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Parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu 
www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl         E-mail: gazeta.dobrarada@gmail.com

        

„Kapłaństwo jest darem i tajemnicą.  

Tajemnicy tej człowiek nigdy nie pojmie, nie zrozumie”. 
              (Św. Jan Paweł II) 

 

  Drodzy Księża Marku i Jacku… 
 

w imieniu całej wspólnoty parafialnej witamy Was z otwartością serca w tej wyjątkowej i pięk-

niej świątyni pod wezwaniem Matki Boskiej Dobrej Rady. 

Życzymy Wam wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów, życzliwości ludzkich 

serc oraz wszelkiego dobra na lata pracy w naszej parafii. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedy-

ny będzie dla Was siłą w tej posłudze, a Maryja – Matka 

Kapłanów otacza płaszczem swojej matczynej 

opieki! 

  

   Prowadźcie nas w wierzę ku zbawieniu! 

      Szczęść Boże! 

 

 

 

 

 

Drogi Księże Konradzie, 
 

składamy Ci najserdeczniejsze podziękowania za Twoją pracę duszpasterską w naszej 

Parafii.  

 Dziękujemy za każdą sprawowaną Eucharystię, za mądre i pouczające słowa, kierowa-

ne do nas w czasie homilii, zwłaszcza za szczególny sposób przybliżania Słowa Bożego 

naszym  najmłodszym parafianom. 

 Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za czas poświęcony pojednywaniu nas z  Bogiem  

w sakramencie pokuty, za modlitwę, błogosławieństwo, udzielone sakramenty oraz za 

wszystkie łaski, które dzięki Twojej posłudze otrzymaliśmy od Pana.  

 Niech Jezus Chrystus obdarza Cię swoim Błogosławieństwem oraz wytrwałością w 

dalszej posłudze kapłańskiej, Maryja Matka Kapłanów niech obdarza Cię swoją miło-

ścią, a św. Jan Paweł II niech orędują za Tobą w niebie.  

 Życzymy Tobie zdrowia, radości i życzliwych ludzi na Twojej dalszej kapłańskiej 

drodze. 
   

            Szczęść Boże, Parafianie i Duszpasterze 

NR  9 - 10 (119-120)                                        WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK  2019 

Ks. Marek Sasiak 

Ks. Jacek Pływacz 
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MISJE MIŁOSIERDZIA 

PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

9 – 16 LISTOPADA 2019 R.  
 

Misje Miłosierdzia 
Bożego pod hasłem „Jezu 
ufam Tobie” mają na celu 
przygotowanie wspólnoty 
Kościoła Łódzkiego na 100. 
rocznicę postania Diecezji 
Łódzkiej w roku 2020.  

Misje są duchową 
pielgrzymką, podczas któ-
rej człowiek może do-

świadczyć nawrócenia oraz pogłębienia wiary, aby we-
dług niej żyć i działać w duchu miłości Boga i bliźniego.  

Mamy kolejną szansę, by przemyśleć swoje życie 
i podjąć konkretne decyzje. Nie wolno nam odrzucić 
Bożego Miłosierdzia. Nie wolno zlekceważyć czasu łaski. 
Potrzeba nam ustawicznego nawracania się, odnowy, 
ożywienia wiary i gorliwości. Dla jednych misje będą 
czasem powrotu, dla innych umocnieniem i ożywieniem 
ducha chrześcijańskiego. Bóg chce ocalić Twoje życie. 
Jeżeli więc 
- chcesz pogłębić swoją wiarę i dzielić się nią z innymi, 

- jesteś niezadowolony z własnego życia, 
- znajdujesz się w kłopotliwej sytuacji moralnej, 
- twoje małżeństwo jest rozdarte, 
- zniewalają cię różne nałogi, 
- jesteś niewierzący,  
- szukasz swojego miejsca w Kościele, 
- jesteś niezadowolony z własnego chrześcijaństwa, 
- przeżywasz kryzys wiary, 
prosimy, przestań się lękać i przyjdź. 
Dziś zwracamy się do Was bracia i siostry 
Przyjdźcie do naszego kościoła w dniach od 9 do 16  
listopada 2019 roku 
Przyjdźcie pojednać się z Bogiem i ludźmi.  
Nie żałujcie czasu dla zbawienia własnej duszy.  
 

Serdecznie zapraszamy 
Duszpasterze parafii MB Dobrej Rady w Zgierzu 

 
Ojcowie Misjonarze: 

O. Zdzisław Jaśko i O. Kazimierz Leń 

  
 

 

PROGRAM MISJI MIŁOSIERDZIA 

W parafii MB Dobrej Rady w Zgierzu 

9 – 16 listopada 2019 

-

SOBOTA – 9 LISTOPADA 

 17.30 – Powitanie Obrazu i procesja wokół ko-

ścioła 

 18.00 – Msza św. 

 21.00 – Apel Misyjny 

 

NIEDZIELA – 10 LISTOPADA 

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ 

 6.30 – Godzinki do NMP 

 7.00 – Msza św. z nauką ogólną 

 8.30 – Msza św. z nauką ogólną 

 10.00 – Msza św. dla młodzieży 

 11.30 – Msza św. dla dzieci 

 13.00 – Msza św. z nauką ogólną 

 15.00 – Godzina Miłosierdzia 

 18.00 – Msza św. z nauką ogólną 

 21.00 – Apel Misyjny 

 

codziennie w dni powszednie - 15 minut przed 

każdą mszą św. jedna tajemnica różańca oraz 

wprowadzenie do liturgii 

 

PONIEDZIAŁEK – 11 LISTOPADA 

DZIEŃ UFNOŚCI 

 9.00 – Msza św. z nauką ogólną 

 15.00 – Godzina Miłosierdzia 
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  16.00 – spotkanie dla dzieci 

  18.00 – Msza św. z nauką ogólną 

  ----  nauka stanowa dla kobiet 

  21.00 Apel Misyjny 

 

WTOREK – 12 LISTOPADA 

POKUTA DROGĄ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

  9.00 – Msza św. z nauką ogólną 

  15.00 – Godzina Miłosierdzia 

  16.00 – spotkanie dla dzieci 

  18.00 – Msza św. z nauką ogólną 

  ---- nauka stanowa dla mężczyzn 

  20.00 – Droga Krzyżowa 

 

 

ŚRODA – 13 LISTOPADA 

DZIEŃ SPOWIEDZI 

 9.00 – Msza św. dla chorych z udzieleniem sa-

kramentu chorych 

 15.00 – Godzina Miłosierdzia 

 16.00 – Msza św. dla dzieci 

 18.00 - Msza św. z nauką ogólną z udzieleniem 

sakramentu chorych 

 21.00 – Apel Misyjny 

 

 

 

 

CZWARTEK – 14 LISTOPADA 

MIŁOSIERDZIE OKAZYWANE LUDZIOM W RÓŻ-

NYCH POWOŁANIACH 

odnowienie ślubów małżeńskich 

 na każdej Mszy św. 

