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PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

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

WYWIAD Z KS. PAWŁEM MIZIOŁKIEM 
  

W tym roku 
uczestniczył Ksiądz już po raz 
30 w pielgrzymce. Dlaczego 
warto pielgrzymowad do 
miejsc świętych?  

Pielgrzymka to inaczej 
rekolekcje w drodze, 
przynoszą wiele korzyści 
duchowych. Najważniejsze  
w pielgrzymce to osobowe 
spotkanie człowieka z Bogiem. 
Przebywanie  dłuższy czas  
w grupie stwarza wiele okazji 

do wzajemnej służby, ale też uczy zaangażowania  
w życie Kościoła np. przygotowanie liturgii koniecznośd 
pomocy niepełnosprawnym, pełnienie rozmaitych 
dyżurów na rzecz wspólnot. Rekolekcje w drodze 
ropocząłem jako pielgrzym po szkole podstawowej. 
Obecnie jestem przewodnikiem  grupy pielgrzymkowej. 
Dla mnie każda pielgrzymka stanowi wzmocnienie 
wewnętrzne. 

Jakie główne motywacje mają pielgrzymi, aby 
wędrowad? 

Podczas  30. lat pielgrzymowania rozmawiałem z 
wieloma pielgrzymami.  Motywy mają wielorakie,  ale 
zwykle splatają się ze sobą. Korzystanie  
z duchowych darów (sakramenty święte, słowo Boże, 
łaski związane z wybranym miejscem). We wszystkich 
motywach pojawia się pragnienie dziękczynienia, 
uwielbienia, prośby bądź przebłagania, prośba o ład  
i porządek w rodzinie, o zdrowie. Zawsze jest za co 
dziękowad Panu Bogu i jest o co prosid Pana Boga za 
wstawiennictwem Matki Boskiej Królowej Polski. 
Uczestnicy proszą, aby pielgrzymka była umocnieniem  
wewnętrznym w ich życiu rodzinnym, zawodowym. 

Jak powinniśmy się przygotowad do 
pielgrzymki?  

Nasze przygotowanie zależy, który raz idziemy 
na pielgrzymkę. Ci, którzy idą po raz pierwszy traktują to 

trochę jak wyzwanie sportowe, każdej  następnej 
pielgrzymce towarzyszą głębsze przeżycia. Potrzebne 
jest doświadczenie, czas. Wszystko trzeba przeżyd, aby 
oderwad się od wszystkich problemów, aby w naszych 
sercach zapanował ład i porządek. 

Co Księdza zainspirowało do udziału  
w pierwszej pielgrzymce? 

Ciekawośd. Jak już wspomniałem, po raz 
pierwszy wybrałem się po zakooczeniu szkoły 
podstawowej, jako ministrant z kolegami. Dołączyliśmy 
się do Zgierskiej Pielgrzymki jako Łódzkiej.  

Jakie Ksiądz ma najmilsze wspomnienie  
z pielgrzymki? 

Spotkanie z Matką I Królowa na Jasnej Górze po 
przebytym szlaku w trudzie, deszczu, zimnie. Tego nie da 
się opowiedzied to trzeba przeżyd. 

Czym Ksiądz zajmuje się poza  
pielgrzymowaniem? 

Jestem w Archidiecezji Łódzkiej Duszpasterzem 
Sportowców i Młodzieżowych Zespołów  Sportowych. 
Wspieram ich duchowo w tym  wysiłku fizycznym  
i psychicznym. Mam zajęcia z katechetyczne z przeszłymi 
gwiazdami sportu w szkole Mistrzostwa Sportowego. 
Wikariuszem w Kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa na Julianowie, a od września będę służył  
w Kościole Najświętszego Serca Pana Jezusa na Retkini. 

Jak zachęcid osoby do pielgrzymowania. 
Jeśli ktoś nie był to zapraszam na pielgrzymi 

szlak. Osób, które już były to nie trzeba zachęcad, same 
decydują i chętnie biorą udział, jeśli pozwolą sytuacja 
rodzinna i  zawodowa. 
Bóg zapład za rozmowę. 
 

Wywiad przeprowadziła: Marianna Strugioska –
Felczyoska 

 
Ksiądz Paweł Miziołek to niewątpliwie filar 

Zgierskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Kierownicy 
nam się zmieniają, a ks. Paweł jest zawsze z nami od 21 
lat. To on nas wprowadza w arkana zgierskiej 
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pielgrzymki. To właśnie on podnosi grupę po każdym 
postoju i dba o dyscyplinę i porządek. Za swoje 
zaangażowanie został w 2013 roku uhonorowany przez 
Bractwo Pielgrzymkowe dożywotnim tytułem 

„Kwatermistrza - Koordynatora” Zgierskiej Pieszej 
Pielgrzymki. 

Bractwo Pielgrzymkowe

AVE MARIA
W niedzielę 7. września, w parafii Matki Boskiej 

Dobrej Rady w Zgierzu, 
odbył się niezwykły 
koncert pt. „AVE 
MARIA różnych 
kompozytorów”. 
Koncert zgromadził 
wielu słuchaczy, którzy 
mogli wysłuchad Ave 
Maryja w wykonaniu 
wielu znakomitych 
artystów. Patronat nad 
uroczystością objęła pani prezydent 
Zgierza, Iwona Wieczorek. 

Zdrowaś Maryjo (łac. Ave 
Maria), także: Pozdrowienie Anielskie, 
to chrześcijaoska modlitwa za 
wstawiennictwem Maryi, matki Jezusa 
– oddająca cześd Jezusowi 
 i Jej – wraz z prośbą o wstawienniczą 
modlitwę. Jest ona najbardziej znaną ze 
wszystkich modlitw używanych przez 
Kościół w powszechnej czci Matki 
Boskiej.  

Ave Maria było tematem wielu utworów 
muzycznych. Jednym z najbardziej znanych jest utwór 
„Ave Maria” Franciszka Schuberta, którego mieliśmy 
przyjemnośd wysłuchad.  

Koncert poprowadził Kazimierz Kowalski, a pieśo 
„Ave Maria” usłyszeliśmy  
w wykonaniu: Jolanty Bibel 
(mezzosopran), Krzysztofa Bednarka 
(tenor), Mirosława Niewiadomskiego 
(tenor), Małgorzaty Kulioskiej (sopran), 
Andrzeja Niemierowicza (baryton) oraz 
Mariusz Drzewieckiego (fortepian)  
i Moniki Stocka (harfa), a także 
zgierskiej poetki Renaty Lisik.  

