
 

 

1 

D
o

b
r

a
 R

a
d

a
 7

-
8

 (
9

3
/

9
4

)
 l

ip
ie

c
-

s
ie

r
p

ie
ń

 
2

0
1

7
 

 

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

BOŻE CIAŁO- IDZIEMY ZA BOGIEM 
 

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przeka-
załem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął 
chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: "To jest Ciało 
moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę".     
(1 Kor 11, 23-24) 

W związku z powyższym, jest oczywiste, że Nasz Pan 
nie odszedł po prostu sobie do Nieba, ale zostawił nam 
siebie, tylko w innej postaci. Bóg nas tak ukochał, że nie 
chce pozostawać nadal Duchem, jakim jest w wieczności, 
ale w łaskawości swej pozwala nam Siebie zobaczyć, 
usłyszeć, dotknąć, a nawet spożyć.  To trochę tak, jakby 

Bóg zostawił tu na Ziemi swoje Oko, Ucho i Serce, aby 
nas lepiej widzieć, słyszeć i czuć jak biją nasze serca, czy 
naprawdę stajemy się godni Jego Obietnic. 

Ktoś mógłby powiedzieć, że w Hostii to tylko kawałek 
Ciała Bożego, ale czy Boga można dzielić na kawałki?  
A skoro nie można to wniosek jest prosty: Tu jest Bóg 
Prawdziwy.  Jednak spotkałem takich, którzy idą, ale 
wątpią, niedowierzają, zaniżają wielkość tego święta do 
poziomu tradycji, a nawet – mody. W tym momencie 
polecam, naprawdę warto znaleźć na stronie interneto-
wej naszej parafii archiwalne wydanie „Dobrej Rady”  
z czerwca 2014r. gdzie ks. Jacek Kucharski przedstawił 
historię tego święta. 

Moim zdaniem wielkiej wiary tu nie potrzeba, wy-
starczy zdrowa logika, chęć poszerzania swojej wiedzy  
i odważnego przyjęcia Prawdy, która z czasem coraz 
pewniej odpowiada na pytanie: Jak tu nie kochać nasze-
go Stwórcy, a raczej – jak kochać Go jeszcze bardziej, 
mocniej, głębiej?  Nie jest to jednak możliwe bez Łaski 
Bożej, o którą nieustannie trzeba prosić w modlitwie,  
a sam Bóg wybierze dla każdego indywidualnie to, co 
najlepsze, bo przecież zna nas lepiej niż my sami siebie. 
Nie pisałbym tak, gdybym osobiście tego nie doświad-
czył. Ale o tym – jeśli będzie taka potrzeba – innym ra-
zem. 

Procesja tak rzeczywiście wygląda – idziemy ZA Bo-
giem, ale oczywiste jest to, że dzieje się tak dzięki Nie-
mu, a więc tak naprawdę – idziemy Z Bogiem i tego 
Wam życzę – drodzy czytelnicy – na KAŻDY dzień:  
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zostańcie z Bogiem! 
I ja też pragnę z Panem Bogiem żyć i umierać, by 

znowu żyć.  

Tekst: Bolesław Urbanowicz 
Zdjęcia: Marianna Strugińska- Felczyńska 
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WTAJEMNICZENI W CHRZEŚCIJAŃSTWO 
SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

 

Bierzmowanie to kolejny sakrament w życiu 
człowieka. Jest on jednym z najważniejszych, 
bowiem świadczy o dojrzałości chrześcijańskiej. 
Szafarzem tego sakramentu jest sam biskup.  
W razie konieczności zgodnie z kanonem 883 
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., sakra-
mentu może udzielić każdy proboszcz bądź każdy 
kapłan. Podlega on na namaszczeniu czoła olejem 
Krzyżma, który został poświęcony w Wielki 
Czwartek.   

W naszej parafii Matki Bożej Dobrej Rady  
w Zgierzu, uroczystość bierzmowania odbyła się 
dnia 12 czerwca 2017 roku, podczas Eucharystii 
sprawowanej o godzinie 19. 00, przez J.E. Ks. Bp. 
Ireneusza Pękalskiego.  Do sakramentu przystąpiło 103 
młodych.  Przygotowania młodzieży trwały od września 
do czerwca, po przez uczęszczanie na katechezę, regu-
larny udział w niedzielnych Eucharystiach oraz uczestnic-
two w nabożeństwach. Do tej wielkiej uroczystości przy-
gotowywał nas pan katecheta Igor Krawczyk, a naszym 
duchownym opiekunem był ks. Tomasz Cyliński.  

Uroczystość ta była dla każdego z nas wielkim,  
a zarazem długo wyczekiwanym wydarzeniem. Nie da się 
jednoznacznie określić co każdy z nas czuł, bowiem  
w każdym z nas były inne emocje. Ja czułem ogromny 
stres, ale wszystko to było chwilowe, bowiem z momen-
tem namaszczenia mojego czoła Krzyżmem Świętym 
wszystkie złe emocje uciekły, ogarnęła mnie błoga ra-
dość oraz wewnętrzny spokój. Jestem ogromnie szczę-
śliwy, że przyjąłem ten sakrament świadczący o dojrzało-
ści chrześcijańskiej. 

W imieniu moim i innych bierzmowanych, dziękujemy 
ks. Tomaszowi Cylińskiemu oraz  Panu Igorowi Krawczy-
kowi, za przygotowanie nas do sakramentu bierzmowa-
nia. Podziękowania nasze kierujemy także do wszystkich, 
którzy włączyli się w upiększenie tej uroczystości. Dzię-
kujemy Księdzu Proboszczowi, za jego troskę o młodych 
w naszej parafii, dziękujemy wszystkim księżom, którzy 
w piątek przed uroczystością Bierzmowania służyli po-
mocą w konfesjonale. Podziękowania także należą się 
Asyście parafialnej oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza, któ-
rzy uświetnili tę uroczystość swoją posługą. Dziękujemy 
także tym, którzy upiększyli naszą świątynię. 