(przychodzimy całymi rodzinami) 

 9.00 – Msza św. z nauką ogólną 

 15.00 - Godzina Miłosierdzia 

 18.00 – Msza św. z nauką ogólną 

 21.00 Apel Misyjny 

 

PIĄTEK – 15 LISTOPADA 

ZAWIERZENIE MIŁOSIERDZIU BOŻEMU PARAFII I 

RODZIN 

poświęcenie obrazów i błogosławieństwo rodzin 

 9.00 – Msza św. z nauką ogólną 

 10.00 - odwiedziny chorych w domach 

 15.00 – Godzina Miłosierdzia 

 18.00 – Msza św. z nauką ogólną  

 21.00 - Apel Misyjny 

 

SOBOTA 16 LISTOPADA 

ZAKOŃCZENIE MISJI MIŁOSIERDZIA 

 9.00 – Msza św. z nauką ogólną 

 15.00 – Godzina Miłosierdzia 

 16.00 - Msza św. na zakończenie, pożegnania 

Obrazu 

Opracowanie: Ks. Proboszcz Andrzej Blewiński 

„HALLOWEEN” ZAMIAST „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”? 
 
 Od jakiegoś czasu w Polsce próbują zadomowić  się 
zwyczaje i święta, które przybyły do nas zza oceanu. 
Zaczęło się od „Walentynek”, a ostatnio coraz bardziej 
staje się popularne święto duchów zwane „Halloween”. 
Wygląda na to, że chce ono zastąpić chrześcijańską Uro-
czystość Wszystkich Świętych. W Stanach Zjednoczonych 
i już w Europie w ten dzień można zauważyć dzieci, które 
chodzą przebrane za czarownice, upiory i demony. Cho-
dzą one od domu do domu i proszą gospodarzy o cukier-
ki lub jabłka. Inni oglądają w ten dzień horrory lub idą na 

cmentarz, aby nawiązać kontakt ze zmarłymi. W USA 
przygotowanie do tego święta jest dłuższe niż do innych 
świąt, w tym Bożego Narodzenia. „Halloween” to świet-
ny interes. W tym dniu sprzedawcy "gadżetów "potrzeb-
nych do tego święta zarabiają mnóstwo pieniędzy.  
W ciągu roku dochody sięgają ok. 500 mln. dolarów. 
Sami rolnicy ze sprzedaży dyń, które są symbolem tego 
święta zarabiają więcej niż za sprzedaż innych produk-
tów rolnych. W amerykańskiej kinematografii 25% do-
chodów osiąga się ze sprzedaży horrorów. Często te 
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filmy kupują sataniści jako instruktaż do tajemnych prak-
tyk. 
 Spójrzmy teraz co dzieje się obok tyk niewinnych 
zabaw w duchy. 
W „Halloween” odbywają się często rytuały satanistycz-
ne, gdzie w ofierze składane są zwierzęta a zdarza się 
nawet i ludzie. W ten dzień narasta zaginięcie dzieci i 
zwierząt. Większość prze-
brań na to święto związana 
jest z Druidami - starożyt-
nymi magami, lekarzami i 
kapłanami. Mieszkali oni w 
północno - zachodniej Euro-
pie. Czcili oni matkę naturę. 
W dzisiejszych czasach te 
pogańskie ruchy odradzają 
się. „Druidyzm” gromadzi 
ludzi ze wszystkich warstw społecznych. W roku 1717  
w Londynie został założony zakon Druidów w nowej 
postaci. Tam odbywają się też spotkania. Słowo „Druid” 
pochodzi z jęz. greckiego i oznacza - dąb, dlatego też 
„Druidzi” czczą dęby jako święte drzewa. Często współ-
czesne ruchy ekologiczne związane są z druidami. 
Święto „Halloween” to święto okultystów, jego obchody 
pokrywają się z obchodami Uroczystości Wszystkich 
Świętych. W ten dzień odbywają się inicjacje w ruchach 
okultystycznych i satanistycznych.. Dynia która jest sym-
bolem „Halloween” stanowi portret demona, który ma 
odstraszać złe duchy. Umieszczano ją koło domu, aby go 
omijały złe duchy. Niewinne zabawy przy ognisku wywo-
dzą się z pogańskich obrzędów celtyckich, podczas któ-
rych składano dzieci w ofierze wrzucając je do ognia. 
Cukierki dawane dzieciom przez gospodarzy, mają swoje 

źródło w dawnym sposobie „przekupiania” demonów, 
aby nie szkodziły.  
 Po tej krótkiej charakterystyce można łatwo zauwa-
żyć, że „Halloween” nie ma nic wspólnego z Uroczysto-
ścią Wszystkich Świętych. Wspomniana uroczystość jest 
hołdem oddawanym wszystkim tym, którzy dostąpili 
łaski oglądania Boga i przebywają w niebie. Natomiast 

święto „Halloween” jest 
pogańskim świętem, a więc 
sprzeciwia się Bogu i Jego  
przykazaniom. 
 Każdy chrześcijanin, który 
angażuje się w to święto 
sprzeciwia się pierwszemu 
przykazaniu Dekalogu- „Nie 
będziesz miał Bogów cu-
dzych przede mną”. W Księ-

dze Powtórzonego Prawa czytamy: „Nie znajdzie się 
pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień 
swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepo-
wiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał du-
chów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest 
bowiem dla Pana każdy, kto to czyni” (Pwt18,10-13). 
Natomiast Katechizm Kościoła Katolickiego w p. 2116 
stanowi: „Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiar-
stwa: odwoływanie się do Szatana lub Demonów, przy-
woływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo 
odsłaniać przyszłość. Praktyki te są sprzeczne ze czcią  
i szacunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią - które 
należą się jedynie Bogu”.  
 Nie przyjmujmy więc bezmyślnie obcych zwyczajów, 
ale starajmy się zgłębiać te, które są głęboko zakorze-
nione w naszej polskiej tradycji.  

Ks. Marek Sasiak 

 

 

ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC 
  
 Streszczeniem całej Ewangelii, zbiorem jej najważ-
niejszych prawd Jest RÓŻANIEC, zbliża on nas do Jezusa. 
Różaniec, to twierdza chroniąca  rodzinę, Ojczyznę, to 
twierdza broniąca przed ateizmem  przed obojętnością 
religijną, zepsuciem moralnym, alkoholizmem. Sami się 
nie wybronimy, jesteśmy zbyt słabi. Różaniec przemienia 
każdego kto się go chwyci, to modlitwa dla każdego peł-
na prostoty, pulsująca miłością i niosąca ukojenie.  
Warto sięgać po różaniec, po tę potężną broń  zwłaszcza 
w trudnych sytuacjach, kiedy nasilają się pokusy. 
Ilekroć Maryja chciała przekazać  światu swoje orędzie 
zjawiała się z różańcem w ręku i usilnie  zachęcała do 
jego odmawiania. Tak było w 1858 r., w Lurdes, tak też 
było w 1877 w Gietrzwałdzie, a także w 1917 r. w Fati-
mie. Różaniec wielokrotnie zmieniał bieg historii, dowo-
dy na cudowną moc różańca są niezliczone. 