Spotkanie z muzyką 
dostarczyło wielu niezapomnianych 

wrażeo, które na 
długo zostaną  
w naszej pamięci. 

Modlitwa 
pozostaje 

modlitwą – tak 
jak każdy 
człowiek, który 
się modli 

indywidualnie, 
tak i artyści 

śpiewając Ave Maria zarówno przekazują swój kunszt  
i modlitwę. W imieniu parafian przekazujemy wyrazy 
wdzięczności Ks. Proboszczowi za nowe formy 
ewangelizacji w Kościele. 

 
Marianna Strugioska-Felczyoska

 

PO CO ODMAWIAĆ RÓŻANIEC? 

Słowo „różaniec” wywodzi się ze średniowiecza, 
pochodzi od łacioskiego słowa rosa – róża i oznacza 
wieniec różany. 

Odmawianie Różaoca porównywano  
z ofiarowaniem Matce Bożej wieoców z róż 
symbolizujących modlitwę „Zdrowaś...”, przeplatanych 
białymi liliami, które są symbolem modlitwy „Ojcze 
nasz”.  

Tradycja przypisuje zapoczątkowanie 
odmawiania Różaoca św. Dominikowi i jego 
współbraciom, którzy wędrowali przez Francję, ucząc 
podstawowych prawd wiary katolickiej i prostując błędy 
katarów, a także inne herezje. W tajemnicach Różaoca 
zawarte są najważniejsze dogmaty wiary 
chrześcijaoskiej, zatem modlitwa różaocowa prowadzi 
do pogłębienia znajomości wiary. 

Matka Boża wielokrotnie ukazywała się 
(najczęściej dzieciom) z różaocem w ręku, prosząc  

i gorąco zachęcając do jego odmawiania. Takie 
objawienia miały miejsce np.: w 1858r. w Lourdes  
i w 1917r. w Fatimie. Przekazując swe orędzie światu 
Matka Boża dawała znad, że szczególnie upodobała sobie 
modlitwę różaocową, która jest dla nas skuteczną 
pomocą i obroną. Modlitwa ta to streszczenie Ewangelii, 
jest modlitwą do Maryi  i z Maryją. Fenomen Różaoca 
polega na tym, że „wprowadza nas w żywą łącznośd  
z Jezusem poprzez Serce Jego Matki” (J.P II). Jest to 
niezwykła modlitwa jednocząca duchowo chrześcijanina 
z Matką Bożą i pozwalająca trwad razem z Nią w Bożej 
obecności. Św. Jan Paweł II zwracał uwagę, że Maryja 
rozważała wydarzenia z życia Chrystusa i w ten sposób 
jako pierwsza „odmawiała Różaniec”. 

Potwierdzenie słów św. Jana Pawła II znajduje 
się w Ewangelii. Maryja „zachowywała te sprawy  
i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19). Tak więc 
Różaniec jest kontemplacją tajemnic naszego zbawienia  

Z życia parafii 
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i uświadomieniem sobie, że zbawcze wydarzenia nie są 
tylko wspomnieniem przeszłości, ale dotyczą również 
dnia dzisiejszego (List apostolski Rosarium Virginis 
Mariae, 13). 

Różaniec jest modlitwą prostą, ale jednocześnie 
kompletną i doskonałą w swej prostocie. Zawiera 
uwielbienie, błaganie i dziękczynienie. 

Papież Leon XIII poświęcił Różaocowi 8 encyklik, 
dostrzegając w nim „skrót całej religii chrześcijaoskiej”, 
„streszczenie Ewangelii”. 

Różaniec składa się z modlitw biblijnych, 
zaczerpniętych bezpośrednio z Ewangelii: „Zdrowaś 
Maryjo...” (Łk 1,28;45) i „Ojcze nasz” (Mt 6,9 – 13; Łk 11, 
2-4). 

Modlitwom tym, jak 
przypominali papieże: Paweł VI i Jan 
Paweł II, powinna towarzyszyd 
refleksja i kontemplacja. Nie chodzi 
bowiem o mechaniczne powtarzanie 
znanych słów, ale o nawiązanie bardzo 
intymnej więzi z Matką Bożą, całkowite 
Jej zawierzenie, otwarcie przed Nią 
serca, obdarzeniem Jej zaufaniem  
i wiernością nawet w najtrudniejszych, najbardziej 
dramatycznych i bolesnych chwilach życia. Dobrze 
rozumieli to np.: więźniowie obozów koncentracyjnych  
i łagrów, którzy robili różaoce z odrobiny ugniecionej  
w kulki chleba nanizanego na nitkę. Były one dla nich 
jedyną nadzieją i ratunkiem przed rozpaczą. 

Różaniec jest więc oddawaniem hołdu Matce 
Bożej – Pośredniczce wszelkich łask, ale także najlepszą  

i najskuteczniejszą obroną przed złem, ratunkiem we 
wszelkich potrzebach Kościoła, narodów i świata. 
Towarzyszy ludziom prostym i wykształconym w każdej 
epoce i w każdy kraju. Warto wiedzied, że był ukochaną 
modlitwą np.: św. Jana Marii Vianney`a. Codziennie 
odmawiał go także jeden z największych naukowców 
XXw. – Ludwik Pasteur. Św. Ojciec Pio na kilka dni przed 
śmiercią przekazał swoje pragnienie, aby grzesznicy  
z całego świata ukochali Matkę Bożą. Dalej prosił: 
„Odmawiajcie zawsze Różaniec i odmawiajcie go tak 
często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze 
zniszczyd tę modlitwę, ale mu się to nigdy nie uda”. 

Do wytrwałego odmawiania Różaoca we 
wspólnotach kościelnych  
i rodzinnych zachęcał również św. 
Jan Paweł II. Na pierwszej audiencji  
po zamachu powiedział: „Modlitwa 
różaocowa jest modlitwą 
wdzięczności, miłości  
i ufnej prośby. (...) Ufam, że tradycja 
odmawiania Różaoca w mojej 
Ojczyźnie będzie dalej 
podtrzymywana i rozwijana. 

Tego życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom  
w mojej Ojczyźnie” (Dn. 7 X 1981r.). 
Obyśmy nie pozostali głusi i obojętni na te słowa! 
 

