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PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

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

 

POKÓJ TOBIE, MARKU, MÓJ EWANGELISTO... 
 
„Pan moim Światłem” – to wezwanie nowego biskupa 
pomocniczego archidiecezji łódzkiej Marka Marczaka. 
Ksiądz Biskup – za pośrednictwem “Niedzieli” – prosi 
wszystkich o modlitwę w jego intencji, aby potrafił 
otwierać się na działanie Ducha Świętego w nowej 
posłudze w Kościele. – Duch Święty potrzebuje ciągle 
nowego odkrywania swojego miejsca w świecie, aby 
móc pełnić misję jednoczenia ludzi ze sobą  
i wskazywania drogi do Boga, który jest Miłością – 
mówi bp Marek 
 
  Bp Marek urodził się 17 lutego 1969 r.  
w Piotrkowie Trybunalskim. Już w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej posługiwał do Mszy św. Jako ministrant w 
piotrkowskiej parafii pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego, potem były spotkania modlitewne  
w ramach Ruchu Światło – Życie, wakacyjne wyjazdy 
rekolekcyjne i piesze pielgrzymki na Jasną Górę. 
Bezpośrednio po egzaminie maturalnym w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim (1987 r.) 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego  w Łodzi. 
Tutaj, poza tym, że zgłębiał wiedzę teologiczną, został 
wszechstronnie przygotowany do pracy duszpasterskiej 
– w szpitalach, domach pomocy społecznej, poprzez 
rekolekcyjne wyjazdy z dziećmi i młodzieżą czy obozy dla 
osób niepełnosprawnych. Bp Marczak wspomina: - 
Gdyby nie tak przeżyty czas seminarium, nikt z nas nie 
potrafiłby chyba odnaleźć się jako ksiądz w swojej 
posłudze duszpasterskiej. Na wybór drogi powołania 
duży wpływ mieli spotkani księża, m.in. śp. Ks. 
Władysław Chmiel i ks. Henryk Eliasz. Ta lista jest jeszcze 
dłuższa. Dlatego Ksiądz Biskup podkreśla: - Życie 
kapłanów, których znałem, utwierdziło mnie   
w pragnieniu bycia apostołem. Zawsze rozumiałem je 
jako powołanie, tzn. Wołanie Pana Jezusa, aby iść za 
Nim.  

 

 
Na drogach kapłańskiego powołania 

Ks. Marek Marczak święcenia kapłańskie 
otrzymał 11 czerwca 1994 r. w archikatedrze łódzkiej  
z rąk abp. Janusza Bolonka. Po ich przyjęciu przez dwa 
lata był wikariuszem w parafii św. Andrzeja Apostoła w 
Restarzewie Poduchownym. Od początku był kapłanem 
maryjnym. W 1996 r. rozpoczął studia z zakresu teologii 
dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim w Rzymie. Po uzyskaniu tytułu doktora 
teologii w 2004 r. zaczął prowadzić zajęcia dydaktyczne  
z teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium 
Duchownym oraz w Instytucie Teologicznym w Łodzi. 
Swoje ponaddziesięcioletnie doświadczenie pracy  
z klerykami podsumowuje następująco: - W naszych 
czasach, w sytuacji, w jakiej jest Kościół w Polsce, nie jest 
łatwo podjąć decyzję o wstąpieniu do seminarium. 
Oczywiście, nigdy nie było łatwo, ale dzisiaj młodzi ludzie 
słyszą tyle rozmaitych „ciekawostek” na temat życia 
Kościoła, że z pewnością oni sami i ich najbliżsi martwią 
się, jak będzie wyglądało ich życie w przyszłości. Myślę, 
że trzeba dzisiaj mieć odwagę wstąpić do seminarium. 
Trzeba mieć też dużo samozaparcia i włożyć bardzo dużo 
wysiłku duchowego, aby wytrwale dążyć do kapłaństwa. 
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Jednocześnie właśnie przez pryzmat formacji 
seminaryjnej bardzo dobrze widać, jak żywy jest Kościół. 
  W 2005 r. ks. Marek Marczak  został skierowany 
z pomocą duszpasterską do parafii św. Doroty i św. Jana 
Chrzciciela w Łodzi – Mileszkach. W 2012 r. abp. Marek 
Jędraszewski, metropolita łódzki, mianował go 
archidiecezjalnym duszpasterzem pracowników nauki, 
zaś 15 sierpnia 2013 r. – rektorem Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łodzi. Jako człowiek Rady 
Kapłańskiej Archidiecezji Łódzkiej pełni funkcję zastępcy 
jej sekretarza.  
 28 lutego 2015 r. Ojciec Święty Franciszek 
mianował ks. dr. Marka Marczaka biskupem 
pomocniczym archidiecezji łódzkiej i przydzielił mu 
stolicę tytularną Lentini. Ks. Marczak przyjął sakrę z rąk 
abp. Jędraszewskiego 11 kwietnia 2015 r. w wigilię 
Niedzieli Miłosierdzia Bożego.  
 Swoje kapłaństwo nowy Biskup pomocniczy 
archidiecezji łódzkiej postrzega – i chce, by tak było też 
odbierane przez ludzi – jako najbardziej wymowny obraz 
kapłaństwa w wielkoczwartkowej wieczornej liturgii: 
umywającego ludziom nogi. 
 