 Wspomnienie Matki Bożej  Różańcowej obchodzimy 
na pamiątkę zwycięstwa wojsk chrześcijańskich nad is-
lamem, który zagrażał wtedy całej Europie. Przed decy-
dującą bitwą na wszystkich statkach odmawiano róża-
niec, w Rzymie trwała procesja bractwa różańcowego. 
Mimo przeważającej siły wroga chrześcijanie odnieśli 
zwycięstwo. Na ścianach kaplicy wzniesionej ku czci 
Matki Bożej Wenecjanie wyryli napis: „Nie odwaga, nie 
broń, nie dowódcy, ale MARYJA RÓŻAŃCOWA dala nam 
zwycięstwo”. Po II wojnie światowej Austria znalazła się 
w strefie okupacji radzieckiej, była ona łakomym ką-
skiem ze względu na swoje położenie. 
Franciszkanin Ojciec Petrus Pavlicek wezwał  swoich 
rodaków do krucjaty różańcowej przeciwko okupantowi, 
w rocznicę pierwszego objawienia fatimskiego 13 maja 
1955 roku oddziały okupacyjne zaczęły opuszczać  
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Austrię, Stygmatyczka Therese Neuman nie miała wąt-
pliwości “To różaniec wybawił Austrię”. 
 W Polsce jest tylko jedna para-
fia, z której w czasie II wojny 
światowej nikt nie zginął – to 
Garnek. Na wezwanie proboszcza 
7 tysięcy wiernych codziennie 
przez sześć lat przed Najświęt-
szym Sakramentem odmawiało 
jedną część różańca. 
 O wartości modlitwy różań-
cowej niech świadczy fakt, że 
więźniowie obozów koncentra-
cyjnych z głodowych racji chleba robili sobie różańce. 
Różańce, często zbroczone krwią różańce znajdywano  
w kieszeniach poległych żołnierzy. 
 Słuchając ludzi, którzy żyli  na terenie Związku ra-
dzieckiego dowiadujemy się, że wiara ich ocalała dzięki  
modlitwie różańcowej, ta modlitwa w szczególny sposób 
prowadziła ich do odkrywania tajemnic Boga. 
 Św. Jan Paweł II nie rozstawał się z różańcem, wielo-
krotnie podkreślał, że  orędzie Matki Bożej z Fatimy jest 
głęboko różańcowe i ukazuje jedyny ratunek dla Świata. 

Jedna z obietnic Matki Najświętszej to: „CI, KTÓRZY ZA-
WIERZĄ MI SIĘ PRZEZ RÓŻANIEC NIE ZGINĄ”. 

 Modlitwa różańcowa jest 
potęgą, ma wielką moc. Dziś 
szczególnie trzeba gorącu błagać 
Maryję i razem z  Nią błagać 
Chrystusa o pokój i ład społeczny 
w naszej Ojczyźnie.  
Z różańcem w ręku stańmy pod 
KRZYŻEM, który dźwigają  nasi 
cierpiący bracia w wierze, razem 
z Maryją prośmy o ratunek dla 
nich, o ustanie wszelkiej wojny, 

terroru, nienawiści, o nadzieję dla Świata. 
Październik, to miesiąc Różańca, to dobra okazja by od-
kryć na nowo tą modlitwę, 
 Warto spróbować swoje zmartwienia i wszystkie 
sprawy po ludzku niemożliwe do rozwiązania oddać  
BOGU przez MARYJĘ.  

Janina Domańska 

 
 

XXVI PIESZĄ PIELGRZYMKĘ ZGIERSKĄ NA JASNĄ GÓRĘ 

- PODSUMOWANIE 
 
 W tym roku już po raz 26 wyruszyła ze Zgierza 
Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę. Pątnicy wyruszyli 
w drogę 20 VIII 2019 r. (ok. 7 rano) po Mszy Św. na 
rozpoczęcie pielgrzymki w kościele p. w. Matki Bożej 
Dobrej Rady w Zgierzu, której przewodniczył Metro-
polita Łódzki – Arcybiskup Grzegorz Ryś, który towa-
rzyszył pielgrzymce do Pabianic.  
W tym roku 263 zgierzan, w tym 41 po raz pierwszy, 
zdecydowało się wziąć udział w tych szczególnych 
rekolekcjach, towarzyszyło nam 86 pielgrzymów 
duchowych. 
 Hasłem minionej pielgrzymki były słowa: „Stwo-
rzycielu Duchu Przyjdź”. W trakcie tych wyjątkowych 
rekolekcji w drodze pątnicy modlili się, żeby Boży 
Duch zagościł w ich rodzinach, małżeństwach i 
wspólnotach, które tworzymy. Z racji odbywającego się 
w tym roku w naszej Archidiecezji Synodu konferencje 
głoszone podczas marszu poświęcone były rodzinom, 
małżeństwom, aby stawały się Domowymi Kościołami. 
Pątnicy szczególnie zawierzyli opiece Maryi małżeństwa i 
rodziny, które przeżywają kryzys swych relacji, oraz o 
osoby żyjących w związkach niesakramentalnych.  
 Tradycyjnie 23 VIII 2019 r. w Sanktuarium Matki Bo-
żej w Gidlach pielgrzymujące małżeństwa odnowiły przy-
rzeczenia małżeńskie.  

 24 VIII 2019 r. ok. godz. 9.00 pątnicy dotarli na Prze-
prośną Górkę – do Sanktuarium św. Ojca Pio. Została 
tam odprawiona Msza św., w trakcie, której Zgierz, Jego 
Władze i Mieszkańcy zostali zawierzeni opiece Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Podczas tej Eucharystii na ołta-
rzu zostały złożone obrazki z osobistymi intencjami 
wszystkich pielgrzymów. 
 Przed obliczem Matki Najświętszej pątnicy stanęli 24 
VIII 2019 r. o godz. 14.15, a 25 VIII 2019 r. o godz. 9.00 w 
kaplicy Cudownego Obrazu ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś 
odprawił Mszę Świętą dla pielgrzymów z całej Archidie-

Msza Święta, której przewodniczy ks. arcybiskup Grzegorz Ryś, 
przed wyjściem pielgrzymów na szlak. 
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cezji Łódzkiej, podczas której zawierzył wszystkie rodziny 
opiece Maryi. W tym roku pielgrzymi zostali w Często-
chowie do 27 VIII 2019 r., gdzie rano o godz. 9.30 w Ka-
plicy Cudownego Obrazu uczestniczyli wraz z Prezyden-
tem Zgierza – Panem Przemysławem Staniszewskim we 
Mszy Św., której przewodniczył ksiądz Damian Czerwiń-
ski, kierownik XXVI Pieszej Pielgrzymki Zgierskiej na Ja-
sną Górę. Około godz. 14.00 pątnicy wyruszyli autoka-
rami w drogę powrotną do Zgierza. Do Kościoła św. Jana 

Chrzciciela w Zgierzu przyjechali ok. godz. 17.00 i na-
stępnie w szyku pielgrzymim przeszli do Kościoła Matki 
Boskiej Dobrej Rady, gdzie miało miejsce zakończenie 
XXVI Pieszej Pielgrzymki Zgierskiej. 
 

Ks. Damian Czerwiński - kierownik XXVI Pieszej 
Pielgrzymki Zgierskiej  na Jasną Górę 

wraz z Bractwem Pielgrzymkowym

 

 

Jałmużnik Papieski Ks. arcybiskup Konrad Krajewski co roku 
na pielgrzymim szlaku z łódzką pielgrzymką. 

Msza Święta na Jasnej Górze, dla pielgrzymów z  archidiecezji 
łódzkiej, której przewodniczył Jałmużnik Papieski ks. arcybi-
skup Konrad Krajewski. 

Msza Święta na Przeprośnej Górce. 
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GRUZJA – ARMENIA  

21.09 - 02.10 2019 r.  
 