Adrian Onik

 
  

KLERYCY WCIELENI DO WOJSKA – DZIŚ PODPORUCZNICY 
W dniu 13 października 2016 roku Prezydent Rzeczy-

pospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem nr 
112.62.2016 uczynił ks. Stanisława Kaniewskiego podpo-
rucznikiem Wojska Polskiego. 

Uroczystość odbyła się 12 listopada 2016 roku w ko-
ściele św. Stanisława Kostki w Warszawie – miejscu gro-
bu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W imieniu Prezydenta RP 
„Patent Oficerki” wręczył Minister Obrony Narodowej 
Antoni Macierewicz, w obecności Biskupa Polowego 
Józefa Guzdka. 
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Tego dnia, po Mszy św. koncelebrowanej pod prze-
wodnictwem Biskupa Józefa Guzdka, stopień podpo-
rucznika otrzymało 132 kapłanów. Podobna uroczystość 
odbyła się jeszcze w kilku późniejszych terminach i sto-
pień podporucznika otrzymało blisko 1.000 kapłanów. 

Rodzi się pytanie, skąd takie wyróżnienie i dlaczego ci 
kapłani? 

Najpierw pragnę podkreślić, że nie jest to wyróżnie-
nie, ale sprawiedliwość dziejowa. Podporucznikami Woj-
ska Polskiego mianowani zostali kapłani, którzy jako 
klerycy zostali powołani do wojska i odbyli 2-letnią służ-
bę wojskową. Kleryków „brano do wojska” w latach 
1958 – 1980. Należy zaznaczyć, że nie chodziło o podno-
szenie obronności kraju, ale był to element walki władzy 

komunistycz-
nej z Kościołem 
Katolickim. 
Gdy w danej 
diecezji biskup 
był bardziej 
zdecydowany 
wobec władzy 
świeckiej, za-
bierano mu 

więcej kleryków do wojska. 
Stosowano różne metody, aby po dwuletniej służbie 

wojskowej kleryk do Wyższego Seminarium Duchowne-
go nie wrócił. 

Ja odbyłem służbę wojskową w okresie od 21 paź-
dziernika 1965 do 20 października 1967 roku (pierwszy 
rok w kompanii kleryckiej w Bartoszycach, drugi rok  
w specjalnej jednostce kleryckiej w Szczecinie-

Podjuchach). Było dużo zajęć politycznych, aby „zmienić 
nasze myślenie”; w Wielkim Poście organizowano dysko-
teki i zapraszano dziewczyny z Technikum Odzieżowego 
– może klerycy się „skuszą”. Były też takie tygodnie, kie-
dy zabraniano klerykom klękać przed snem przy swoim 
łóżku do modlitwy. Wtedy osoby zauważone, jako klę-
czące podczas modlitwy, kierowane były następnego 
dnia do specjalnej drużyny i realizowano wobec nich 
tzw. „dawanie w kość” podczas dodatkowych zajęć tak-
tycznych. Przed Bożym Narodzeniem, aby nas psychicz-
nie złamać, aby klerycy nie myśleli o śpiewie kolęd i wyj-
ściu na mszę świętą, zorganizowano nocny alarm  
i w pełnym oprzyrządowaniu marsz trwający 17 godzin. 
Ja osobiście po zakończeniu marszu wchodziłem do bu-
dynku „na czworakach”, ale mocny duchowo. W tamtych 
warunkach poniżania naszej godności, tworzyła się mię-
dzy nami szczególna wspólnota i solidarność. 

Z wojska po pełnych dwóch latach służby wyszedłem 
jako szeregowiec; odbyłem pełnych 6 lat studiów w ra-
mach przygotowania do święceń kapłańskich i prawie 50 
lat byłem szeregowcem. Przed laty Biskup Polowy Sławoj 
Leszek Głódź wystąpił z inicjatywą nadania nam stopnia 
podporucznika, ale Prezydent Aleksander Kwaśniewski 
nie wyraził na to zgody. I tak było aż do 13 października 
2016 roku, do decyzji Prezydenta Andrzeja Dudy. 

Należy się jeszcze wyjaśnienie: w tamtych latach inni 
młodzieńcy, którzy podejmowali studia świeckie, kończy-
li studia w stopniu podporucznika niejako z automatu.  
W tym celu na uczelni mieli zajęcia z wojskowości i od-
bywali kilkumiesięczne szkolenie. 

 
ks. Stanisław Kaniewski  

 

 

 
FESTYN RODZINNY 

 
Już po raz 9 odbył się Festyn Rodzinny w parafii pw. 

Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Festyn organizo-
wany w parafii cieszy się dużym  zainteresowaniem para-
fian, a także osób nie związanych z nasza parafią. Zgro-
madziło się kilkaset osób, wśród nich wiele rodzin, które 
w ten sposób zaplanowały spędzić czas wolny w nie-
dzielne popołudnie. Podczas festynu, rodziny chętnie 
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włączyły  się w różne działania na rzecz parafii np. przy-
gotowanie i wydawanie żurku, pieczenie kiełbasek 
wspólnie z młodzieżą, prowadzenie stoiska z losami,  
upieczenie ciast.  Na festynie umiliły nam czas  występy   
dzieci i młodzieży  ze zgierskich placówek oświatowych 
tj.: zespół wo-
kalny z Miejskie-
go Ośrodka Kul-
tury  -  Studia 
Wokalnego MIX 
and Coconus 
prowadzonego 
przez Julię 
Szwajcer, grupa 
taneczna 
,,Topolinki” z 
Przedszkola nr 
12 prowadzona 
przez panią Annę Helińską i Kingę Różalską, Jagoda Wró-
blewska i Klaudia Owczarczyk z Gimnazjum nr 2, Joanna 
Kisiel wspólnie z osobami prowadzącymi Jackiem Gra-
czykiem, Agnieszką Miłosz i Julią Pawlak poprowadzili 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia,  chór Państwowej Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Zgierzu ,,Cantabile’’ prowadzo-
ny przez Wojciecha Bogusławskiego, Aleksandra Wasiak 
z Gimnazjum nr 2, Wioletta Cywińska, Nadia Olczak  
z przedszkola nr 7, Schola Melodyjki prowadzona pod 
przewodnictwem Beaty Pawłowskiej, Róża Wasiak, Szy-
mon Wieczorek z Martyną Wieczorek oraz Oliwia Kru-