Elżbieta Hildt

ŚWIĘTA S. FAUSTYNA-APOSTOŁKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  

Święta s. Faustyna Kowalska urodziła się 25 
sierpnia 1905 r. w rodzinie rolników we wsi Głogowiec. 
Pochodziła z rodziny wielodzietnej, miała dziewięcioro 
rodzeostwa. Na chrzcie świętym otrzymała imię Helena. 
Edukację swoją zakooczyła na trzeciej klasie szkoły 
podstawowej. Już jako dziecko odznaczała się 

umiłowaniem modlitwy, 
pobożnością i wrażliwością 
na otaczający świat. Jako 
nastolatka opuściła dom 
rodzinny by zarobid na 
własne utrzymanie  
i pomóc rodzinie, którą 
bardzo kochała. Bardzo  
wcześnie odkryła w swoim 
życiu głos powołania, na 

który starała się hojnie odpowiedzied. Jej życie było 
całkowicie oddane Bogu i ludziom. Bezgranicznie ufała 
Panu, a jej proste i niezwykle głębokie wezwanie JEZU 
UFAM TOBIE znają ludzie na całym świecie, dziennik zaś, 
w którym opisała swoje duchowe i mistyczne przeżycia 

jest przetłumaczony na kilkanaście języków, w tym 
nawet na język arabski. 1-go sierpnia 1925r. Helena 
rozpoczęła postulat w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia w Warszawie przy ulicy Żytniej, a wieczyste 
śluby zakonne złożyła w Krakowie 1-go maja 1933 roku. 
Pracowała w kilku domach Zgromadzenia, pełniąc 
obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Gorliwie 
spełniała swe obowiązki, wiernie zachowywała wszystkie 
reguły zakonne, była skupiona i milcząca. Głębię jej życia 
duchowego odsłania dzienniczek. Tej prostej, 
niewykształconej, ale bezgranicznie ufającej Bogu 
zakonnicy, powierzył Pan Jezus misję rozpowszechniania 
kultu do Miłosierdzia Bożego na całym świecie mówiąc; 
„Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia, wybrałem cię na 
ten urząd w tym i przyszłym życiu".(Dz.1605)  
W dzienniku, na polecenie spowiednika ks. Michała 
Sopodki, siostra Faustyna opisywała stany mistyczne, 
jakich doznawała, a przede wszystkim liczne wizje  
i objawienia. Dotyczyły one między innymi:  

Święci        
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 Namalowania obrazu Miłosierdzia Bożego "JEZU 
UFAM TOBIE" w/g wizji jaką miała 22lutego 1931r. 
w celi płockiego klasztoru. 

 Ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego-  
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Jest nie tylko 
dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy 
miłosierdzia, ale także czasem łaski dla wszystkich 
ludzi. 

Pan Jezus powiedział: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia 
było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,  
a szczególnie dla biednych grzeszników”.(Dz.699) „Kto  
w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar".(Dz.300) 

 Modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego". Tę 
Koronkę podyktował Pan Jezus s. Faustynie w Wilnie 
w 1935r. jako modlitwę na przebłaganie  
i uśmierzenie gniewu. „Przez 
odmawianie tej Koronki, zbliżasz 
ludzkośd do mnie”.(Dz.929). 

 Godziny Miłosierdzia - w październiku 
1937r. w Krakowie, polecił Pan Jezus 
czcid godzinę swej śmierci. Modlitwa 
ma byd skierowana do Pana Jezusa, ma 
mied miejsce o godzinie trzeciej po 
południu, ma się odwoływad do 
wartości i zasług męki Paoskiej. 

 Szerzenia Czci Miłosierdzia Bożego 
„Dusze, które szerzą cześd miłosierdzia 
mojego,  osłaniam je przez życie całe, jak czuła 
matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę 
im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”.(Dz.1075) 
Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego wymaga głębokiej 

wiary, bezgranicznego zaufania Panu Bogu i stawania się 
coraz bardziej miłosiernym.  
Istotą kultu Miłosierdzia Bożego jest postawa 
chrześcijaoskiej ufności względem Pana Boga i czynnej 
miłości wobec bliźnich. Pan Jezus żąda pełnienia 
uczynków miłosierdzia: czynem, słowem i modlitwą.   
W ostatnich latach życia s. Faustyny, wzmogły się jej 
cierpienia wewnętrze i fizyczne, rozwinęła się gruźlica. 
Zupełnie wyniszczona fizycznie, ale w pełni mistycznie 

zjednoczona z Bogiem, zmarła w opinii świętości  
5 października 1938r. 

Beatyfikacja s. Faustyny Kowalskiej odbyła się  
w Rzymie 18 kwietnia 1993r.,a kanonizacja 30 kwietnia 
2000r.również w Rzymie. Obie uroczystości celebrował 
Papież Jan Paweł II. 
            Święta s. Faustyna 10 grudnia 2005r.została 
patronką m. Łodzi. Łódź ma wielkie szczęście, jest 
jedynym miastem na świecie, któremu patronuje ta 
święta. 
Jej piękny pomnik, dłuta Mariusza Drapikowskiego, 
stanął na Placu Niepodległości. Odsłonięty i poświęcony 
został przez ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka w dniu 
05.10.2008r. 

Łódź corocznie od 2006r. organizuje Festyn 
Miłosierdzia w parku "Wenecja", dzisiaj to Park im. 

Juliusza Słowackiego. To tutaj 
na zabawie tanecznej 
młodziutkiej Helence objawił się 
Pan Jezus i słowami: „Dokąd cię 
cierpiał będę i dokąd mnie 
zwodzid będziesz?” (Dz.9), 
została powołana do służby 
Bogu.  
W liturgiczne wspomnienie 
świętej, z Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego idzie 
procesja z relikwiami świętej 

Faustyny do Archikatedry św. 
Stanisława Kostki, gdzie również miało miejsce jedno  
z pierwszych objawieo Pana Jezusa. W katedrze 
otrzymała słowa: „Jedź natychmiast do Warszawy, tam 
wstąpisz do klasztoru” (Dz.10). Jak widzimy droga  
s. Faustyny do Świętości zaczęła się  
w Łodzi, aby osiągnąd szczyt świętości w Krakowie-
Łagiewnikach.  

Święta s. Faustyno módl się za nami, wypraszaj 
nam zdroje miłosierdzia Bożego i bądź naszą 
orędowniczką przed tronem Boga Najwyższego.  