 Kaukaz - kraina odległa nieznana i brzmi groźnie.  Czy 
to jeszcze Europa czy już obcy świat?  
Armenia i Gruzja to pierwsze w dziejach kraje, które 
przyjęły Chrześcijaństwo. Czy Kościół jest tam wciąż 
żywy a może tylko zobaczymy artefakty jak w starożyt-
nej Grecji lub Rzymie?  
 Tbilisi wita nas rześkim porankiem. Wyruszamy na 
zwiedzanie stolicy Gruzji. Pierwsze  co zwraca  uwagę to 
język i alfabet całkowicie dla nas niezrozumiały. Na 
szczęście, na wszystkich tablicach informacyjnych jest 
opis w języku angielskim, a nasz przewodnik Rażdan 
doskonale mówi po polsku. Poznajemy legendę o po-
wstaniu Tbilisi i odbywamy spacer po uroczych zakąt-
kach starego miasta. A wieczorem? Wieczorem wspania-
ła powitalna uczta w gruzińskim stylu. Pyszne potrawy 
szczególnie pierożki zwane „Chinkali” wypełnione far-
szem mięsnym z rosołem, do tego lokalne wino duma 
Gruzinów oraz muzyka i pokaz tańców ludowych.  
 Jedziemy do Mcchety pierwszej stolicy i religijnego 
centrum Gruzji siedziby Gruzińskiego Kościoła Prawo-
sławnego i Apostolskiego.  To tu w 337r Gruzja przyjęła 
chrzest . Św. Nino (Nina) Oświecicielka traktowana  
w Gruzji na równi z apostołami słynęła z gorliwej modli-
twy za ludzi, których spotykała. Dzięki jej modlitwie żona 
króla Miriana została uzdrowiona.  Święta nie chciała nic 
dla siebie poprosiła o wybudowanie świątyni i sprowa-
dzenie kapłanów.  Pod jej 
wpływem król przyjął chrzest.  
Rażdan opowiedział nam  
o symbolu Gruzji, o symbolu 
który jest jej tożsamością  
i napawa dumą tego młodego 
Gruzina.  To krzyż św. Nino. 
Jako że Gruzja słynie z uprawy 
winorośli to dwie gałązki win-
ne splecione puklem jej wło-
sów. Udajemy się w kierunku 
wysokiego Kaukazu, aby zwie-
dzić Kościół Świętej Trójcy 
Gergeti położony na wysokości 
2170 m n.p.m. Wspaniałe góry 
i niezwykłe widoki zapierające 
dech w piersi wyłaniają się z za 
każdego zakrętu. Mamy krzyż na Giewoncie i są Polacy, 
którzy kontestują jego obecność. Jakże czuli by się tu 
spotykając dziesiątki a może nawet setki krzyży rozsia-
nych na wzgórzach Kaukazu.  
Gruzja to dla nas egzotyka na krańcu Europy. Krowy  
i owce a nawet świnie pasące się na zboczach gór przez 
nikogo niepokojone same wracające do domu. Ludzie 
uprzejmi żyjący bez pośpiechu i z wyrozumiałością trak-

tujący przeciwności dnia codziennego. Jednego dnia 
wysoki Kaukaz i ośnieżone szczyty i za chwilę kąpiel  
w ciepłych wodach Morza Czarnego w Batumi perle Gru-
zińskiego wybrzeża. 
Opuszczamy Gruzję i bardzo egzotyczną drogą udajemy 
się w kierunku Armenii.  
 Erywań położony jest w Dolinie Ararat na wysokości 
od 950 do 1200 m n.p.m. Według jednej z legend jego 
nazwa pochodzi od „Jerewac” czyli „Pokazało się”, które 
wypowiedział Noe schodząc z Araratu. Nad miastem 
góruje szczyt Ararat i jest to widok zarówno wspaniały  
i smutny. Mieszkańcy stolicy każdego ranka widzą swoją 
świętą górę, mają ją prawie w zasięgu ręki, lecz nie mogą 
jej odwiedzić, dotknąć, bo jak mówi nasza przewodnicz-
ka Ania chwilowo znajduje się w Turcji. Udajemy się do 
klasztoru Khor – Virap widok na Ararat jest jeszcze pięk-

niejszy, ale przede wszyst-
kim jest to miejsce chrztu 
Armenii w 301r. To tu w 
studni przetrzymywany był 
św. Grzegorz Oświeciciel, 
który jest ojcem Ormiań-
skiego Kościoła Apostol-
skiego jego pierwszym 
biskupem i Katolikosem 
czyli Powszechnym Patriar-
chą Ormian. 
 Duchową stolicą Or-
mian, których w Armenii 
jest około trzech milionów 
a poza jej granicami siedem 

i pół miliona jest Eczmiadzyn. 
To Ormiański Watykan tutaj siedzibę ma Katolikos, tutaj 
znajdują się najważniejsze kościoły i zgromadzone są 
najważniejsze relikwie: włócznia, którą przebito bok 
Chrystusa, prawa dłoń św. Grzegorza Oświeciciela, 
drewniana cząstka z Arki Noego, relikwie św. Jana 
Chrzciciela, św. Szczepana Męczennika, apostołów Ta-
deusza, Bartłomieja, Andrzeja. Tak jak w Gruzji krzyż św. 
Nino tak w Armenii „chaczkary” krzyże wykute w tufie 
wulkanicznym bogato zdobione w ornamenty roślinne są 

Forteca Rabati ostatni wieczór w Gruzji. 

Tbilisi 
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źródłem tożsamości i dumy. Ormianie mawiają, że to 
krzyże rozkwitające, bo z krzyża Chrystusowego rozkwita 
nowe życie. Chaczkary możemy spotkać również w Pol-
sce najbliższy w Łodzi  przy kościele Najświętszej Marii 
Panny Łaskawej. 
 Cicernakaberd (Twierdza Jaskółki) – Pomnik Ludobój-
stwa Ormian. Emocjonalne świadectwo naszej młodej 
przewodniczki wstrząsnęło wszystkimi uczestnikami 
wycieczki.  Zabijali nas poniżali, gwałcili tylko, dlatego że 
jesteśmy wierni Chrystusowi tylko, dlatego że jesteśmy 
Ormianami tylko, dlatego że zachowaliśmy swoją kultu-
rę, język i obyczaje, mówiła Ania. Zginęło półtora miliona 
Ormian i pozostawiło głęboki ślad w życiu całego społe-
czeństwa, w życiu każdej ormiańskiej rodziny. 24 kwiet-
nia 1915r rząd turecki wydał rozporządzenie nakazujące 
aresztowanie ormiańskiej inteli-
gencji i jej zagładę. Można przyjąć, 
że był to punkt kulminacyjny rzezi 
Ormian, która w Imperium Osmań-
skim trwała wiele lat. 
 Wiele atrakcji i niespodzianek 
spotka przybysza zwiedzającego 
Kaukaz. To nie tylko przepiękne 
krajobrazy, góry, jeziora wysoko-
górskie, zabytkowe kościoły, mu-
zea, rękopisy. To także wspaniałe 
muzea sztuki współczesnej, nowo-
czesne centra miast, ale przede 
wszystkim ludzie otwarci przyjaźni, nowocześni, spoglą-
dający w przyszłość, ale szanujący doświadczenie i mą-
drość minionych pokoleń.  
 Przypowieść przytoczona przez Anię, naszą ormiańską 
przewodniczkę: 
 Po śmierci przez pustynię wędrują ojciec i syn. 
- tato bardzo chce mi się pić 
- masz tu dzbanek i się napij 