sińska -  artyści dostarczyli  niezapomnianych wrażeń. 
Podczas tegorocznego festynu było bardzo dużo nagród 
od sponsorów, różne książki, usługi fryzjerskie, kosme-
tyczne, pizza, obiady w restauracji, kawa w kawiarence. 
Główną nagrodą był rower, a także tablety, aparaty fo-

tograficzne itp. Loso-
wanie nagród dostar-
czało wiele emocji 
parafianom, a ks. 
proboszcz podczas 
losowania 
,,podgrzewał atmos-
ferę”. 

Głównym organi-
zatorem festynu był 
ks. Tomasz Cyliński, 

wspólnie z grupą młodzieżową przy 
wsparciu ks. Proboszcza i parafian. 

Podczas festynu mieliśmy możli-
wość poznania się nawiązania kontak-
tów, rozmowy z duszpasterzami, 
wspólnego spędzenia wolnego czasu. 

W imieniu parafian dziękujemy 
młodzieży, bowiem mogliśmy poznać 
Wasze talenty, zdolności kulinarne  
inne.  Dziękujemy wszystkim sponso-
rom i osobom zaangażowanym  w zor-
ganizowanie festynu. 

 
Marianna  Strugińska- Felczyńska 

 
 

 
 

AKCJA KATOLICKA U STÓP PANI JASNOGÓRSKIEJ 
 

,,Idźmy i głośmy z Maryją” to hasło 22 Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Członkowie 
Akcji Katolickiej z Archidiecezji Łódzkiej wzięli udział  

w konferencji oraz Mszy Św., by podziękować za otrzy-
mane łaski i prosić Maryję o wsparcie w dalszych działa-
niach rozwoju Akcji Katolickiej. 
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Konferencja naukowa poprzedzająca pielgrzymkę od-
była się a auli redakcji tygodnika „Niedziela”, poświęco-
na była tematyce mariologicznej, kerygmatyczno- pasto-
ralnej. 

Podczas konfe-
rencji abp senior 
Stanisław Nowak 
podkreślił Maryjne 
aspekty kerygma-
tyczne, wskazując,  
że w obecnych 
czasach ,,misja 
Akcji Katolickiej 
polega na stawa-
niu z mocą w 
sprawie bronienia 
godności człowie-
ka i Kościoła”. 
Ojciec Dyfinitor 
podkreślił drogi działania Boga przez Maryję. Zaliczył do 
nich Jasnogórskie Śluby Narodu i objawienia Fatimskie. 
Rektor Seminarium Duchownego w Poznaniu zachęcał, 
aby modlić się o powołania Świeckich. Ks. inf. Ireneusz 
Skubiś zapoznał zgromadzonych z inicjatywą Ruchu 
,,Europa Christi”. 
Konferencja zakończyła się Apelem Jasnogórskim. 

Podczas homilii na szczycie Jasnogórskim, Krajowy 
Asystent Akcji Katolickiej bp. Mirosław Milewski nawią-
zując do słów Papieża Franciszka, wymienił  cztery filary 

aktywności  Akcji 
Katolickiej: modli-
twa, formacja, po-
święcenie i aposto-
lat. 

W drodze po-
wrotnej z Często-
chowy  uczestnicy  
wraz z Asystentem 
Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Łódz-
kiej ks. Andrzejem 
Blewińskim udali się 
do Sanktuarium 
Matki Boskiej Bole-
snej w Wielgomły-

nach. Tu powitał nas Ojciec, proboszcz, Sanktuarium, 
zapoznał z historią powstania, założycielami Sanktua-
rium. Następnie wspólnie odmówiliśmy modlitwę  
w intencji pomyślnego rozwoju Akcji Katolickiej. Wszyscy 
wrócili ubogaceni duchowo, zadowoleni, że każdy mógł 
podziękować Matce Boskiej oraz wyrazić swoje prośby.  

 
Marianna Strugińska-Felczyńska  

 
 

PIELGRZYMKA KOŁA RADIA MARYJA 
 

Członkowie Koła Radia Maryja, działającego przy pa-
rafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu, wspólnie  
z ich opiekunem duchowym ks. Tomaszem Cylińskim 
wybrali się do Torunia 13 czerwca br. Odwiedzili  rozgło-
śnię Radia Maryja 
oraz zwiedzili 
Wyższą Szkołę 
Kultury Społecznej 
i Medialnej. 
Najważniejszym 
jednak wydarze-
niem było uczest-
nictwo w Euchary-
stii w Sanktuarium 
Najświętszej Maryi 
Panny Gwiazdy 
Nowej Ewangeli-
zacji i św. Jana 
Pawła II, którą ks. 
Tomasz sprawował w intencji uczestników pielgrzymki. 

Sanktuarium jest wotum wdzięczności za papieża Po-
laka. Na plac kościelny wprowadza brama, w której 
umieszczono wielki krucyfiks oraz cytat z Cypriana Kami-
la Norwida „Krzyż stał się nam bramą”. Na górnej kondy-

gnacji świątyni znajduje się ołtarz – dokładna replika 
prywatnej kaplicy papieża Jana Pawła II w Watykanie  
z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, podpisanym 
przez Jana Pawła II. W świątyni znajdują się relikwie św. 