 
Daniela Michalak

 

ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIASTA ŚWIATA  
Koronka 28 września, godzina 15.00, plac Kilioskiego, Zgierz 

Od siedmiu lat w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopodki (spowiednika św. siostry Faustyny) wychodzimy na 
ulicę z koronką w ręku, by prosid Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego. Co roku przekraczamy barierę lęku, 
nieśmiałości i wstydu, by odważnie stanąd na ulicy, pośród biegnącego tłumu i oddad nasze miasto  
w ręce Miłosiernego Pana. Zbieramy się w parach, małych grupkach lub w dużych zgromadzeniach i odmawiamy 
najprostszą z najpiękniejszych modlitw: Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ulice całego świata stoją przed naszymi 
oczami a my, w ciągu kilku minut, możemy oddad je Panu w Godzinie Miłosierdzia. Tam gdzie jest chaos przez chwilę 
panuje porządek, gdzie jest zgiełk, przez chwilę gości cisza, gdzie jest pośpiech, na moment wszystko zwalnia, gdzie 
dominuje grzech, tam w czasie naszej modlitwy rozlewa się Miłosierdzie Boże. 

Zapraszamy także Ciebie i Twoich przyjaciół, byście odważnie wyszli na ulicę i wołali do Boga. Nasza wspólna 
modlitwa przemieni ludzi na naszej ulicy, w naszym mieście, w naszym kraju. Byd może dzięki Twojej modlitwie ktoś 
na drugim koocu świata otrzyma łaskę nawrócenia 

Z życia parafii 

Pomnik św. Faustyny w Łodzi 
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Patronat honorowy objął Metropolita Łódzki Arcybiskup Marek Jędraszewski. 
Źródło: www.iskra.info.pl 

 

ANIOŁ STRÓŻ – WYSŁANNIK BOGA 
Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga, 

uosabiającymi Bożą obecnośd. Pełnią rolę 
„wysłanników”, „zwiastunów” Boga, którzy opiekują się 
ludźmi i służą im pomocą w dziele zbawienia. Każdy 
człowiek ma osobnego anioła, który sprawuje nad nim 
szczególną opiekę. Taki anioł nazywany jest Aniołem 
Stróżem. 

Ks. Jan Twardowski o aniołach pisał: „Aniołowie 
są wśród nas na co dzieo. Czasem ich nie dostrzegamy, 
bo są duchami. Innym razem ich nie rozpoznajemy, gdyż 
są zwyczajni i miewają twarz bliskiego 
człowieka. Łączy ich to, że jedni i drudzy 
są do nas posłani przez Boga, aby nas 
chronid od złego i pomagad w drodze 
do świętości. Bo „anioł” to znaczy 
„posłaniec””.  

Z Aniołami Stróżami spotykamy 
się już w pierwszych wiekach 
chrześcijaostwa w dziełach wybitnych 
myślicieli. Św. Cyprian nazywa ich 
naszymi przyjaciółmi, św. Bazyli 
postrzega ich jako pedagogów. Ich rolę 
w życiu człowieka św. Augustyn podkreśla, pisząc: 
"Wielkim jest staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. Wielką 
nam miłośd okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby 
nas strzegli". 

Pismo Święte przedstawia aniołów jako 
wysłanników, źródło mocy i przewodników na drodze do 
Królestwa Niebieskiego. W Księdze Wyjścia czytamy: 
„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł 
w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które 

ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. 
Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy 
waszych przewinieo, bo imię moje jest w nim”.  

W Psalmie 91 Pan Bóg zapewnia nas o tym, że 
aniołowie otrzymali misję, by nas bronid od 
niebezpieczeostw, podtrzymywad w trudnych chwilach: 
„Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka 
twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach 
będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy  

o kamieo”. 
Bóg posłał aniołów, by prowadzili 

nas do osiągnięcia celu, dla którego 
zostaliśmy stworzeni – zbawienia. Ks. Jan 
Twardowski pisał, że ich pierwszym 
zadaniem jest chronid nasze życie, 
następnie uświadamiad zagrożenia dla 
duszy, a najważniejsze to zachęcad do 
nawrócenia. 

Anioł Stróż zawsze jest gotów 
nieśd pomoc człowiekowi. Warto na co 
dzieo, szczególnie w chwilach pokus 

pamiętad, że Boży posłaniec jest blisko nas  
i pomaga nam wybierad dobrą drogę. Warto często 
zwracad się do niego, modlid się, uczynid go swoim 
przyjacielem. Stała współpraca z Aniołem Stróżem  
z pewnością wyprostuje wiele życiowych dróg i przybliży 
nas do Boga. 

Barbara Musiał

 

NA PIELGRZYMKĘ RUSZAĆ CZAS... 
„To, co robimy, robimy dla Boga” z takim hasłem 

20 sierpnia ruszyła do Częstochowy XXI Piesza 
Pielgrzymka Zgierska. 

Pielgrzymkę rozpoczęła uroczysta msza św.  
w kościele pw. MBDR, a 
potem marsz. Najpierw na 
rozgrzewkę 9 km, ale nie jest 
to najdłuższy odcinek, jaki 
mamy w pielgrzymce do 
pokonania Przed nami dziś 
jeszcze ponad 30 km. 
Pierwszy dzieo to wyzwanie 
nawet dla osób 
wysportowanych, w drodze  
z przerwami na postoje 
jesteśmy 12 godzin, 
wieczorem każdy z nas czuje 

w nogach te 40 km. Pogoda nam sprzyja, po drodze 
orzeźwia nas jedynie „deszczyk kosmetyczny.” Ale 
pojawiają się pierwsze odciski  
i „siostry niemiłosierne” mają już co robid. Igły i bandaże 

idą w ruch. Jeszcze tylko Apel 
Jasnogórski i można na chwilę 
przyłożyd głowę do poduszki, 
bo trzeba wstad przed 5, żeby 
się spakowad i zdążyd na msze 
św. na 6.00. Dziś (21.VIII) mamy 
do przejścia ok.34 km, ale czeka 
nas koncert z atrakcjami 
w Zawadowie. Tylko przejśd 
przez Bełchatów i już jesteśmy. 
Mieszkaocy Zawadowa witają 
nas serdecznie jak starych 
znajomych albo nawet dawno 