Symbolika herbu nowego Biskupa 
Herb Księdza Biskupa to tarcza, na której został 
przedstawiony lew „in moeca”, uskrzydlony, ze złotą 
aureolą, podtrzymujący przednimi łapami otwartą złotą 
księgę Ewangelii, zawierającą słowa PAX TIBI MARCE – 
Pokój tobie, Marku – a na drugiej stronie: EVANGELISTA 
MEUS – mój Ewangelisto; słowa te zostały zapisane 
wielkimi literami w kolorze czarnym. Trzecia część tarczy 
herbu przedstawia symbol Piotrkowa Trybunalskiego: 
srebrnego orła z rozłożonymi skrzydłami, otwartym 
dziobem i szponami koloru złotego. W czwartej części 
jest symbol archidiecezji łódzkiej: łódź w kolorze złotym 

z drewnianym żaglem zakończonym krzyżem 
metropolitalnym. W części centralnej tarczy herbu 
znajduje się słońce. Tarcza herbu została przytwierdzona 
do złotego ozdobnego krzyża. Pod nią na srebrnej, 
pofalowanej wstędze  możemy odczytać zawołanie 
Biskupa Nominata, zapisane wielkimi literami: DOMINUS 
LUX MEA – Pan moim światłem (początek Psalmu 27). 
Poprzez wyrażone symbole i motto herb zaprasza do 
modlitwy z nowym Biskupem i za niego.  
 Promieniujące słońce, usytuowane w centrum 
herbu, podkreśla absolutne pierwszeństwo Bożego 
światła, które rozświetla całe życie Biskupa Marka,  
a ośmioramienna gwiazda i niebieskie jej tło wskazują na 
pobożność maryjną Księdza Biskupa, pielęgnowaną  
i praktykowaną od dziecięcych lat. Pobożność ta 
wzrastała w blasku Bożego światła, była coraz bardziej 
pogłębiana podczas studiów teologicznych w głoszeniu 
Ewangelii. 

Anna Skopińska 
Źródło:  „Tygodnik Katolicki Niedziela” nr 15, z 12 IV 2015 r.  

 

Duszpasterze wraz z wiernymi z parafii Matki 
Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu składają gratulacje  

i życzenia z okazji mianowania przez Ojca Świętego 
Franciszka, Jego Eminencji na biskupa 

pomocniczego archidiecezji łódzkiej. Niech łaska 
Boga, ludzka życzliwość oraz wszelkie wsparcie 

towarzyszy każdego dnia Jego Ekscelencji 
w posłudze biskupiej dla dobra Kościoła. Z całego 

serca życzymy Księdzu Biskupowi w jego pasterskiej 
misji obfitości łask Bożych oraz szczególnej opieki 

Matki Bożej, jednocześnie pragniemy zapewnić Jego 
Ekscelencję o swojej modlitwie.

JAN PAWEŁ II – ROCZNICA ŚMIERCI I KANONIZACJI 
 

To niezwykłe, że 10 rocznica śmierci Jana Pawła 
II przypadła w Wielki Czwartek, upamiętniający Ostatnią 
Wieczerzę, podczas której Jezus podzielił się  
z apostołami swoją mocą. Wyjątkowość tego jubileuszu, 
a także inne papieskie rocznice (18 maja-90 lecie 
urodzin, 27 kwietnia-rocznica kanonizacji) sprawiły, że 
rok 2015 został ustanowiony przez parlament rokiem św. 
Jana Pawła II. 
 Jan Paweł II czyli Karol Józef Wojtyła urodził się 
18 maja 1920 roku jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii  
z Kaczorowskich., zmarł 2 kwietnia 2005r. w Watykanie. 
Polski  biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy 
krakowski, a następnie arcybiskup metropolita 
krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264 papież  
i 6. Suweren Państwa Miasta Watykan (16 października 
1978-2 kwietnia 2005), Kawaler Orderu Orła Białego,  