- ale ten dzbanek jest pusty 
- napij się 
 Syn przechylił dzbanek i ugasił pragnienie. Tak wę-
drowali wiele dni i gasili pragnienie. Pewnego dnia syn 
stwierdził. 
- tato dzbanek nie gasi już pragnienia 
- rzeczywiście z tego wynika, że tam na dole już o nas 
zapomnieli, przestali się za nas modlić. 
Żyjemy tak długo puki o nas pamiętają żywi i narody żyją 
tak długo puki pamiętają o swych przodkach.  
  Początkowe pytania i wątpliwości? 
 Kaukaz nie jest daleko to zaledwie nieco ponad trzy 
godziny lotu. Tak to na pewno Europa, ponieważ tożsa-
mością europy jest chrześcijaństwo.  Kościół Gruzji i ko-
ściół Armenii bogaty jest swoją przeszłością i żywy wiarą 

młodych. Kaukaz brzmi przyjaźnie, 
bo mieszkają tam przyjaźni ludzie.  
 Chrześcijaństwo to nie tylko 
Rzym i Konstantynopol.  To także 
małe lokalne wspólnoty. Gruzja  
i Armenia pozostały wyspami chrze-
ścijaństwa w morzu islamu. Wspo-
mnijcie o nich w swojej modlitwie 
nie tylko w Tygodniu Modlitw o 
Jedność Chrześcijan. 
Największą wartością tej wyprawy 

było spotkanie dwojga młodych ludzi 
dumnych ze swych narodów, dum-

nych ze swej wiary i będących świadkami Chrystusa. 
 My byliśmy na pielgrzymce, ale każdemu, kto szuka 
nowych wyzwań, nowych ciekawych i pięknych miejsc 
polecam Gruzję i Armenię. Znajdziecie tam piękno natu-
ry, bogactwo kultury i naturalnie pięknych ludzi. 
 Dziękuję za wspólną podróż 

 Jacek Zaręba 

 
 
 

Z  WIZYTĄ W PARZNIE 
 
 W niedzielny poranek 29 września grupa naszych 
parafian udała się  na uroczystość religijno-patriotyczną 
do parafii  Serca Pana Jezusa w Parznie. 
 Uroczystość  związana była z 123 rocznicą śmierci 
Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej oraz z 96 
rocznicą przeniesienia  Jej doczesnych szczątków z cmen-
tarza do przykościelnej krypty. 
 Sługa Boża Wanda Malczewska pochodziła z wybitne-
go polskiego rodu Malczewskich herbu Tarnawa; była 
ciotką malarza Jacka Malczewskiego, poety Antoniego 
Malczewskiego oraz gen. dyw. Juliusza Malczewskiego, 
ministra spraw wojskowych w rządzie Wincentego Wito-
sa. Obecnie kończy się  proces beatyfikacyjny Wandy 

Malczewskiej 
zmarłej w opinii 
świętości, która 
ostatnie lata 
swojego życia 
spędziła w Parz-
nie . 
 Uroczystość 
rozpoczęła się 
barwną procesją 
spod zachowa-
nego na cmen-
tarzu grobu 

Ararat i klasztor Khor-Virap 
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Wandy Malczewskiej do kościoła parafialnego, w którym 
odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem Księdza 
Biskupa Ireneusza Pękalskiego. 
Po uroczystej Mszy Świętej i przejściu do krypty uczest-
nicy uroczystości zaproszeni zostali na piknik rodzinny 
bogaty w poczęstunek sporządzony  przez miejscowe 
parafianki. 
 Do pysznego posiłku na gorąco  i wspaniałych ciast 
przygrywała kapela góralska „Beskid”, orkiestra dęta OSP 
Magdalenów, a także zespół młodzieżowy. 
 Naszym uczestnictwem w uroczystościach  ucieszył 
się bardzo  Ksiądz  Marcin Majda (nasz były wika-

riusz),który od dnia 06 sierpnia br. jest proboszczem w 
Parznie. 
 Warto podkreślić, że tą piękną uroczystość, która była 
wspaniałą ucztą duchową, za którą jesteśmy wdzięczni 
przygotowali: Katolicki Klub Św. Wojciecha, redakcja 
„Aspektu Polskiego”, parafia  Serca Pana Jezusa w Parz-
nie i Gminny Ośrodek Kultury w Klukach. 
 Patronat nad imprezą objął Ksiądz Arcybiskup Grze-
gorz Ryś Metropolita Łódzki i Pani Renata Kaczmarkie-
wicz - Wójt Gminy Kluki.  

Janina Domańska  

 

 

PIELGRZYMKA DO WARSZAWY 

W ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
 

 Z inicjatywy Koła Przyjaciół Radia Maryja i Jerycha 
Różańcowego za Ojczyznę, wraz z opiekunem duchowym 
Ks. Jackiem Pływaczem, odbyliśmy pielgrzymkę do trzech 
Świętych Miejsc, bliskich naszemu sercu i ważnych dla 
każdego Polaka. 
 W pierwszej kolejności odwiedziliśmy Świątynię 
Opatrzności Bożej. Podziwialiśmy w niej niepowtarzalny 
wygląd i oryginalność wnętrza, wysłuchaliśmy historii jej 
budowy, która trwała wiele lat.  
13 czerwca 1999r. Papież Jan Paweł II poświęcił kamień 
węgielny pod budowę i wypowiedział te słowa „niech ta 
Świątynia stanie się miejscem szczególnego dziękczynie-
nia za Wolność Ojczyzny”. 
 Odwiedziliśmy też Panteon Wielkich Polaków w pod-
ziemiach Świątyni. Zatrzymaliśmy się w zadumie przy 
grobach Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Ks. Zdzi-
sława Peszkowskiego, Ks. Jana Twardowskiego, Wiktora 
Węgrzyna i innych zasłużonych dla kraju. 
 Następnym miejscem naszych odwiedzin był Kościół 
Św. Stanisława Kostki. Chcieliśmy tu uczcić 72 rocznicę 

urodzin Błogosławionego Męczennika Ks. Jerzego Po-
piełuszki. To On gromadził tutaj tłumy, dawał ludziom 
odwagę, siłę i nadzieję, przywracał godność i prze-
strzegał przed nienawiścią. To niezwykły Kapłan, który 
odegrał tak doniosłą rolę w historii polskiego narodu i 
Kościoła.  
 Nasza grupa uczestniczyła także w Eucharystii, któ-
rą sprawował Ks. Jacek w intencji Ojczyzny, Kościoła  
i Kapłanów. Odwiedziliśmy również muzeum Ks. Jerze-
go , które zrobiło na nas ogromne wrażenie. Łzy same 
cisnęły się do oczu oglądając pamiątki tutaj zebrane, 
niesamowite zdjęcia, historię jego kapłańskiej drogi  
i męczeńskiej śmierci. Na koniec przy grobie powierzy-
liśmy Ks. Jerzemu losy naszej Ojczyzny. Dziękowaliśmy 
Bogu za ten wielki dar dla Kościoła i prosiliśmy słowa-
mi Papieża Jana Pawła II, aby z tej śmierci wyrosło 

dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie. 
 Trzecie Święte miejsce, które odwiedziliśmy to Sank-
tuarium Świętego Andrzeja Boboli- polskiego męczenni-
ka i jednego z Patronów Polski.  To nasz Papież Jan Paweł 
II włączył Świętego Andrzeja do tych, którzy muszą pa-
tronować Polsce. Bo to niezwykle interesujący i dla Pol-
ski potrzebny Święty. Żył w czasach niełatwych ale nie-
zwykle ważnych. 
Historię życia, męczeństwa i świętości Św. Andrzeja 
opowiedział nam Ksiądz Przewodnik z Sanktuarium. Wy-
słuchaliśmy przerażającej opowieści o torturach zada-
wanych świętemu przez kozaków, aby wyrzekł się wiary.  
Opowiedział o losach relikwii i o nadprzyrodzonych in-
terwencjach Świętego w kluczowych momentach naszej 
historii. Dzieje Kultu Św. Andrzeja Boboli wiążą się ściśle 
z dziejami relikwii, które od 17 czerwca 1938r. znajdują 
się w Warszawie. Świątynia Św. Andrzeja Boboli ma 
piękny wystrój w głównym ołtarzu pod dużym krzyżem 
znajduje się obraz Matki Bożej z Ostrej Bramy, bo życie 
Św. Andrzeja było związane także z Wilnem, a obok 
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umieszczony jest obraz umęczonego świętego. Na koniec 
modliliśmy się przy srebrnej trumnie Św. Andrzeja z Jego 
relikwiami, aby oddać opiece naród Polski i naszą Ojczy-
znę. 
 Wracaliśmy do domu ubogaceni duchowo. Te piękne 
przeżycia i wzruszenia, które były naszym udziałem bu-
dziły refleksję i zadumę nad sensem życia, jak być bliżej 

Boga i dostrzegać wartości dla których warto żyć. Dzię-
kujemy Ks. Jackowi za opiekę nad grupą, za sprawowaną 
Eucharystię u Ks. Jerzego ale też za grę na gitarze i śpie-
wanie pięknych pieśni. Wszystko zachowamy w sercu  
i pamięci. 

Helena Omietańska  

 

 

CO  ZOBACZYLIŚMY NA 

KASZUBACH?

 XVIII Zlot Rodzinny członków Akcji Katolickiej i Pol-
skiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w 2019 
roku odbył po ziemi kaszubskiej. Podczas wędrówki 
dotarliśmy do miejsca Martyrologii na  Kaszubach  w 
Piaśnicy, pokłoniliśmy się Królowej Polskiego Morza w 
Swarzewie, Królowej Rodzin w Kościerzynie w  Sanktua-
rium Matki Bożej Bolesnej,  zwiedziliśmy Muzeum Akor-
deonu , kręgi kamienne w Węsiorach, Ponorbetański 
Kościół w Żukowie, Pomnik gen. Hallera w Pucku, Mu-
zeum Hymnu Narodowego w Będominie.  
  Płynęliśmy statkiem po kompleksie Jezior Wdzydzkich 
czyli po  tzw. "Kaszubskim Morzu".     
 Pobyt na Kaszubach zaczęliśmy od zwiedzania Mu-
zeum Hymnu Narodowego w Będominie-XVIII wiecznego 
dworku. Obecnie mieści się tam jedyne na świecie Mu-
zeum Hymnu Narodowego Będominie. Otóż właśnie w 
tej wsi urodził się 29 września 1747 roku twórca polskie-
go hymnu, Józef Wybicki. W swej pieśni przekonywał że 
jeszcze nic się nie skończyło, a Ojczyznę można odzyskać, 
trzeba tylko zdecydować się 
o walkę o jej wolność.  
 Byliśmy w Pucku pod 
pomnikiem Hallera gdzie 
znajduje się historyczne 
miejsce zaślubin Polski  
z morzem. Miało ono miej-
sce 10 lutego  w 1920 roku, 
a uczestniczył w nich sam 
generał Józef Haller. Józef 
Haller dokonał symbolicz-
nych zaślubin Polski z Mo-
rzem. Błękitny Generał 
wrzucając srebrny pierścień do wody, przywrócił krajowi 
Bałtyk. Puck jest historyczną, morską stolicą Polski. Na 
pomniku tuż obok symbolicznej obrączki, upamiętniają-
cej zaślubiny z morzem, powiewa biało-czerwona flaga. 
 Dotarliśmy tez do Swarzewa aby pokłonić się Matce 
Boskiej Królowej Polskiego Morza. Sanktuarium Maryjne 
w Swarzewie przez wieki  było ostoją polskości i katolicy-
zmu w trudnych czasach.  

[ Pieśń Legionów- Józef Wybicki 
,,Jeszcze Polska nie zginęła   
Kiedy my żyjemy  Co nam obca moc wydarła , Szablą 
odbijemy.”] 
 Byliśmy u Matki Boskiej Kościerskiej, w Kościele pw. 
Świętej Trójcy. Matka Boża Kościerska jest  na Kaszubach 
Królową i Opiekunką Rodzin Chrześcijańskich -
uczestniczyliśmy też w Mszy Świętej.  
Kościerzyna jako jedyne miasto w Europie posiada  

w jednej parafii dwa Sanktuaria 
Maryjne ukoronowane przez 
Papieża Jana Pawła II. Są to: 
Sanktuarium Matki Boskiej 
Kościerskiej – Królowej Rodzin 
oraz Sanktuarium Matki Bo-
skiej. 
 Podziwialiśmy Kartuską Ko-
legiatę 
To ważny zabytek sakralny na 
Kaszubach. Wyposażenie ko-
ścioła robi duże wrażenie. Go-
tycki, średniowieczny ołtarz, 

drewniane stalle Dach w kształcie trumny przy-
pomina, że mieszkańcami klasztoru byli kartuzi, wypo-
wiadający sentencję: “memento mori”.  
Pomodliliśmy się na Kalwarii Wejherowskiej – czwartej, 
najstarszej w Polsce Kalwarii, zwanej  też Kaszubską Je-
rozolimą - zbudowana na trzech, sąsiadujących ze sobą 
wzgórzach oraz w pobliskich dolinach, składa się z 26 
barokowych, rokokowych i neogotyckich kaplic. 

Sanktuarium w Lasach Piaśnickich 

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 
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Łzy w oku wycisnęło zwiedzanie  Sanktuarium a Lasach 
Piaśnickich.  
 Położona w okolicy Wejherowa Piaśnica jest miej-
scem największego mordu ludności Pomorza. Do kwiet-
nia 1940 r. rozstrzelano w Piaśnicy także około 10 tys. 
przywiezionych z Rzeszy Polaków oraz Niemców prze-
ciwnych Hitlerowi. Ten największy na Pomorzu cmentarz 
w większości bezimiennych ofiar II wojny światowej na-
zywany jest często golgotą kaszubską. Piaśnica bywa 
nazywana czasem „małym”, lub „drugim” Katyniem. 

Historycy oceniają, że w ramach tzw. akcji „Inteligencja”, 
prowadzonej na okupowanych ternach Pomorza między 
wrześniem 1939 a kwietniem 1940, Niemcy zamordowali 
od 30 tys. do 40 tys. osób. Największym i najbardziej 
znanym miejscem kaźni ludności Pomorza stały się lasy 
piaśnickie. 
 Wszyscy wrócili zadowoleni i ubogaceni duchowo. 
Panorama Kaszub, zabytki, tradycje kaszubskie na długo 
pozostaną w pamięci. 

