Stanisław Filipiak 

Klaudia Szczepanowska 

Filip Urbaoski 

Natalia Weronika Szurgot 

Natasza Wachowicz 

Lena Mrówka 

Bartosz Kamil Zielioski 

Agata Róża Andrzejczak 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, ul. M. Skłodowskiej– Curie 3 
Ks. Kan. dr Andrzej Blewioski – proboszcz parafii  

Opiekun duchowy i merytoryczny: Ks. Marcin Majda 
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego  tekstów oraz prawo do korekty stylistycznej i ortograficznej. 

Zespół Redakcyjny „Dobra Rada”: Marianna Strugioska - Felczyoska, Daria Łabsz, Katarzyna Wieczorek, Agnieszka Gajek, Agnieszka Wieczorek, 
Wioletta Lach, Małgorzata Lewandowska, Przemysław Chrabałowski, Sławomir Bartczak, Jarosław Bieo, Krzysztofa Polczyoska 

Dystrybutor: Marek Cylke 
 

Odeszli do wieczności: 

Eugenia Zdziechowiak  (ur.1927) 

Władysław Olczak (ur.1931) 

Katarzyna Szcześniak (ur.1977) 

Henryk Matusiak (ur.1949) 

Zdzisława Dębska (ur.1951) 

Irena Gorzeo (ur.1932) 

Czesław Mirowski (ur.1929) 

Lucyna Zielezioska (ur.1925) 

Helena Bielska (ur.1926) 

Marianna Nasiłowska (ur.1931) 

Stanisława Sobczak (ur.1919) 

Antoni Wojciechowski (ur.1934) 

Marian Budzyoski (ur.1931) 

Ryszard Sędzicki (ur.1947) 

Ryszard Łastowski (ur.1944) 

 

Związek małżeoski zawarli: 

Agnieszka Borowska i Marcin Wachowicz 

Katarzyna Zalewioska i Krzysztof Kucharski 

Paulina Dobrysiak i Kamil Ziarnik 

Emilia Pasikowska i Przemysław Grzelczyk  

Małgorzata Gapioska i Sebastian Wojtysiak 

Alicja Głuszcz i Mariusz Bednarek 

PODZIĘKOWANIE 
Zespół Redakcyjny gazetki Dobra Rada Ks. Marcinowi składa serdeczne podziękowania 
za twórczą a zarazem mrówczą pracę związaną z redagowaniem gazetki. 

 
 W przyszłym roku planowana jest bardzo atrakcyjna parafialna pielgrzymka  

do Rzymu i na Sycylię w dniach od. 27 kwietnia do 9 maja. 
Bliższe informacje niebawem. 
 

 Zapraszamy członków i sympatyków Akcji Katolickiej na Mszę Świętą, która odbędzie się 
14 września 2011r. o godz. 17.30, Nowennę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i po 
na spotkanie w Domu Parafialnym prelekcje przygotowane i prowadzone są zawsze 
przez Ks. Proboszcza Andrzeja Blewioskiego  

Z ksiąg parafialnych opracowała  

Katarzyna Dąbrowska 

 