święty Kościoła Katolickiego. Poeta, poliglota, aktor, 
dramaturg, pedagog, filozof historii, mistyk. 
Jan Paweł II był jednym z najbardziej wpływowych 
przywódców XX w .Pełniona przez niego funkcja papieża 
miała wpływ na poprawienie relacji Kościoła Katolickiego 
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z judaizmem, islamem oraz Kościołem prawosławnym. 
Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ 
na wydarzenia w Europie Wschodniej i Azji w latach 80  
i 90 XX w. 
 Był jednym z najbardziej podróżujących 
światowych przywódców w historii, odwiedzając 129 
krajów podczas swojego 27 letniego pontyfikatu. Z tego 
powodu został nazwany ,,papieżem-
pielgrzymem". Odwiedził wszystkie 
zamieszkane kontynenty. W wielu 
miejscach które odwiedził nie postawił 
stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym 
papieżem, który odwiedził Wielką 
Brytanię, Biały Dom, Sejm RP. Jan Paweł 
II jako papież najwięcej razy odwiedził 
Polskę (8 razy), USA (7 razy), Francję (7 
razy) oraz zasłynął spotkaniami  
z młodzieżą na Światowych Dniach 
Młodzieży. Podczas swojego pontyfikatu 
Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował 
o wiele więcej osób niż jego 
poprzednicy. Ogłosił błogosławionymi w 
sumie 1338 ludzi, a świętymi 482 osoby, podczas 51 
uroczystości.  
 Jego głównym celem, jak wielokrotnie podkreślał 
było głoszenie całej ludzkości orędzia miłosierdzia 
Bożego, przekazanego przez Jezusa Chrystusa św. 
Faustynie Kowalskiej, a tym samym przygotowanie 
świata na ostateczne Jego przyjście. 
Za pontyfikatu Jana Pawła II, dzięki samemu papieżowi, 
nastąpiły zmiany w Watykanie ,a także w postrzeganiu 
osoby papieża przez społeczność zarówno katolicką, jak  
i pozostałych chrześcijan oraz wyznawców innych religii. 
Pierwsze przemówienie wygłosił po włosku, a więc  
w języku narodu, do jakiego przemawiał. Do kolejnych 
nowości w tym pontyfikacie należą: 
 zwyczaj całowania ziemi kraju, do którego przybywał 

z pielgrzymką 
 msze święte dla wielkich tłumów ,organizowane na 

stadionach, lotniskach, placach 
 wygłaszanie całych homilii lub choćby krótkich 

sentencji w języku kraju, do którego przybywał  
z pielgrzymką 

 udział zespołów folklorystycznych we Mszy 
 spotkania z duchownymi innych wyznań oraz 

odwiedziny świątyń innych wyznań chrześcijańskich 
oraz religii niechrześcijańskich 

 udział w przedsięwzięciach artystycznych 
 prywatne spotkania z wiernymi 
 żarty i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi. 
Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując 
postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieża-
apostoła. Nie zmieniło się to nawet po zamachu. 
 Jan Paweł II od 1992r.cierpiał na postępującą 
chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji ustąpienia 

z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas 
kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do 
śmierci. Jego długoletnie zmagania z chorobą i starością 
były przykładem głoszonych poglądów, w których 
podkreślał godność ludzkiego cierpienia i odnosił je do 
męki Chrystusa. 13 maja 1992r.papież, w 11 rocznicę 
zamachu, ustanowił Światowy Dzień Chorego. 

 Nagłe pogorszenie stanu 
zdrowia papieża rozpoczęło się  
w lutym 2005r.Przez ostatnie 2 
miesiące życia Jan Paweł II wiele dni 
spędził w szpitalu Nawet 2 kwietnia 
będąc na łożu śmierci do końca się 
modlił. Znamienne są i zapamiętane 
słowa Jana Pawła II- ,,Pozwólcie mi iść 
do domu Ojca". Zmarł 2 kwietnia  
o godzinie 21.37. 
Pogrzeb Jana Pawła II odbył się  
w piątek 8 kwietnia 2005r. Trumnę z 
prostych desek z drzewa cyprysowego 
(symbolu nieśmiertelności) ustawiono 
na placu Świętego Piotra. Uroczystości 