Jana Pawła II – ampułka  
z jego krwią. Sanktuarium 
ma też wydźwięk narodowo 
– patriotyczny, stąd w wy-
stroju znajdują się np. pol-
skie emblematy ludowe: 
krakowskie, góralskie, kur-
piowskie, w oknach witraże 
i mozaiki, malowidła biblij-
ne, na ścianach malowany 
poczet 34 świętych i wiel-
kich Polaków – od Mieszka I 
do Jana Pawła II.  

Dolny poziom w połowie 
wypełnia Kaplica Pamięci  

o Sprawiedliwych, będąca miejscem pamięci Pola-
ków, którzy zginęli z rąk Niemców ratując Żydów w cza-
sie II wojny światowej. 

W dolnej  kaplicy przechowuje się relikwie św.  
o. Maksymiliana Kolbe, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. 
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Karoliny Kózkówny oraz pierwszych polskich misjonarzy, 
którzy zginęli śmiercią męczeńską: bł. o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego i bł. o. Michała Tomaszka. 

W drodze powrotnej pielgrzymi udali się też w miej-
sce męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, a więc 
na włocławską tamę, gdzie na płaskim trawiastym pół-
wyspie wcinającym się w nurt Wisły stoi krzyż. Obok leży 
pamiątkowy głaz, który jest pomnikiem  upamiętniają-
cym śmierć ks. Jerzego. 

Przy zejściu z tamy, przy barierce jest kuloodporna 
szyba ze znakiem krzyża. Leżą pod nią kwiaty i palą się 

znicze. To pomnik, ustawiony w miejscu, gdzie wyłowio-
no z wody ciało ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego 
przez oficerów służby bezpieczeństwa 19 października 
1984 roku. Pielgrzymi wraz z księdzem odmówili litanię 
do bł. ks. Jerzego oraz zapalili znicze. 

Wszyscy wrócili ubogaceni duchowo, zadowoleni ze 
wspólnego wyjazdu z naszym opiekunem. Pielgrzymi są 
wdzięczni księdzu opiekunowi za organizowane piel-
grzymki do Torunia.  

Helena Omietańska

 
 

 
ZAPROSZENIE NA XXIV PIESZĄ PIELGRZYMKĘ ZGIERSKĄ NA 

JASNĄ GÓRĘ 20 - 27 VIII 2017r. 
 

Jak co roku 20 sierpnia wyruszy XXIV Piesza Piel-
grzymka Zgierska na Jasna Górę.  

20 VIII 2017r. (niedziela) o godz. 6.00 zostanie od-
prawiona Msza Święta na rozpoczęcie pielgrzymki  
w kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu, po 
Mszy Świętej ok. godz. 7.00 nastąpi wymarsz pątników 
na pielgrzymi szlak. 

Patronami tegorocznej pielgrzymki będą: Święty Brat 
Albert Chmielowski i Błogosławione Dzieci z Fatimy,  
a hasłem są słowa: JESTEŚMY ŻYWĄ KORONĄ MARYI. 

Trasa pielgrzymki pozo-
staje bez zmian (noclegi:  
w Dłutowie, Zawadowie, 
Folwarkach i Skrzydłowie). 
W czasie drogi pątnikom 
będzie towarzyszyła służba 
medyczna, kuchnia polowa, 
obwoźny sklepik, dla kontu-
zjowanych i tych, których 
opuściły siły – bus, służba porządkowa oraz bagażowi. 

Noclegi w Częstochowie będą zamówione na Sali 
gimnastycznej przy internacie oraz u Sióstr Zakonnych. 
Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w Pieszej Piel-
grzymce, Bractwo Pielgrzymkowe zorganizowało możli-
wość zapisania się na Pielgrzymkę Duchową. Pielgrzymi 
Duchowi otrzymają przy zapisie znaczek pielgrzymkowy  
i specjalny Przewodnik Modlitewny. 

Przed oblicze Matki Najświętszej pątnicy ze Zgierza 
dotrą 24 VIII 2017r. o godz. 14.15. (czwartek). 

Tradycyjnie 25 VIII 2017r. o godz. 9.00 w sali O. Kordec-
kiego na Jasnej Górze będzie sprawowana Msza św.  
w intencjach, z którymi zgierscy pielgrzymi przyszli do 
Matki Boskiej Częstochowskiej oraz w intencji Zgierza  
i Władz naszego miasta. 

W tym roku pielgrzymi pozostaną w Częstochowie do 
27 VIII 2017r., gdzie rano o godz. 9.30 w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu będzie dla Nich sprawowana Msza św. 

O godz. 14.00 z parkingu przy Domu Pielgrzyma  
w Częstochowie odjadą autokary powrotne do Zgierza. 

Pątnicy do Kościoła św. Jana 
Chrzciciela w Zgierzu przyjadą 
ok. godz. 17.00 i następnie w 
szyku pielgrzymim przejdą do 
Kościoła Matki Boskiej Dobrej 
Rady , gdzie będzie miało 
miejsce zakończenie XXIV Pie-
szej Pielgrzymki Zgierskiej. 

Zapisy na tegoroczną 
Pielgrzymkę, noclegi, Pielgrzymkę Duchową, auto-
kar na Górkę Przeprośną i na autokar powrotny – 
w dniach 14-18 VIII 2017r. w Domu Duszpaster-
skim w godz. 18.00-20.00. 
 