Z życia parafii 
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niewidzianą rodzinę.  
22 sierpnia - trzeci dzieo pielgrzymki, 

przekraczamy „gierkówkę” a wieczorem nabożeostwo 
pokutne, prowadzone przez ks. Jana i młodzież z Oazy. 
Kolejna duchowa uczta. Rano najdłuższy etap do Gidel 
(10, 4 km), 
ale też 
chyba 
najbardziej 
uroczysty, 
bo w 
milczeniu 
prowadzeni 
tylko przez 
rozważania 
ks. Jana, 
idziemy 
zaglądając 
do swojego 
wnętrza… Skrzydlów – nocleg, 
ostatni przed Częstochową. Ci, co 
mają jeszcze odrobinę sił, idą na 
Apel Jasnogórski, po którym 
trochę śpiewu i taoca, taniec 
belgijski porwał do taoca nawet te 
osoby, które nie miały siły iśd. 
Kolejny dzieo (24.VIII), tym razem 
deszcz daje nam się ostro we 
znaki, ale już dziś dotrzemy na 
Jasną Górę, przed nami Górka 
Przeprośna. Tu przepraszamy 
Matkę Bożą za wszystkie nasze 
niewierności wobec Jej Syna, a innych pątników za 
wszystkie „humory” po drodze. Jeszcze tylko przejście ze 
śpiewem przez Aleje NMP i juz jesteśmy na miejscu,  
u naszej Matki.  

W drodze do Niej pokonujemy nie tylko 160 km, 
ale nasze słabości, zmęczenie i często ból. Codzienna 
modlitwa, konferencje i śpiew pomagają nam przebyd tę 
drogę. Częśd z nas idzie z rodziną, grupą znajomych, ale 
są też tacy, którzy dopiero w drodze nawiązują nowe 
znajomości. 25 sierpnia spotykamy się na mszy, na którą 
dojeżdżają księża ze Zgierza, a po niej Droga Krzyżowa  
w Dolinie Miłosierdzia, przygotowana jak zawsze przez 
młodzież.  

26 sierpnia Święto M.B. Częstochowskiej i bierzemy 
udział we mszy św. odpustowej, po której ok. 16.00 
autokarami wracamy do domu. 
Opieką duchową w czasie drogi otaczali nas księża ks. 
Paweł Miziołek, ks. Jan Czekalski i ks. Andrzej Wrooski. 

W tym roku oprócz księży wędrowały z nami 
siostry Służebniczki NMP NP wraz z relikwiami 
swojego założyciela i patrona pielgrzymki Edmunda 
Bojanowskiego. 

Pielgrzymka - rekolekcje w drodze i szkoła 
życia, warto z niej skorzystad.  

Elżbieta Adamczyk 
 

Refleksje z tegorocznej pielgrzymki... 
 

 Podczas tegorocznej pielgrzymki padał 
deszcz, mimo to przeżycia duchowe są wspaniałe. To 
jest nie do opisania, należy samemu doświadczyd 
trudów drogi i radości spotkania z Maryją na Jasnej 

Górze. Czas poświęcony na 
modlitwę, śpiew nigdy nie jest 
stracony. 

Najbardziej zauroczyła 
mnie panująca atmosfera, 
ubogacona przez siostry 
służebniczki ze Zgromadzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej, których 
patronem jest bł. Edmund 
Bojanowski. Napisał on  
w swoim pamiętniku, co jest 
aktualne do dziś: „To co robimy, 

robimy dla Boga” 
Małgorzata Wieczorek 

 
Te 7 dni pielgrzymki, 5 dni wędrówki i 2 u boku 

Matki Bożej Jasnogórskiej to czas trudu i cierpienia,  
a zarazem radości i ukojenia. W pocie czoła 
pokonywaliśmy kolejne kilometry. Poznajemy siebie  
i swoich bliźnich. Wspólnota, jaką tworzymy przypomina 
rodzinę. Czas tych rekolekcji, był czasem skupienia, 
modlitwy, przybliżenia do Boga, a także śpiewu, zabawy, 
a przede wszystkim przebywaniem z Panem w drugim 
człowieku. 

Wiola Łuba 
 

PODZIĘKOWANIE DLA WOLONTARIUSZY 
W Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady, pod 

troskliwą opieką ks. Proboszcza i księży Wikariuszy 
działają grupy parafialne. Zrzeszają one wielu 
wolontariuszy pracujących na rzecz naszej parafii.  Ksiądz 
Andrzej Blewioski, jako wyraz swojej wdzięczności za 
posługę oraz za wsparcie swojego pasterza  
w codziennym trudzie budowania wspólnoty parafialnej, 
zaprosił wolontariuszy oraz liderów grup działających 
przy parafii na wycieczkę po województwie łódzkim. 

Wspólny wyjazd, to także okazja do nawiązania 
bliższych, serdecznych i przyjacielskich kontaktów. 

Jako pierwsze na naszej trasie znalazły się Stare 
Skoszewy. We wsi znajduje się kościół pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – sanktuarium 
znane ze słynącego łaskami obrazu Matki Boskiej 
Skoszewskiej, a także grodzisko słowiaoskie. 

Podczas wycieczki dotarliśmy również do Lipki. 
Znajduje się tam parafia Kościoła Starokatolickiego 

Z życia parafii 



 

 

D
o

b
r

a
 R

a
d

a
 9

 (
5

9
)

 w
r

z
e

s
ie

o
 2

0
1

4
 

Mariawitów, gdzie zostaliśmy serdecznie przywitani 
przez proboszcza parafii - bp Piotra Marię Bernarda 
Kubickiego. Biskup przybliżył nam historię tego miejsca, 
a także Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. 
 Kolejna ciekawa miejscowośd na naszej trasie to 
Nagawki - gdzie znajduje się tzw. Żywy Skansen – 
Centrum Folkloru Polskiego, Byszew – gdzie mieści się 
klasycystyczny dwór z XIX w., w którym gościł m.in.: 
Jarosław Iwaszkiewicz. 

Odwiedziliśmy się też miejscowośd Lipce. 
Tutaj Władysław Reymont umieścił akcję powieści 
„Chłopi”. Jemu właśnie wieś od 1983r. zawdzięcza 
nazwę Lipce Reymontowskie. We wsi znajduje Galeria 
Staroci i Pamiątek Regionalnych, którą mieliśmy 
przyjemnośd zwiedzid. Po posiłku przy ognisku  
w ogrodzie, zrelaksowani i ciekawi nowych wrażeo 
udaliśmy się do Rogowa, gdzie na szczególną uwagę 

zasługuje Muzeum Lasu i Drzewa, a także Arboretum  
i Alpinarium SGGW. Zwieoczeniem naszej podróży był 
spacer po arboretum. Tu podziwialiśmy alpinarium, 
piękno leśnego parku z jego niezwykłymi okazami drzew 
i krzewów.  
Podczas wycieczki panowała rodzinna atmosfera, 
wszyscy wrócili pełni wrażeo i miłych wspomnieo,  
o czym świadczyły słowa wdzięczności i podziękowania 
skierowane dla ks. Proboszcza oraz Księży Wikariuszy  
z naszej parafii. Dla wolontariuszy była to miła 
niespodzianka i wyróżnienie za całoroczny okres 
bezinteresownej pracy.  