pogrzebowej przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger 
(który 11 dni później został następcą zmarłego papieża). 
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyło ponad 300 
tysięcy wiernych. 
Proces beatyfikacyjny rozpoczął się właściwie żądaniem 
santo subito (święty natychmiast), który był zwrotem 
pojawiającym się na transparentach zgromadzonych 
osób podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II. 
13 maja 2005r papież Benedykt XVI zezwolił na 
natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, 
udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu 
oczekiwania od daty śmierci kandydata. 12 stycznia 
2011r komisja Kongregacji spraw Kanonizacyjnych 
zaaprobowała cud uzdrowienia francuskiej zakonnicy 
Marie Simon-Pierre Normand. 
 14 stycznia 2011r papież Benedykt XVI podpisał 
dekret o cudzie, wyznaczył na dzień 1 maja 2011r 
beatyfikację papieża Jana Pawła II. Tego dnia też o 10.40 
nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej 
Mszy Świętej na placu Świętego Piotra w Rzymie. 
Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI. 
Dnia 5 lipca2013r. papież Franciszek wydał dekret  
w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. 
Cud ten to uzdrowienie kobiety z Kostaryki. Kanonizacja 
odbyła się 27 kwietnia 2014r godzinie 10.15 w Niedzielę 
Miłosierdzia. Wkrótce po śmierci Jan Paweł II otrzymał 
od wiernych określenie Wielki. To określenie oddawało 
hołd osobie Jana Pawła II. Mówiło o jego ważnych 
dokonaniach, charyzmie, mądrości, zatroskaniu o Kościół 
i człowieka i świadczyło o umiłowaniu i aprobacie ludu 
którego był pasterzem. 
 Jan Paweł drugi z pewnością był osobą 
niezwykłą. Jego osobiste doświadczenia i przeżycia, 
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wykształcenie, zainteresowania, cechy charakteru oraz 
przede wszystkim chęć służenia tak jak Chrystus 
powodowały to, ze stał się autentycznym rybakiem 
ludzkich serc. 
Bardzo podoba mi się porównanie Jana Pawła II do GPS-
u- urządzenia które wytycza trasę i wskazuje drogę. 
Porównanie to wzięło swoja nazwę z języka włoskiego -
Giovanni Paolo Secondo (po włosku Jan Paweł II). 

Obchodząc rocznice kanonizacji i dziękując dobremu 
Bogu za dar  Karola Wojtyły zastanówmy się jak jego 
nauka rezonuje w naszym życiu czy jest dla nas  formą 
GPS-u. 
,,Nie żyje się, nie umiera się, nie kocha się-na próbę" 

Jan Paweł II. 
Aneta Mikołajczyk 

 

15-TA ROCZNICA KANONIZACJI ŚW. FAUSTYNY PATRONKI ŁODZI 
 

Rok 2015 przeżywany jest w całym Kościele pod 
znakiem Roku Życia Konsekrowanego, a w Polsce także 
jako Rok św. Jana Pawła II. W roku 
tym będziemy świętować kilka 
ważnych rocznic związanych z misją 
św. Faustyny - głoszenia światu 
orędzia Miłosierdzia Bożego. I tak 25-
go sierpnia przypada 110 rocznica 
urodzin Apostołki Bożego 
Miłosierdzia,13-14-go września 80-ta 
rocznica objawienia Koronki do 
Miłosierdzia Bożego, a także 30-go 
kwietnia 15-ta rocznica kanonizacji 
Siostry Faustyny.  

Wydarzenie to, które miało 
miejsce na placu św. Piotra w Rzymie i 
w Sanktuarium w Krakowie-
Łagiewnikach 30-go kwietnia 2000 r. 
siostra Faustyna opisała z detalami 
w ''Dzienniczku'' ponad 60 lat 
wcześniej, pod koniec roku 1937. 
Widziała kto był uczestnikiem tych wydarzeń i wiedziała, 
że ta wizja dokładnie się spełniła. W tym dniu także, 
Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził Święto 
Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła i orędzie 
Miłosierdzia przekazane przez św. siostrę Faustynę dał 
całemu Kościołowi na trzecie tysiąclecie wiary. Wielki 
orędownik i czciciel Miłosierdzia Bożego św. Jan Paweł II 
ustanowił również odpust zupełny w granicach Polski 
pod zwykłymi warunkami, za odmówienie przez 
wiernego Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub 
kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, 
publicznie wystawionego, lub też przechowywanego  
w tabernakulum. 