PRZYJDŹ, ZAPISZ SIĘ I WYRUSZ RAZEM Z NAMI NA PIEL-
GRZYMI SZLAK !                                                                 

Ks. Damian Czerwiński 
 kierownik Zgierskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 

wraz  z Bractwem Pielgrzymkowy
 
 

SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI 
 

Miesiąc trzeźwości – obchodzony corocznie w sierp-
niu czas, w którym Kościół katolicki w Polsce zachęca 
wiernych (i nie tylko) do całkowitej abstynencji od alko-

holu. Kościół zachęca wszystkich Polaków o świadectwo 
powstrzymania się od picia z motywów religijno-
moralnych, wychowawczych i patriotycznych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Abstynencja
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Historia 
Sierpień jako miesiąc trzeźwości jest przeżywany od 

1984 roku. Wybrano sierpień ze względu na szczególne 
czczenie i „nagromadzenie” świąt maryjnych w tym cza-
sie. Również w dniu 26 sierpnia 1956 roku w święto 
Matki Bożej Częstochowskiej, w dzień 
odnowienia Jasnogórskich Ślubów 
Narodu jedno z przyrzeczeń brzmiało: 
„Przyrzekamy wypowiedzieć walkę 
lenistwu i lekkomyślności, marnotraw-
stwu, pijaństwu, rozwiązłości”. Stąd też 
zachęta do podjęcia choćby miesięcz-
nej abstynencji. 

Przesłanie 
W przekazanym apelu na obcho-

dzony w 2011 r. już po raz 28 czas abs-
tynencji, Zespół Konferencji Episkopatu 
ds. Apostolstwa Trzeźwości ostrzegł 
m.in., że alkohol traktuje się jak nie-
groźny produkt spożywczy, który nie 
powoduje żadnych negatywnych kon-
sekwencji. Wraz z początkiem sierpnia w kościołach w 
całym kraju odczytywany jest tekst przysięgi zobowiązu-
jący do powstrzymania się od spożywania alkoholu przez 
najbliższy miesiąc. 

Abstynencja jest rodzajem postu czyli dobrowolnego 
wyrzeczenia się rzeczy dozwolonej, lecz której naduży-
wanie może prowadzić do nałogów i grzechu nieumiar-
kowania. 

Duże zasługi w pokonywaniu nałogu i w pomaganiu 
rodzinom alkoholików ma od lat Kościół katolicki.  

Podobnie jak w innych diecezjach, również w naszej 
istnieje duszpasterstwo trzeźwości, które zachęca m.in. 
do podjęcia abstynencji, popularyzuje u dzieci i młodzie-
ży postawy abstynenckie, organizuje dyżury specjalistów 
z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, two-

rzy parafialne wspólnoty abstynenckie, 
propaguje abstynencję jako cnotę 
chrześcijańską, wreszcie organizuje 
modlitwy w intencji abstynencji, a na-
wet wesela bezalkoholowe. 

Od prawie 30 lat sierpień jest ogła-
szany przez Kościół miesiącem absty-
nencji. Każdy z nas, mając świadomość, 
jak wielkim niebezpieczeństwem jest 
ten nałóg, może podjąć osobiste po-
stanowienia. Warto pomyśleć o indy-
widualnych modlitwach w intencji 
nieuleczalnie chorych ludzi, jakimi są 
alkoholicy. Ponadto o udziale  
w Mszach św. i nabożeństwach w ich 
intencjach odprawianych. A może zde-

cydować się na abstynencję? Chociażby w sierpniu. To 
dobry sposób na wspieranie modlitw o abstynencję kon-
kretnych osób uzależnionych od nałogów. Każda forma 
działalności na rzecz abstynencji jest dobra. Tylko obo-
jętność nie służy tej sprawie. Pamiętajmy również o po-
stawie chrześcijańskiej aby nie osądzać, nie lekceważyć 
ludzi mających problem alkoholowy oraz ich rodzin, 
nieść im rozważną pomoc służącą wyjściu z nałogu. 

 
Aneta   Mikołajczyk

 
 

 
NIESIEMY DOBRĄ NOWINĘ DROGAMI ŚWIATA  

1 GR ZA 1 KM – WSPOMÓŻMY MISJONARZY 
 

W dniach 23 – 30 lipca obchodzimy 18 Ogólnopolski 
Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „Niesiemy Dobrą 
Nowinę drogami świata”. Jak co roku organizatorem 
tego Tygodnia jest MIVA Polska – agenda Komisji Epi-
skopatu ds. Misji.  

MIVA apeluje do wszystkich kierowców, aby dzięko-
wać Bogu za opiekę w podróżach oraz przekazać 1 grosz 
za 1 km bezpiecznej jazdy na środki transportu dla mi-
sjonarzy. Inicjatywa związana jest z obchodzonym 25 
lipca wspomnieniem św. Krzysztofa – patrona kierow-
ców i podróżujących. 

Postać św. Krzysztofa łączy dwa wymiary: wymiar mi-
syjny i wymiar bezpieczeństwa na drogach. Papież Fran-
ciszek odwołując się do znaczenia imienia „Krzysztof” 
mówi: „W pewien sposób możemy powiedzieć, że od 
dnia chrztu każdy z nas otrzymuje nowe imię, oprócz 
tego, które nadają nam mama i tata, a tym imieniem jest 

„Crostoforo” [Krzysztof], wszyscy jesteśmy Krzysztofami. 
Co to znaczy? Wszyscy jesteśmy tymi, „którzy niosą 
Chrystusa” (Katecheza Papieża Franciszka 30.01.2016 r.)  

Każdy misjonarz jest posłany przez Kościół, aby nieść 
innym Chrystusa. To wielkie zadanie realizowane jest nie 
tylko poprzez głoszenie Dobrej Nowiny, ale także wielo-
raką działalność dobroczynną. W tym wielką pomocą są 
środki transportu. Tylko w ubiegłym roku z pomocy 
MIVA Polska i „Akcji św. Krzysztof 1 gr za 1 km” zostało 
zakupionych 37 samochodów terenowych i osobowych, 
5 busów, 1 ambulans, 8 motocykli, 13 rowerów dla kate-
chistów, 140 wózków dla niepełnosprawnych i 2 silniki 
do łodzi. Pojazdy te służą w 26 krajach świata. Dzięki nim 
mogą funkcjonować poszczególne misje, ośrodki i centra 
duszpasterskie, szkoły, ośrodki zdrowia i misyjne szpita-
le, domy pomocy i hospicja prowadzone przez polskich 
misjonarzy. Umożliwiają one intensywniejszy się  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_grzech%C3%B3w_g%C5%82%C3%B3wnych
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w ewangelicznego ziarna, a ludzie mogą regularnie 
uczestniczyć w Eucharystii i korzystać z sakramentów. 
Dlatego tak bardzo potrzebna jest pomoc, którą organi-
zuje MIVA.  