Marianna Strugińska

 

 
ŚWIĘCENIA W ARCHIDIECEZJI ORAZ OBŁÓCZYNY 

 

 29 września Ks. arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita 
Łódzki udzielił święceń dwom diakonom V roku Wyższe-
go Seminarium Duchownego Archidiecezji Łódzkiej  

w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Starych Skoszewach – Sanktuarium Maryjnym dla 
Macieja Grzelaka i Mateusza Stolarczyka. Podczas uro-
czystych święceń diakonów odbyły się obłóczyny dla  
4 alumnów - Krystiana Noty, Kamila Bieleckiego, Krzysz-
tofa Kucharskiego i Mateusza Jagieły.  
 Wielką radością dla nas jest to, że w gronie tych czte-
rech alumnów był nasz parafianin Mateusz Jagiełło. 
Kochani modlimy się, aby Bóg błogosławił Wam oraz 
umacniał nieustannie Swoją łaską i pokojem. Abyście  
z wielką gotowością i zapałem wypełniali powołanie i jak 
najowocniej służyli w budowaniu Królestwa Bożego na 
ziemi w służbie Jego Kościołowi. 

Zespól Redakcyjny z Kapłanami
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ZAPROSZENIE NA MSZĘ ŚWIĘTĄ  

W DNIU DZIECKA UTRACONEGO -15 X 2019 r.  
 

 Od 15 lat obchodzony jest 
w Polsce Dzień Dziecka Utra-
conego. Poronienia dla rodzi-
ców to dramat, który pozosta-
wia ślady na całe życie. Utra-
cone dziecko to, to stracone 
nadzieje i marzenia. 
 Wiele matek, które do-
świadczyły straty, często nie 
otrzymują żadnego wsparcia 
od najbliższych, ich ból jest nie 
zrozumiały do otoczenia. Przy 

braku pomocy, życzliwości i wsparcia, taka sytuacja mo-
że prowadzić nawet do depresji i załamania. 
 W Dzień Dziecka Utraconego, 15 października o godz. 
17.30 w intencji rodzin, które doświadczyły utraty dziec-
ka, sprawowana będzie Msza Święta w kościele Matki 
boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, ul. Marii Skłodowskiej 
Curie 5.  

Można wcześniej przesłać informację zawierająca imię  
i wiek dziecka (ilość tygodni od poczęcia) na adres e-
mail: kaniewski@archidiecezja.lodz.pl 
 Wszystkie dzieci zgłoszone nam przez rodziców, zo-
staną wymienione na początku Mszy świętej. W wejściu 
do kościoła będą też znicze; po zapaleniu rodzice będą 
mogli złożyć je przed ołtarzem. Po Mszy w intencji rodzi-
ców i dzieci ofiarowana zostanie modlitwa Różańcowa. 
 Idea Dnia Dziecka Utraconego pomaga dopełnić po-
żegnania utraconego dziecka, służy też zmianie postrze-
gania przez społeczeństwo problemów, z jakimi borykają 
się rodzice po stracie dziecka. 
W Polsce, mimo zmiany przepisów prawnych, rodzice 
mają nadal problemy z godnym pogrzebem swoich dzie-
ci. Śmierć dziecka, które żyło na tyle krótko, że nie miało 
szans zaistnieć społecznie, jest wręcz negowana przez 
otoczenie, które odbiera rodzicom prawo do żałoby. 
Niech Chrystus będzie dla Was siłą na wszelkie trudy. 
Zapraszamy  

Ks. prałat Stanisław Kaniewski 
Tel. 607-131-135

 

 

 KORONKA DO BOŻEGO  

MIŁOSIERDZIA NA ULICACH  

MIASTA  
 

W dniu 28 września br. parafia Matki Boskiej Do-
brej Rady w Zgierzu, przyłączyła się do akcji „Koronka 
do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast i świata”,  
i tym samym zaprosiła do modlitwy parafian i miesz-
kańców Zgierza. Wierni, odmawiający co roku Koron-
kę, są świadectwem dla innych, a także dla wierzących 
i tych, którzy są daleko od Pana Boga. Pokazują, że 
Kościół to ludzie i że modlitwą można przemieniać 

świat. Swoja obecnością pokazują, jak ważna jest 
przekazana św. Faustynie modlitwa.  

Koronka na ulicach miast i świata, odbywa się  
w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki- spo-
wiednika św. Faustyny. Miejscem modlitwy w Zgie-
rzu był pl. Kilińskiego. Zgromadzeni mieszkańcy 
Zgierza modlili się w tym roku o miłosierdzie dla 
siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, a szcze-
gólnie za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przeka-
zaną św. Faustynie: „Powiedz moim kapłanom, że 
zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich 
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słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosier-
dziu moim,  
o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, 
którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im 
moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, 
do których przemawiać będą” (Dz. 1521). 

Modlitwę poprowadził ks. Jacek Pływacz z parafii pw. 
MBDR wspólnie z ks. prałatem Stanisławem Kaniewskim, 
ks. Markiem Sasiakiem  oraz kapłanami z innych parafii  

 
Agnieszka Gajek 

 
 

HURRRA ! PÓŁKOLONIE ! 

 Okrzyk radości wyrywający się z piersi małych uczest-
ników półkolonii organizowanych w naszej Parafii to 
najlepsza ich ocena i pochwała. 
 I choć pierwszy dzień nie należał do najłatwiejszych, 
bo przecież trzeba było wstać o wczesnej porze, a wszy-
scy wiedzą, że wakacje to przecież nie jest czas kiedy 
trzeba się zrywać z miłego łóżeczka niemal o świcie. Do-
datkowo ta niepewność co nas czeka w nowym miejscu, 
wśród nowych osób i chmarze innych dzieci. Te uczucia 
towarzyszyły trzem uczestnikom półkolonii Ignasiowi 
Łaczkowskiemu, Grzesiowi Tyburze i Kubie Kowalskiemu. 
Jednak już przy odbiorze dzieci w poniedziałkowe popo-
łudnie ich mamy odetchnęły z ulgą. Uffpociechy 
uśmiechnięte, rozbawione i nawet do domu nie chciały 

wracać figlując w najlepsze z kolegami. Kolejny 
poranek to już czysta przyjemność.  
 Mnogość zaplanowanych atrakcji upewniała  
w przekonaniu, że następne dni będą tylko lepsze, 
ciekawsze i dzieci wiele się nauczą.  
 Tak też się stało. Wystarczy wspomnieć o od-
wiedzinach rodzinnych stron Świętej siostry Fau-
styny, gdzie przybliżono milusińskim jej niezwykłą 
postać. Czy też wizycie w Dolinie Skrzatów, która 
przeniosła uczestników w fascynujący, baśniowy 
świat tajemniczych postaci i umożliwiła obcowanie 
z pięknem natury. 
 Sami chłopcy zapytani o to, co najbardziej po-
dobało im się w czasie półkolonii niemal jednym 

głosem odpowiedzieli: „Wycieczki, kanapki  
i herbatka”. Najmilej wspominają zabawę  
w obiekcie rekreacyjnym „Arturówek” i zajęcia na 
zamku w Łęczycy. „Walka na miecze była super” - 
stwierdza rozpromieniony Grześ. A z wycieczki  
w pasiece w Lipce chłopcy przywieźli po słoiku miodu 
rzepakowego, bo „ma najwięcej cukru i nie spływa  
z kanapki”.   

Od lewej Jakub Kowalski, Grzegorz Tybura i Ignacy Łaczkowski. 