Wracając do s. Faustyny, nic nie zdradzało na 
zewnątrz jej niezwykle bogatego życia mistycznego. Jej 
życie, na pozór bardzo zwyczajne, monotonne i szare, 
kryło w sobie nadzwyczajną głębię zjednoczenia  
z Bogiem. Lata jej zakonnego życia obfitowały  
w nadzwyczajne łaski: objawienia, wizje, ukryte 
stygmaty, uczestnictwo w męce Pańskiej, dar bilokacji, 
czytania w duszach ludzkich i proroctwa. Posłannictwo s. 
Faustyny zostało zapisane w jej Dzienniczku, który 
prowadziła na życzenie Pana Jezusa i spowiedników. 
Sekretarko najgłębszej tajemnicy Mojej-mówił do niej 

Pan Jezus-twoim zadaniem jest napisać to wszystko, co ci 
daję poznać o Moim Miłosierdziu dla pożytku dusz, które 
czytając te pisma doznają w duszy pocieszenia i nabiorą 

odwagi zbliżyć się do mnie 
(Dz.1693). To dzieło w sposób 
niezwykły przybliża tajemnicę 
miłosierdzia Bożego. Zostało 
przetłumaczone na bardzo wiele 
języków. Jak już wyżej wspomniano, 
kanonizacja bł. siostry Faustyny 
odbyła się 30 kwietnia 2000r. w 
Rzymie i w Krakowie - Łagiewnikach. 
Pięć lat później, 10 grudnia 2005 r.  
z inicjatywy arcybiskupa 
Władysława Ziółka została 
ogłoszona Patronką m. Łodzi. Łódź 
ma wielkie szczęście, jest jedynym 
miastem na świecie, któremu 

patronuje ta święta. Łódź czci 
swoją Patronkę. Jej piękny 
pomnik, dłuta Mariusza 
Drapikowskiego, stanął na pl. 

Niepodległości. Odsłonięty i poświęcony został przez ks. 
Arcybiskupa Władysława Ziółka w dniu 05-go 
października 2008 r., w dniu, w którym przypada Jej 
liturgiczne wspomnienie. W niedzielę, 4 października 
2009 roku, nastąpiło uroczyste przekazanie relikwii św. 
Faustyny dla naszej archikatedry. Wprowadzenia 
relikwiarza dokonał ks. Wiesław Potakowski, proboszcz 
parafii św. Faustyny w Łodzi. Relikwiarz zawiera fragment 
kości Patronki naszego miasta. Relikwie przekazały 
Siostry Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa. W tym roku 
przypada 91. rocznica objawień Pana Jezusa Helenie 

Kowalskiej, późniejszej Siostrze Faustynie w parku 
Wenecja koło łódzkiej katedry. 

Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia, 
działająca przy sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, 
rozpoczęła starania, aby ogłosić św. siostrę Faustynę 
Kowalską doktorem Kościoła. 

Święta Siostro Faustyno 
Sekretarko i Apostołko Bożego Miłosierdzia 
wypraszaj nam przed tronem Boga 

zdroje łask Jego Miłosierdzia. 
 

Daniela Michalak

Relikwie św. Faustyny – parafia 
Archikatedralna św. St. Kostki w Łodzi 
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WIELKI CZWARTEK W PARAFII MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 
 
2 kwietnia obchodziliśmy uroczyście w naszej 

parafii - Wielki Czwartek - dzień rozpoczynający Triduum 

Paschalne. W Eucharystii brał udział proboszcz Andrzej 
Blewiński oraz księża z naszej parafii. Obchodom 
przewodniczył ksiądz Stefan Bujak. 

W trakcie uroczystości została odczytana 
Ewangelia Jana 13,1-15., a słowo skierował do wiernych 
ksiądz celebrans, w którym przybliżył nam znaczenie  

i sens obmywania nóg. Obmycie nóg jest symbolem 
pokory i miłości. Słowo umyć ma sens dosłowny 
materialny, ale także wymiar duchowy - oznaczający 
głębokie, pełne oczyszczenie. 

Podczas mycia nóg Piotr protestuje. Jezus mu 
odpowiada – „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał 
udziału ze Mną” Jezus chce abyśmy idąc za Nim, przyjęli 
całą czystość jego miłości. Pycha bowiem zatruwa 
miłość, a pokora ją ocala.  
   W czasie liturgii, po kazaniu, miał miejsce obrzęd 
umycia nóg mężczyznom z asysty parafialnej przez 
przewodniczącego kapłana.  