Wpatrując się w postać św. Krzysztofa, modlimy się 
za wszystkich kierowców i użytkowników dróg o bez-
pieczne podróże. Oni także mają nieść dobro innym 
używając pojazdów w sposób bezpieczny, mądry i od-
powiedzialny. Niosą też Chrystusa biorąc udział w Akcji 
św. Krzysztof. Or-
ganizatorzy zwra-
cają uwagę, że 
obchody Tygodnia 
św. Krzysztofa to 
także okazja, aby 
przeprowadzić 
rachunek sumienia 
kierowcy i użyt-
kownika drogi. 
Wiele jest bowiem 
grzechów popeł-
nianych przez kie-
rowców. Pomocą 
może posłużyć dekalog kierowcy proponowany przez 
MIVA Polska. To zasady etyki kierowcy chrześcijanina  
w formie 10 przykazań dla kierowców.  

Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa w kościołach  
i parafiach w Polsce błogosławi się kierowców i ich po-
jazdy. Wtedy też kierowany jest apel MIVA o rozważną, 
kulturalną, bezpieczną i trzeźwą jazdę, a także zachęca 

się wiernych oraz ludzi dobrej woli do udziału w Akcji św. 
Krzysztof – podziękowanie Bogu za bezpieczne podróże  
i ofiarowanie 1 grosza za 1 kilometr bez wypadku na 
środki transportu dla misjonarzy. Indywidualni dobro-
czyńcy mogą przekazywać swój dar wpłacając również 
na konto MIVA Polska. Każdy dobroczyńca jest otoczony 
modlitwą polskich misjonarzy szczególnie w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca. Wszystkie pojazdy misyjne 
zakupione z pomocą MIVA noszą jej emblemat jako znak 

obecności polskich darczyń-
ców na misyjnych drogach.  

MIVA (Mission Vehicle 
Association) jest stowarzy-
szeniem na rzecz misyjnych 
środków transportu. Idea 
stowarzyszenia pochodzi od 
o. Pawła Schulte OMI, który 
założył stowarzyszenie 
MIVA w Niemczech w 1927 
roku. Z biegiem lat zaczęło 
działać także w wielu innych 
krajach. MIVA Polska po-
wstała w roku Wielkiego 

Jubileuszu 2000. Działa jako agenda Komisji Episkopatu 
Polski ds. Misji. Jej celem jest pomoc polskim misjona-
rzom w zakupie środków transportu. Wspiera także dzia-
łania na rzecz bezpieczeństwa na polskich drogach.  

O bieżących potrzebach misjonarzy i prośbach  
o środki transportu dowiedzieć się można z materiałów 
przesłanych do parafii oraz na stronie www.miva.pl. 

Piotr Janczak

 

PODZIĘKOWANIA ZA ZORGANIZOWANIE  
FESTYNU PARAFIALNEGO 

 
W dniu 11 czerwca 2017 roku w naszej parafii odbył 

się dziewiąty Festyn Rodzinny.  Duszpasterze wyrażają  
szczególną wdzięczność wszystkim tym, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do jego zorganizowania i 
przeprowadzenia. Dziękujemy  za   obecność, przykład 
dobrej, miłej, radosnej i wspólnej zabawy rodzinnej. Swą 
wdzięczność wyrażamy wobec sponsorów, którzy wsparli 
Rodzinny Festyn Parafialny. Fundatorami nagród byli:  
 
1. Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16;  
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 

ul. Łęczycka 24; 
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wschodnia 2;  
4. Spółka Eurofoam Polska, ul. Szczawińska 42; 
5. Firma ZygZak z Łodzi; 
6. Studio Fryzur, ul. Kolejowa 3b;  
7. Salon Fryzjerski, Plac Kilińskiego 5;  

8. Salon Fryzjerski Awangarda,  ul. Rembowskiego 
36/40;  

9. Salon Kosmetyczny Alicja, ul. 3 Maja 5a; 
10.  Zakład Fotograficzny Fujilab, ul. Długa 38;  
11.  Księgarnia Pan Tadeusz, ul. Długa 55;  
12.  Księgarnia Jeżyk, ul. 3 Maja 5a; 
13.  Kawiarnia No i Fajne, ul. 3 Maja  35;  
14.  Restauracja u Borówy, ul. Narutowicza 26;  
15.  Restauracja & Bar Myśliwski, ul. ks. Jerzego Popie-

łuszki 9;  
16.  City Pizza, Plac Kilińskiego 9;  
17.  Pizzeria Decoro, ul. Kolejowa 3;  
18.  Hotel San Remo, ul. Chemików 6;  
19.  Restauracja Sphinx, ul. Dąbrowskiego 20b; 
20.  Gospodarstwo Szkółkarskie Drzew i Krzewów Oz-

dobnych  „Końca”,  ul.  Młodzieżowa 53;  
21.  Szkółka drzew i krzewów ozdobnych, ul. Zawiszy 54; 
22.  Klub Fitness Forma,  ul. Samozwaniec 18.  
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Dziękujemy także państwu Matusiakom, Wasiakom, 
Surmaczom i Jędrzejczakom za przygotowanie zaplecza 
kulinarnego, dziękujemy wszystkim, którzy upiekli ciasta 
oraz młodzieży za włączenie się w sprawy organizacyjne. 