Agnieszka Gajek, Elżbieta Hildt 

 

GRUPY PARAFIALNE I ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII 
Drogi czytelniku przedstawiamy bogatą ofertę działania grup  i stowarzyszeo w parafii zapraszamy do udziału  
w ruchach i wspólnotach parafialnych. Spotkania odbywają się w Domu Duszpasterskim (Świetlicy Środowiskowej). 
Nasz Papież – Jan Paweł II mówił: „ jest oczywiste, że troska o dobro wspólne winna byd realizowana przez 
wszystkich obywateli i winna przejawiad się we wszystkich sektorach życia społecznego”,  
a także „wolontariusze, odpowiednio przygotowani, będą naturalnymi animatorami procesu przywracania 
odpowiedzialności społecznej, co pozwoli przeanalizowad struktury prowadzące do odsunięcia człowieka na 
margines, promowad sprawiedliwe prawa i tworzyd bardziej zadawalające relacje międzyludzkie”. 

Opracowała: Marianna Strugioska- Felczyoska 

Lp. 

N
az

w
a 

O
rg

an
iz

ac
ji 

N
az

w
is

ko
 i 

im
ię

 
K

s.
 o

p
ie

ku
n

a 

o
rg

an
iz

ac
ji 

K
o

n
ta

kt
 

Z 
ks

. 

o
p

ie
ku

n
em

 
 

N
az

w
is

ko
 i 

im
ię

 
O

so
b

y 
św

ie
ck

ie
j,

 
fu

n
kc

ja
 

K
o

n
ta

kt
 z

 o
so

b
ą 

św
ie

ck
ą 

Te
le

fo
n

 
e-

m
ai

l 

D
zi

eo
 

i t
yd

zi
eo

 s
p

o
tk

an
ia

 

G
o

d
z.

 
sp

o
tk

an
ia

 

1 Rada Ks. kan. dr 42/716 27 Maria Rogala 662-664-163 I pon. 18.30 

Z życia parafii 
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Duszpasterska proboszcz 
Andrzej 

Blewioski 

65 Pisanie 
protokołów, 

powiadamianie 
członków 

gosia.rogalinka@wp
.pl 

miesiąca 

2 Parafialny 
Oddział Akcji 

Katolickiej 
(POAK) 

Ks. kan. dr 
Andrzej 

Blewioski, 
Asystent 
Kościelny 

Akcji 
Katolickiej 

Archidiecez
ji Łódzkiej 

42/717 27 
65 

Marianna 
Strugioska-
Felczyoska 

Prezes 
Diecezjalnego 
Insytutu Akcji 

Katolickiej 
Archidiecezji 

Łódzkiej 

517 944230 
mariannastruginska
@op.pl prezes POAK 

druga środa 
miesiąca 

18.30 

3 Świetlica 
Środowiskowa 

Ks. kan. dr 
Andrzej 

Blewioski, 
Proboszcz 
(Dyrektor) 

42/717 27 
65 

Marianna 
Strugioska-
Felczyoska- 

mariannastruginsk
a@op.pl  

Kierownik, 
Maria Rogala 

Członek Zarządu 
POAK 

517 944 230 
mariannastruginska

@op.pl 
gosia.rogalinka@wp

.pl 
662-664-163 

poniedziałek, 
wtorek, środa, 

czwartek 

15.00-
18.00 

Usługi prawnicze - poniedziałki 16.00 

Kurator 
zawodowy 

- informacja w Świetlicy 

Logopedia M. Szewczyoska poniedziałki 16.00 

4 Klub Seniora Ks. kan. dr  
Andrzej 

Blewioski 

42/716 27 
65 

Sylwester  
Sobiech, 
Prezes 

42/715 -32 35/    
693479523 

sylwestersobiech@g
mail.com 

co drugi 
poniedziałek 

10.00 

5 Bractwo 
Pielgrzymkow

e Ks. 
Szczepana 

Rembowskieg
o 

Ks. Jan 
Czekalski 

601666824 Elzbieta 
Adamczyk, 

Prezes 

509 520 590 
eladamczyk1@pl 

pierwsza 
niedziela 
miesiąca 

19.00 

6 Między 
parafialny Klub 

Inteligencji 
Katolickiej 

Ks. kan. dr  
Andrzej 

Blewioski 

42/717 27 
65 

Maciej 
Wierzbowsk, 

Prezes  

507469012  
maciekwierzbowski

@wp.p 
 

niedziela 
po ogłoszeniu 
komunikatu 

19.00 

7 Liturgiczna 
Służba Ołtarza 
Ministranci i 

Lektorzy 

Ks. Stefan 
Bujak 

 
 

603872340 - Ministranci każdy piątek 16.00 

Lektorzy każdy 
czwartek 

 
19.00 

8 Chór 
Parafialny 

Ks. kan. dr  
Andrzej 

Blewioski 

42/716 27 
65 

Jacek Zaręba 512 335440 każdy 
czwartek 

18.30 

9 Zespół 
Liturgiczny 

Ks. 
Krzysztof 
Basztabin 

42/716 27 
65 

Daniela Michalak, 
Katarzyna 

Matczak- śpiew, 
Małgorzata 
Wieczorek, 
Marianna 

Strugioska- 
Felczyoska 

514749660 42/716-
23 80 

601516 004 
505476 812 

 
517944230 

III  
poniedziałek 

miesiąca 

18.30 

Z życia parafii 

mailto:mariannastruginska@op.pl
mailto:mariannastruginska@op.pl
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10 Domowy 
Kościół-gałąź 