Wielki Czwartek - dzień ustanowienia 
Eucharystii, to również dzień ustanowienia sakramentu 
kapłaństwa, stąd, jak co roku, przedstawiciele 
Wspólnoty złożyli życzenia i wręczyli kwiaty obecnym 
kapłanom.  

Końcowym elementem liturgii tego dnia było 
przeniesienie Najświętszego Ciała Pana Jezusa do 
ciemnicy, i Jego indywidualna adoracja. 

Warto również wspomnieć, iż w tym roku,  
w Wielka Sobotę mieliśmy możliwość przeżywania po raz 
pierwszy w naszej parafii Wigilii Paschalnej, połączonej  
z procesją rezurekcyjną. Obrzędy Wielkiej Soboty, 
liturgia eucharystyczna i następująca po niej procesja 
rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, z udziałem 
kapłanów, służby liturgicznej, pocztów sztandarowych, 
wiernych naszej parafii i gości była uroczystym 
ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem 
do radości i udziału w tryumfie Zmartwychwstałego.  
 

Aneta Mikołajczyk
 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI 
 

3 maja Kościół w Polsce obchodzi uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto wyraża 
wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy 
doświadczali za pośrednictwem Maryi. Uroczystość 
nawiązuje do wydarzeń historycznych, takich jak: obrona 
Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku, śluby króla 
Jana Kazimierza, podczas których powierzył opiece Matki 

Bożej Królestwo Polskie, a także uchwalenie Konstytucji 
3 maja.  

Święto zostało ustanowione przez papieża 
Benedykta XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów 
po odzyskaniu niepodległości. Oficjalnie święto jest 
obchodzone od 1923 roku. W 1969 roku zostało 
podniesione do rangi uroczystości.  

Święto ściśle wiąże się z wydarzeniami z 1 
kwietnia 1656 roku, kiedy podczas najazdu szwedzkiego 
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w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz złożył uroczyste 
śluby, w których ogłosił Maryję szczególną Patronką 
Królestwa Polskiego, przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował 
wystarać się u Stolicy Apostolskiej pozwolenie na 
obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a 
także zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów 
i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. 

Dopiero po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości możliwe było rozszerzenie święta na cały 
kraj. Polscy biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej  
z prośbą o zatwierdzenie święta. Jako datę wybrano 
dzień 3 maja, aby upamiętnić pierwszą polską 

konstytucję, uchwaloną 3 maja 1791 przez Sejm 
Czteroletni, która w swoich założeniach wypełniła część 
ślubowań Jana Kazimierza. Święto zostało oficjalnie 
zatwierdzone w 1920 roku. 

W 300. rocznicę ślubowań Jana Kazimierza, 
nową ich wersję opracował ówczesny Prymas Polski 
kard. Stefan Wyszyński. 10 lat później 3 maja 1966 roku 
na Jasnej Górze odbyły się uroczystości milenijne chrztu 
Polski, w czasie których dokonano aktu zawierzenia 
Matce Bożej i powierzenia Jej opiece narodu Polskiego 
na następne 1000 lat. 

Barbara Musiał 

 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
 

Maj jest miesiącem szczególnie poświęconym 
Maryi. W tym czasie Polacy licznie gromadzą się przy 
grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na 
nabożeństwach majowych, 
nazywanych majówkami.  

Podczas nabożeństwa 
odśpiewuje się Litanię do 
Najświętszej Maryi Panny, zwaną 
Litanią Loretańską,  modlitwę „Pod 
Twoją obronę”, a kapłan udziela 
błogosławieństwa  Najświętszym 
sakramentem.  
W czasie nabożeństwa śpiewane są 
rozmaite pieśni poświęcone Matce 
Bożej.  
 Początki nabożeństw sięgają 
V wieku. Już wtedy wierni w 
kościołach wschodnich gromadzili się 
i śpiewali pieśni na cześć Matki Bożej. 
Nabożeństwa te miały wpływ na 
myślenie o modlitwie. Pokazały, że miejscem modlitwy 
nie musi być wyłącznie Kościół. Było to szczególnie 
ważne dla mieszkańców wsi, które były oddalone o duże 
odległości od kościoła. Mieszkańcy gromadzili się przy 

przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Gdy nadchodziła 
wiosna i przyroda budziła się do życia, odnawiali je, 
przyozdabiali kwiatami i kolorowymi wstążkami. 
Nabożeństwa majowe zawsze licznie gromadziły 

wiernych w każdym wieku. 
Aktualnie dla każdego dnia 

nabożeństwa majowego odprawianego 
publicznie przywiązany jest odpust 7 lat. Za 
uczestniczenie przynajmniej przez 10 dni  
w nabożeństwie majowym publicznie 
odprawianym można zyskać pod zwykłymi 
warunkami odpust zupełny. Kto nie ma 
możliwości uczestniczenia w publicznym 
nabożeństwie, może zyskać odpust 5 lat za 
każdy dzień i odpust zupełny za cały 
miesiąc, prywatnie je odprawiając. 