Słowa podziękowania należą się też artystom występują-
cym na scenie. 

Ks. Tomasz Cyliński 

 

 

„ROLA MODLITWY W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA” 
 

14 czerwca br. w ramach katechezy dla dorosłych od-
była się w kościele Matki Bożej Dobrej Rady konferencja 
na temat: „Rola modlitwy w życiu chrześcijanina”. Pro-
wadzący – ks. Krzysztof Basztabin zdefiniował modlitwę 
jako „żywy i prawdziwy osobowy związek, kontakt Boga 
z człowiekiem i człowieka z Bogiem”. Wypływa on z wy-
znawanej przez Kościół w Składzie Apostolskim TAJEM-
NICY WIARY. Tajemnica ta wymaga, aby chrześcijanie 
upodobniali się w swym życiu do Chrystusa w Duchu 
Świętym na chwałę Boga Ojca.  

Wg św. Augustyna „modlitwa jest 
wzniesieniem serca, prostym spoj-
rzeniem ku Niebu, okrzykiem 
wdzięczności i miłości, zarówno w 
cierpieniu, jak i w radości”. Modlitwa 
to dar Boży – wzniesienie duszy do 
Boga, prośba w różnych intencjach, 
ale także dziękczynienie, przebłaga-
nie i uwielbienie Boga. Jezus pragnie 
spotkania z nami w sakramentach, w 
modlitwie wspólnotowej i osobistej, 
a my przychodzimy do Niego jak Samarytanka przy stud-
ni Jakubowej, aby zaczerpnąć wody życia.  

Szczególne znaczenie w czasie modlitwy ma nasza 
pokora, wołanie do Boga „z głębokości pokornego i skru-
szonego serca” (Ps 130,1). Uniżenie się jest dyspozycją 
do przyjęcia daru modlitwy, w której Duch Święty przy-
czynia się za nami w błaganiach. 
Przez modlitwę spotykamy się z łaską Bożą, jest to droga 
do zbawienia. Modlitwa chrześcijańska to „przymierze 

pomiędzy Bogiem i człowiekiem za pośrednictwem Chry-
stusa w mocy Ducha Świętego skierowane ku Bogu Oj-
cu”. Bez względu na gesty i słowa człowiek modli się 
duszą i ciałem. 
Pismo Święte ponad 1000 razy mówi, że modli się serce 
człowieka. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa nie 
przynosi owoców, pozostaje pusta.  

W centrum modlitwy chrześcijańskiej znajduje się 
imię Jezus („Bóg, który zbawia”). W Nowym Testamencie 
modlitwa jest komunią dzieci Bożych z nieskończenie 

dobrym, miłosiernym, kochającym Oj-
cem. Piękną ilustracją nieskończonej 
miłości Boga jest przypowieść o synu 
marnotrawnym.  

W modlitwie wyrażają się akty wia-
ry, nadziei i miłości. Wznosimy swego 
ducha ku Bogu, aby wyrazić naszą ado-
rację Boga w modlitwie uwielbienia, 
dziękczynienia, modlitwie wstawienni-
czej i błagalnej.  

Modlitwą powinno być przeniknięte 
całe życie chrześcijanina, codzienne, zwyczajne, czasem 
piękna a czasem trudna teraźniejszość i niepewna przy-
szłość. 

Wszystkie formy modlitwy mogą być tym ziarenkiem 
gorczycy, zaczynem, do którego Chrystus porównuje 
królestwo Boże (Łk 13, 12 – 20), dlatego „zawsze trzeba 
się modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1). 
 

Elżbieta Hildt
 

 
 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA PRZY PARAFII MATKI BOŻEJ 

DOBREJ RADY W ZGIERZU 
 

W naszej parafii od 1986 roku działa wspólnota 
modlitewna nazywana Żywym Różańcem, która skupia 
40 osób. 

Różaniec to modlitwa, która pomaga nieustannie 
medytować Boże tajemnice, to najlepsza i najbardziej 

wypróbowana tradycja kontemplacji chrześcijańskiej. 
Moderatorem parafialnym jest ks. Krzysztof 

Basztabin, który dba o formację członków i prowadzenie 
miesięcznych konferencji, zaś zelatorką jest Janina 
Domańska. 
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Spotkania formacyjne odbywają się w każdy ostatni 
wtorek miesiąca o godz. 18.30, które każdorazowo 
poprzedzone są uczestnictwem członków we Mszy św.  
i w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. 

Tematem konferencji formacyjnych są ważne 
wydarzenia w życiu Kościoła lokalnego i Powszechnego. 
Formacja prowadzona jest w oparciu o postanowienia 
Statutu Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”, do formacji 
członków wykorzystywane są materiały zawarte  
w miesięczniku „Różaniec” oraz w innych czasopismach 
katolickich, a także o materiały zawarte w książkach  

i broszurach wydawanych przez 
media katolickie. 

Koło w łączności z całym 
Kościołem podejmuje jako 
główną intencję swoich modlitw, 
intencje polecane przez papieża, 
czyli Papieskie Intencje Ogólne  
i Misyjne Apostolstwa Modlitwy. 

Przyjmujemy też specjalne 
intencje polecane przez księdza 
arcybiskupa. Modlimy się  
o naszych duszpasterzy. 
Codzienną modlitwą różańcową 
członkowie Koła obejmują także 
bieżące sprawy parafii, naszego 

miasta, wypraszają łaski dla Ojczyzny oraz całego Świata. 
Członkowie Koła biorą czynny udział w życiu parafii, 

uczestniczą w: oprawach Mszy św., procesjach, 
pielgrzymkach, nabożeństwach różańcowych, rozważając 
poszczególne tajemnice różańca świętego, rozważają 
stacje Drogi Krzyżowej, wspierają finansowo potrzeby 
parafii. 

Swoją modlitewną misję członkowie Żywego Różańca 
wypełniają pośród codziennych zajęć w miejscu i czasie 
dla nich dogodnym. 