rodzinna 
Ruchu Światło 

Życia 

Ks. 
Krzysztof 
Basztabin 

42/716 27 
65 

- - spotkania w 
domach 

członków 

- 

ks. Jan 
Czekalski 

601 666 
824 

- - - 

11 Koło Przyjaciół 
Radia Maryja 

Ks. 
Krzysztof 
Basztabin 

42/716 27 
65 

Jadwiga 
Owczarczyk- 

przewodnicząca 
Wasiak Teresa 

 
505 386168 

III wtorek 
miesiąca 

18.30 

12 Asysta 
Parafialna 

Ks. Stefan 
Bujak 

603872340 Wiktor  
Jarmolioski 

42/7177766 
514 980495 

kruszyna@wp.pl 
termin 

spotkao 
ustalany w/p 

- 

Felicja  
Olczyk 

728454440 - 

13 Schola 
Dziecięca 

Ks. Jan 
Czekalski 

601666824 Beata 
 Pawłowska 

600991398 
beata6pawloska@in

teria.pl 

sobota 12.00-
14.00 

14 Asysta 
Dziecięca 

Ks. Stefan 
Bujak 

603 872 
340 

Beata Pawlak 603100517 
Wojciechpawlak71

@wp.pl 

termin 
spotkao 

ustalany w/p 

- 

15 Koło Żywego 
Różaoca 

Ks.Krzsztof 
Basztabin 

42/716 27 
65 

Janina 
Domaoska 

662011428 ostatni wtorek 
miesiąca 

18.30- 

16 Koło 
Różaocowe 
Rodziców za 

Dzieci 

Ks. 
Krzysztof 
Basztabin 

42/716 27 
65 

Sylwester  
Sikorski 

664 979795 
annasikorska55@tle

n.pl 

I sobota 
miesiąca msza 

sw.godz. 
spotkanie w 

niedzielę 

17.00 
 
 
 

9.30 

17 Ruch Światło -
Życie 

Ks. Jan 
Czekalski 

601 666 
824 

Patryk Jadczak 728-380-407 
patrykjadczak@tlen.

pl 

piątek  od 
Mszy 
św. o 
godz. 
17:30 

18 Małżeostwa 
Niesakrament

alne 

Ks. 
Krzysztof 
Basztabin 

42/716276
5 

- - I niedziela 
miesiąca 

19.00 

19 Koło 
Różaocowe 

Jerycho 

Ks. 
Krzysztof 
Basztabin 

42/716 27 
65 

- - II wtorek 
miesiąca 

18.30 

20 Dyskusyjny 
Klub Filmowy 

Ks. Stefan 
Bujak 

603 872 
340 

Małgorzata 
Wieczorek, 

Dorota Łuczak 

505 476 812 
 

501 742 464 

III środa 
miesiąca 

18.30 

21 Grupa 
Modlitewno-

Biblijna 

Ks. Jan 
Czekalski 

601 666 
824 

Teresa  
Kołodziuk 

 
500090603 

każdy 
poniedziałek 

18.15 

22 Gazeta 
parafialna 

Dobra Rada 

Ks. Stefan 
Bujak 

603 872 
340 

Marianna 
Strugioska-
Felczyoska 

517 944 230 
mariannastruginska

@op.pl 

II niedziela 
miesiąca 

- 

23 Dystrybutorzy 
prasy 

katolickiej 

Ks. kan. dr 
A.Blewioski 

42/716 27 
65 

Marek Cylke-  
gazeta Dobra 

Rada 
Zenona 

Kalbarczyk- 
pozostałe tytuły 

w parafii 

607733600 
 
 
 

664 496 742 

II niedziela 
miesiąca 

Wszystkie 
niedziele 

- 

Z życia parafii 
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Czekamy na Ciebie ! Przyjdź, nie zwlekaj ! 

 Opracowała: Marianna Strugioska- Felczyosk 

KANCELARIA PARAFIALNA 
Kancelaria parafialna czynna jest codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach: od 9:00 do 11:00 
oraz od 15:00 do 16:30. W następujących dniach dyżury 
pełnią: 

 Poniedziałek- Ks. Jan Czekalski  

 Wtorek – ks. Krzysztof Basztabin 

 Środa - Ks. Proboszcz Andrzej Blewioski 

 Czwartek- Ks. Stefan Bujak  

 Piątek- dyżury zamiennie:  
 I tydz. miesiąca –ks. A. Blewioski 
 II tydz. Miesiąca ks. K. Basztabin  
 III tydz miesiąca ks. S. Bujak 
 IV tydz miesiąca ks. J. Czekalski. 

 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ? 
Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, 

to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, 
wypływającej ze świadomości, że byd może Twoja krew 
uratuje życie innego człowieka. To również sposób na 
zwiększenie poczucia 
bezpieczeostwa własnego i 
spokoju o bezpieczeostwo 
zdrowia i życia osób Ci 
najbliższych. Już po 
pierwszej donacji poznasz 
grupę swojej krwi, która 
zostanie wpisana do 
legitymacji hdk – może 
przydad Ci się to w 
przyszłości – nawet wielokrotnie. Jako krwiodawca masz 
zapewnioną bieżącą kontrolę stanu swojego zdrowia – 
ogólne badanie lekarskie i systematycznie aktualizowane 
wyniki badao laboratoryjnych. Komu pomagasz? 
Wszystkim chorym, potrzebującym krwi oraz samemu 
sobie. Kiedyś też możesz jej potrzebowad. 

Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-
ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje 
samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę 
pomagad innym ludziom, to zgłoś się 21.09.2014r. przy 
parafii MBDR do ambulansu pobierania krwi. 
Krwiodawcy będą mogli się zgłaszad od godziny 9.00.  
Koniecznie weź ze sobą dokument tożsamości (np. 

dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Po oddaniu 
krwi przekonasz się, że naprawdę warto zostad 
krwiodawcą! 
Organizatorem akcji jest parafia Matki Boskiej Dobrej 

Rady w Zgierzu. Do udziału w akcji 
zaprasza Proboszcz parafii ks. Andrzej 
Blewioski. 

Zapraszam wszystkich 
honorowych krwiodawców. Mam 
nadzieję, że i tym razem nie 
zawiedziecie potrzebujących i stawicie 
się przy ambulansie. 

 

Jak przygotować się do 
oddania krwi 

W dniu oddania krwi lub jej składników kandydat 
na dawcę krwi lub dawca krwi powinien : 
•  Byd wyspanym i wypoczętym 
•  Byd zdrowy, nie może posiadad objawów przeziębienia  
(np. katar, kaszel, opryszczka) 
•  Spożyd lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser 
biały, dżem). 
•  Wykluczyd z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: 
mleko, masło, kiełbasę, pasztet, 
    śmietanę, rosół, tłuste mięso, jajka, orzeszki ziemne  
i ciasta kremowe. 