Uczestnicy półkolonii w Świetlicy Środowiskowej 

Uczestnicy półkolonii na Mszy Świętej w Łagiewnikach 
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 Dzieci przez cały okres trwania półko-
lonii miały zagwarantowaną świetną opie-
kę doświadczonych pedagogów oraz mło-
dych, pełnych zapału wolontariuszy. Ro-
dzice byli spokojni, że ich dzieci pozosta-
wały w dobrych i życzliwych rękach.  
W każdym momencie dnia możliwy był 
kontakt z opiekunami i uzyskanie wszel-
kich niezbędnych informacji. 
 Ignaś, Grześ i Kuba zapytani o to, czy za 
rok też wybierają się na parafialne półko-
lonie zgodnym okrzykiem stwierdzają: 
„Taaak!” 

 Marta Łaczkowska 

 
 Do naszej świetlicy zapraszamy dzieci i 
młodzież, chcących otrzymać pomoc w nauce, a także pożytecznie i ciekawie spędzić czas wolny. A wszystkich chęt-
nych chcących, w ramach wolontariatu, dzielić się swoim czasem z innymi zapraszamy do współpracy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UROCZYSTE OBCHODY 100-LECIA 
 
 Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Cezaka  w Zgierzu  od-
były się  5 października 2019 roku. 100 lat temu Jakub 
Stefan Cezak założył Państwową Szkołę Kupiecką, wie-
dział, że najważniejsze jest przygotowanie uczniów do 
rzetelnego wykonywania zawodu w zmieniającej się 
rzeczywistości. Tej, skądinąd wciąż aktualnej, koncepcji 
zgierska placówka pozostaje wierna, choć obecnie 
kształci zupełnie inne umiejętności niż kiedyś.  
Uroczyste obchody zaczęły się Msza Świętą w parafii 
Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Homilię wygłosił 
ks. Dziekan Dekanatu Zgierskiego W koncelebrze  Mszy 
Świętej   uczestniczyli kapłani będący  absolwentami tej 
placówki .  

Red

 

Warsztaty kulinarne w Świetlicy Środowiskowej pod kierunkiem Marka 
Wietrzyka 

W zagrodzie edukacyjnej u pszczelarza 
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27 lipca - szlak Św. Faustyny i szlak romański (Tum, Świnice Warskie) 

KOLONIE W KRAINIE NAD TANWIĄ 
 

 W dniach 10-16.07 odbyły się kolonie dla dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej przy Parafii MBDR. Dzięki Fundacji Non Iron 
dzieci pojechały do Krainy nad Tanwią. Dzieci spędziły tam czas 
na zajęciach sportowych, odpoczynku, rekreacji. Oprócz co-
dziennych treningów, kąpieli  był czas na integrację. Dzieci uczyły 
się wzajemnego szacunku, współdziałania w grupie. Rywalizacja 
między pokojami pozwoliła na nabranie szacunku do przeciwni-
ka i uatrakcyjniła pobyt. Ten wyjazd był czasem relaksu ,czegoś 
innego. O czym świadczyły łzy na koniec kolonii. 
 W imieniu dzieci dziękuję bardzo za umożliwienie wyjazdu, który na zawsze pozostanie w ich wspomnieniach 
Dorota 
 
 
 

„OCHRZCZENI I POSŁANI” – TYDZIEŃ MISYJNY 
 

 „Ochrzczeni i posłani” to hasło tegorocznej Niedzieli Misyjnej, przy-
padającej w tym roku 20 października. Niedziela i następujący po niej 
Tydzień Misyjny to wyjątkowy czas, ponieważ wpisuje się w ogłoszony 
przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. 
 „Tegoroczny Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny będziemy 
przeżywać w wyjątkowym kontekście – w ramach Nadzwyczajnego Mie-
siąca Misyjnego. Papież Franciszek ogłosił ten szczególny czas, „aby bar-
dziej rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią misyjną przemianę życia i duszpasterstwa”. 
Wyraził przy tym pragnienie, „aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie 
ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących umiłowa-
niem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.  Za. KAI 

 
MIGAWKI Z WYJAZDÓW AKCJI KATOLICKIEJ I PTSM WRAZ Z CZŁONKAMI  

I SYMPATYKAMI 

 

 

Edukacja i profilaktyka zdrowotna-Uniejów dr Iwona Wie-
czorek 

31 sierpnia - Biała Rawska, Rogów - Kościół Niepokalanego 
poczęcia i Najświętszej Maryi Panny. 14 września – Łódź; Cerkiew Prawosławna, cmentarze. 
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Kancelaria Parafialna czynna od poniedziałku do piątku w godz.; 9: 00– 11: 00 oraz 15:00– 16:30; Tel: 42 /716-27-65 

Wydawca: Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, 95-100 Zgierz ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 
Redakcja: Ks. Kan. dr Andrzej Blewiński – Proboszcz Parafii; redaktor: ks. Marek Sasiak przy współpracy  

z członkami i sympatykami Akcji Katolickiej. 
Nr konta parafialnego: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 36 8783 0004 0015 6097 2000 0001 

Nr konta Świetlicy Środowiskowej: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 34 8783 0004 0015 8932 2000 0001 
Za wszelkie wpłaty na rzecz parafii i Świetlicy Środowiskowej składamy serdeczne Bóg zapłać 

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 Strugińska-Felczyńska, Agnieszka Paszkowska, Elżbieta Hildt, Aneta Mikołajczyk.. 

Składanie gazetki: Agnieszka Paszkowska, Marianna Strugińska-Felczyńska. 
Zdjęcia: Marianna Strugińska-Felczyńska  

Dystrybutor: Marek Cylke, Zofia Rumak, Zenona Kalbarczyk, Danuta Jadczak. 

PRZEWODNICZĄCY EPISKOPATU  

ZACHĘCA DO UDZIAŁU  

W WYBORACH  

PARLAMENTARNYCH 
 

 „Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owoc-
ny przebieg głosowania. Życzę wszystkim, aby okres 
kampanii został zapamiętany nie tyle jako czas walki  
o władzę, ile raczej jako czas owocnej dyskusji o dobru 
naszej Ojczyzny i kierunkach jej integralnego rozwoju” – 
napisał przewodniczący Episkopatu. 
 Abp Stanisław Gądecki przypomniał podstawowe 
zasady Katolickiej Nauki Społecznej odnośnie do odpo-
wiedzialności katolików za życie polityczne. Podkreślił, że 
„nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie 
usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach pu-
blicznych”. 
„Zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku 
spraw doczesnych – także między katolikami mogą ist-
nieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może 
jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamental-
ne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką 
pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem 
+negocjacji+” – podkreślił abp Stanisław Gądecki. 
Nawiązując do nauczania m.in. św. Jana Pawła II i Papie-
ża Franciszka, przewodniczący Episkopatu podkreślił: 
„katolicy powinni popierać programy broniące prawa do 
życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące 
prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku 
jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę 
rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo 
rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie 
z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami.  
W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, 

które promują aborcję, starają się przedefiniować insty-
tucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców 
 w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, 
propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się 
decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy 
budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz 
ryzykowne z punktu widzenia politycznego” – zaznaczył. 
 „Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od 
podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Pol-
sce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej 
wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we 
wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokole-
niach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowa-
łyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do 
siebie nawzajem z szacunkiem” – podkreślił przewodni-
czący Episkopatu Polski. A zwycięzców wyborów proszę 
o to, aby stali się prawdziwymi „narzędziami pokoju  
i pojednania”. 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 
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