Barbara Musiał  

 
 Od pierwszego maja zapraszamy 
wszystkich wiernych do naszej parafii na 
Nabożeństwo Majowe -  

w tygodniu o godzinie 18:00, a w niedzielę i święta  
o godzinie 17:30.  
     Duszpasterze  

PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ DO CZĘSTOCHOWY 
Akcja Katolicka wspólnie ze swoim opiekunem Ks. proboszczem Andrzejem Blewińskim zapraszają na 

ogólnopolską pielgrzymkę do Częstochowy, która odbędzie się 20 czerwca 2015 roku. W drodze powrotnej udamy 
się do Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia  w Mstowie. Obraz Matki Boskiej czczonej w Mstowie jako cudowny  
i słynący łaskami jest rytowaną podobizną Obrazu Jasnogórskiego. Koszt pielgrzymki  - 45 zł.  Zapisy w kancelarii 
parafialnej. 

Serdecznie zapraszamy 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

II KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ  
Akcja Katolicka wspólnie ze swoim opiekunem 

Ks. proboszczem i Asystentem DIAK  zaprasza do udziału 
w  II Kongresie Akcji Katolickiej, który będzie trwał pod 
hasłem: „Nieśmy Ewangelię nadziei”. Odbędzie się on w 
Krakowie w dniach od 17 do 20 września 2015r. 

Uroczystość rozpocznie się  Mszą Świętą w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Sesje plenarne 
odbywać się będą w sali krakowskiej filharmonii,  
a zakończy Kongres niedzielna Msza Święta o godz. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Czteroletni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Czteroletni
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13.00 w Bazylice Mariackiej. Zaplanowane są cztery bloki 
tematyczne: rodzina, społeczeństwo, polityka, kultura.  
Całkowity koszt  pielgrzymki  400 złotych. Zapisy na II 
kongres do dnia 10 maja 2015 roku. Drugi wariant 

wyjazd  tylko  w dniu  20 września do Krakowa - koszt 85 
złotych. 
Zapisy w kancelarii parafialnej. Program oraz bliższe 
informacje przy zapisie. 

Parafialny Oddział Akcji Katolicki

 

KALENDARIUM 
 
12.04.2015r.  - Niedziela Miłosierdzia Bożego otwiera 71. Tydzień Miłosierdzia, Święto patronalne Caritas. Serdecznie 
zapraszam do udziału we Mszy świętej dziękczynnej sprawowanej przez Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego 
Metropolitę Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – patronalne święto Caritas, 12 
kwietnia 2015 roku, o godz. 14.00.  
 
17.04.2015r. – Będziemy obchodzić 150. rocznicę urodzin Urszuli Ledóchowskiej (urodzona 17 IV 1865 r.), właśc. Julia 
Maria hr. Halka – Ledóchowska – święta katolicka, założycielka Urszulanek Serca Jezusa Konającego. W 1925 r. matka 
Urszula zainicjowała w Łodzi – Dziecięcą Krucjatę Eucharystyczną. Zmarła w Rzymie w 29 maja 1939 r. Jej 
nienaruszone szczątki spoczywają w Pniewie, w Domu Macierzystym Zgromadzenia. Została beatyfikowana  
w Poznaniu 20 czerwca 1983 r., a kanonizowana 18 maja 2003 r., przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 
 
25.04.2015r. - Dzień imienin Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego. W dniu 24.04.2015 
odbędzie się Msza św. z racji imienin Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego w Bazylice 
Archikatedralnej Godz. 12.00. Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w Eucharystii. 
 
26-28.04.2015r. - 80 rocznica wystawienia obrazu Jezusa Miłosiernego do publicznej czci w Sanktuarium Matki Bożej 
Miłosierdzia w Ostrej Bramie. 80 rocznica objawienia idei „nowego zgromadzenia” czyli Apostolskiego Ruchu Bożego 
Miłosierdzia. 
 
26.04.-3.05.2015r. -  Rozpoczyna Światowy Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne – Kościół chce w ten 
sposób przypomnieć wiernym, aby również przez cały rok troszczyli się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do 
życia konsekrowanego.  
 