24 Grupa AA Ks. kan. dr 
A.Blewioski 

42/716 27 
65 

Jerzy - sobota 17.00 

25 Punkt 
Konsultacyjny 
ds. uzależnieo 

Ks. kan. dr 
A. 

Blewioski 

42/716 27 
65 

Stanisław - niedziela 9.30- 
11.00 

26 Dominikaoska 
Szkoła Wiary 

Ks. kan. dr 
Andrzej 

Blewioski 

42/716 27 
65 

Piotr Jerzy 
Grodecki, Ewa 

Grodecka 

- piątek 19.00 

27 Szkolne Koło 
Caritas 

ks. 
Krzysztof 
Basztabin 

42/716 27 
65 

Katecheci ze Szkoły Podstawowej nr 5: 
Alina Pruszak, Andrzej Kalinowski;  

Szkoła Podstawowa nr 11 
Violetta Lach Lewandowska Małgorzata 

- - 

28 Biblioteka  
Parafialna 

- - Katarzyna  
Dąbrowska, 
Danuta Król 

501390175 
kadabr@wp.pl 

508 872 677 

niedziela 9.00- 
11.00 
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•  Ograniczyd palenie papierosów, 2 godziny przed 
oddaniem krwi obowiązuje zakaz palenia. 
•  Nie pid alkoholu, również  w dniu poprzedzającym 
oddanie krwi !!! 

Przed oddaniem krwi wskazane jest wypid  
ok. 0,5 l płynów (woda mineralna, sok, herbata).  

Zespół redakcyjny 
Źródło: internet

 

Z ŻYCIA PARAFII 
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach   
 literackim ,,Napisz list Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”. 

Konkurs organizowany przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej i Telewizję Polską TV. Na szczeblu wojewódzkim 

organizowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, Wydział Duszpasterstwa Młodzieży 

Archidiecezji Łódzkiej oraz Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. Bliższe informacje: na stronie parafii Matki 

Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu  www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl 

 literackim, plastycznym, multimedialnym ,,Jan Paweł II- Świętymi Bądźcie” informacje o konkursie znajdziecie 

na stronie www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl, www.gim2miasto.zgierz.pl, Wydziale Katechetycznym Kurii 

Metropolitalnej Łodzi: www.archidiecezja.lodz.pl/~~katechein.php. 

Konkurs organizowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, Wydział Duszpasterstwa 

Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej oraz Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. 

Organizatorzy 
 

W niedzielę 14. września Bractwo Pielgrzymkowe przeprowadzi kwestę przed kościołem na renowację grobu 
i nagrobka ks. Szczepana Rembowskiego, twórcy naszej parafii i budowniczego kościoła. Bóg zapład za troskę. 
Natomiast w dniach 12–13 października Bractwo zaprasza na pielgrzymkę śladami bł. Edmunda Bojanowskiego: 
Gostyo, Kalisz, Podrzecze, Górka Duchowna. Koszt wyjazdu 140 zł. Zapisy w kancelarii.  

 
Jest jeszcze możliwośd skorzystania z parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej w dniach 14 – 23 października. 

Bliższe informacje u ks. proboszcza. Za tydzieo o godz. 19.00 zapraszamy wszystkich uczestników wyjazdu na tę 
pielgrzymkę życia na ostatnie przed wyjazdem zebranie, na które przyjedzie prezes firmy Frater. Obecnośd 
obowiązkowa.

Źródło:http://mbdr.archidiecezja.lodz.pl 
 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY  
Poznaj atmosferę Światowych Dni Młodzieży poprzez pomoc innym i zostao wolontariuszem.

 

Z życia parafii 

Z życia parafii 
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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 Blewioski – 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 zapład 

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

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

Składanie gazetki: Agnieszka Gajek, Marianna Strugioska-Felczyoska, Katarzyna Wieczorek.  
Dystrybutor: Marek Cylke 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ ORAZ WOLONTARIUSZY  

DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 
Świetlica jest czynna od poniedziałku do czwartku od 15.00 do 18.00. Program zajęd 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.  

PÓŁ ŻARTEM PÓŁ SERIO 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Z KSIĄG PARAFIALNYCH 
 

 
 
 
 

 
 

 

Jasio rozmawia z ojcem: 
- Tatusiu, chyba muszę iśd do okulisty! 
- Dlaczego? 
-- Bo od dawna nie widzę kieszonkowego, które 
miałeś mi dawad! 

 Mama pyta synka: 
- Jasiu jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o 
niczym nie wiem.  

Sakrament małżeństwa 

zawarli 

Patrycja Wojdyła i Rafał Sieradzki 
Izabela Miazek i Przemysław Kuzaniak 

 
Módlmy się za nowych małżonków, aby 

Chrystus obecny w ich życiu umacniał ich 
miłość i napełniał ich radością 

Odeszli do wieczności 

Andrzej Chorzępa (ur.1929) 
Zofia Wyderko (ur.1946) 

Kazimiera Stróżewska (ur.1930) 
Teodora Karolak (ur.1930) 

Regina Wilk (ur.1949) 

Janina Stępieo (ur.1932) 
 

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

Sakrament chrztu otrzymali 
 

Nadia Bożena Rogowska 
Wiktoria Budzyoska 

Julia Zofia Wachowicz 
Alicja Zuzanna Jóźwiak 

Maja Moszczyoska 
Oliwia Amelia Woźnica 
Fabian Marcel Sieradzki 

Brajan Piotr Pielak 
Filip Jakubowski 

Tymon Osiej 
Igor Marciniak 

 
Módlmy się za dzieci ochrzczone, aby Duch Św. 

napełnał je swoimi  darami i prowadził przez życie 
drogą prawdy. 

W mieszkaniu paostwa Kowalskich trwa remont. Jaś 
przybiega do mamy: 
- Mamo, mamo! Przewróciłem drabinę! 
- To szybko ją podnieś, żeby tata się nie dowiedział! 
- Ale tata już wie! Właśnie wisi na żyrandolu! 

Jaś jest z mamą w operze. Chłopiec pyta się 
mamy: 
- Mamo, czemu ten pan grozi tej pani kijkiem? 
 Mama odpowiada: 
- On jej nie grozi, on dyryguje. 
- To czemu ta pani tak głośno krzyczy? 
 