29.04.2015r. - Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II Wojny Światowej ustanowiony przez 
Konferencję Episkopatu Polski w 2002 r. Jest kontynuacją idei niezwykłej pielgrzymki więźniów Dachau i obejmuje 
wspomnienie kapłanów męczenników, więźniów obozów koncentracyjnych w czasie drugiej wojny światowej oraz 
prześladowanych w okresie PRL. Na terenie diecezji łódzkiej przed II wojną światową posługę pełniło 357 
duchownych, zginęło 155, w tym 113 w obozie w Dachau. Parafia katedralna utraciła trzech swoich duszpasterzy. 
 
4.05.2015r.  - W tym dniu będziemy obchodzić 35 rocznicę święceń biskupich Arcybiskupa Seniora Władysława 
Ziółka.  
 
9.05.2015r. - Pielgrzymka do grobu bł. Rafała Chylińskiego w intencji trudnych problemów społecznych miasta Łodzi  
i regionu (wyjście z bazyliki archikatedralnej o godz. 9.00). 
 
10.05.2015r. – Piesza Pielgrzymka do grobu Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, Parzno godz.16.00. Wanda, 
Justyna Nepomucena Malczewska urodziła się 15 maja 1822 roku w Radomiu. Została ochrzczona 22 maja 1822 roku. 
Młoda Wanda oddała się całkowicie Bogu przez modlitwę i pracę dla bliźnich. Starała się przy pomocy wpływowej  
i zamożnej rodziny Siemieńskich służyć biednym ludziom wsi. Wiele wysiłku wkładała w podnoszenie oświaty wśród 
ludu. Wyszukiwała zdolną młodzież wiejską i przygotowywała ją do szkoły średniej. Wyczerpana pracą  
i umartwieniami coraz bardziej zapadała na zdrowiu. Zmarła 25 września 1896 r. Wanda Malczewska była uznana 
przez ludzi, którzy ją znali, zwłaszcza przez parafian z Parzna, za osobę świątobliwą. Jej ciało przeniesiono  
z cmentarza grzebalnego do krypty pod kościołem w Parznie. Obecnie toczy się w Rzymie jej proces beatyfikacji. 
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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. Stefan Bujak 
Nr konta parafialnego: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 36 8783 0004 0015 6097 2000 0001 

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

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 Gajek, Katarzyna Wieczorek,, Elżbieta Hildt, Barbara Musiał. 

Składanie gazetki: Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska, Katarzyna Wieczorek.  
Dystrybutor: Marek Cylke 

MIGAWKI Z ŻYCIA PARAFII 
 
Zapraszamy od pierwszego maja 2015r. na Nabożeństwo Majowe do parafii Matki Boskiej Dobrej Rady  

w Zgierzu  - w tygodniu o 18.00, w niedzielę i święta o 17.30.  
 
Duchowo przygotowujemy się do odpustu parafialnego, który odbędzie się w niedzielę 26 kwietnia. Centralną sumę 
o godz. 18.00 będzie sprawował wyjątkowo Zacny Gość ks. prof. Krzysztof Pawlina rektor PWTW w Warszawie. 
Wcześniej 23, 24 i 25 kwietnia przeżyjemy triduum eucharystyczne. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ ORAZ WOLONTARIUSZY DO ŚWIETLICY 

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

Z KSIĄG PARAFIALNYCH 
 

Sakrament małżeństwa zawarli  
 
Paulina Szymczak i Łukasz Dynowski 

 
Życzymy  Bożego błogosławieństwa Młodej Parze w  zdrowiu i radości na długie, długie lata małżeńskiego życia. 

 

Sakrament chrztu otrzymali 

 
Tomasz Michał Ślemp   Piotr Paweł Lisiecki  Maja Kawulska 
Patryk Sean Jóżwiak   Mikołaj Pskit   Oliwia Elżbieta Rychlińska 
Weronika Dominika Rychlińska  Nadia Firaza   Maja Firaza 

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

 

Odeszli do wieczności 

Stanisław Kubiak (ur.1930)   Grzegorz Szymczak (ur.1928)  Urszula Stefańska (ur.1934) 
Roman Januszewski (ur.1943)  Wiesław Rydel (ur.1948)  Stanisław Chruściel (ur.1954) 
Stanisław Tomaszczyk (ur.1931) Regina Szeląg (ur.1928)   Genowefa Musielak (ur.1942) 
Alicja Lewandowska (ur.2014) 

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

  Opracowała: Katarzyna Dąbrowska 