Janina Domańska 

 
 

 
„ASYSTA PARAFIALNA” – ŁASKA BOŻA, HONOR I ZASZCZYT 

 
"Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, 
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo" 
 Mt 9, 37-38 
 

O jakich robotnikach mówił Pan Jezus?  
Oczywiście w pierwszym skojarzeniu myślimy o oso-

bach duchownych, 
konsekrowanych 
czy misjonarzach, 
tymczasem może to 
być każdy z nas.  

Jak stać się „ro-
botnikiem w Winni-
cy Pańskiej”?  

Jedyne co jest 
nam do tego po-
trzebne, to odważ-
ne postanowienie 
zostania Jego 
uczniem, słuchają-
cym i wypełniają-
cym Słowo Boże. Zgodnie więc z przytoczonym na wstę-

pie fragmentem Słowa Pańskiego, każde nasze działanie 
zaczynajmy od modlitwy, deklarując gotowość do przy-
jęcia Łaski służenia Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.  

Bóg w swej niepojętej miłości obdarza każdego czło-
wieka na ziemi niezliczonymi łaskami, ale tylko prawdzi-
wie wierzący potrafią je przyjąć i za nie dziękować.  

Jak dziękować Stwórcy Wszechświata? 
W modlitwie  

i czynie. Skoro 
przynajmniej raz  
w tygodniu powta-
rzamy słowa: „Wie-
rzę w jeden święty, 
powszechny i apo-
stolski Kościół…”, to 
dajmy temu wyraz 
na jaki tylko nas 
stać. Kościół, który 
prowadzi nas Chry-
stusową Drogą do 
Domu Ojca, niech 
będzie prawdziwie 

radosny, rozśpiewany, kolorowy, a jednocześnie wznio-
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sły, godny i z należytym szacunkiem oddający cześć  
i chwałę naszemu Panu. On jest przecież naszą Drogą, 
Prawdą i Życiem, a więc stańmy twardo u Jego boku  
i osłońmy Go baldachimem i własnym ciałem, żeby już 
więcej żadne „ciernie bluźnierstwa” i „kamienie nienawi-
ści” nie dosięgły Jego Świętości.  Nie żałujmy sił i środ-
ków i utkajmy najpiękniejsze sztandary, i ponieśmy je 
wysoko, niech łopocą  dumnie nad Zgierzem i błyszczą  
w oczy tym, co jeszcze błądzą w ciemnościach. 

Właśnie po to jest „asysta parafialna”: dzieci rozsypu-
jące płatki kwiatków, panie z wielkim różańcem i lam-
pionami, panowie ze sztandarami, chorągwiami, balda-
chimem i ta najbardziej zaszczytna i odpowiedzialna 
służba wspomagająca kapłana dźwigającego „Boga 
Prawdziwego w Świętej Hostyi”. To nie ksiądz wynajmuje 

ludzi do dekoracji Domu Bożego w środku, na zewnątrz  
i ulic parafii, lecz robią to osoby właściwie rozumiejące 
istotę wspólnoty parafialnej, i to niekoniecznie z poczu-
cia obowiązku, ale przede wszystkim z potrzeby serca.  

Jeśli Ty, Drogi Czytelniku, zauważysz wśród tych de-
koracji jakieś błędy, że gdzieś coś jest krzywo, lub nie-
domalowane – nie krytykuj, lecz dziękuj Bogu, że są 
wśród nas tacy, którzy mimo swoich wad i niedoskonało-
ści starają się bardziej uczestniczyć w życiu parafii niż 
tylko raz w tygodniu na Mszy Świętej niedzielnej położyć 
coś na „tacę”.  

Planowo spotykamy się w każdy drugi czwartek mie-
siąca w domu parafialnym, po wieczorowej Eucharystii  
o godz. 17.30. Zapraszamy. 

Bolesław Urbanowicz

 
 
 

ŚLADAMI WIARY I HISTORII 
 

W poniedziałek 05 czerwca br. skoro świt Ksiądz Pro-
boszcz parafii p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu dr 
Andrzej Blewiński grupę swoich parafian zabrał na piel-
grzymkę. Celem pielgrzymki były sanktuaria Podkarpac-
kie i m. Lwów. Swoją wędrówkę rozpoczęliśmy od od-
wiedzenia naszej Matki, Królowej Polski, u której stóp w 
Częstochowie Mszą Świętą poprosiliśmy o opiekę nad 
dalszą drogą. Późnym wieczorem dotarliśmy do Kalwarii 
Pacławskiej. Jako 
bazę wypadową do 
dalszej wędrówki 
wybraliśmy Dom 
Pielgrzyma przy 
Kalwaryjskim Sank-
tuarium. 

Kalwaria Pacław-
ska, to mała miej-
scowość, tuż przy 
granicy z Ukrainą. 
To miejsce wyjąt-
kowe, znajdują się 
tu Klasztor Ojców 
Franciszkanów  
i barokowe Sank-
tuarium z Cudow-
nym Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, przed którym 
modlili się Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarnecki, Książę 
Jerema Wiśniowiecki, Król Jan Kazimierz, Król Jan III So-
bieski. 
Kalwaria Pacławska ze względu na szczególny kult Męki 
Pańskiej nazywana jest Jerozolimą Wschodu, a ze wzglę-
du na obecność Cudownego Obrazu Matki Bożej nazywa 
na jest Jasna Górą Podkarpacia. 
Wśród pagórków i lasów otaczających Kalwarię bielą się 
liczne (42) kapliczki połączone dróżkami kalwaryjskimi. 

Drugiego dnia po smacznym i sytym śniadaniu rusza-
my w dalszą drogę. Zatrzymujemy się w Dukli niewielkim 
miasteczku o bardzo bogatej i tragicznej historii, w mie-
ście tym urodził się św. Jan z Dukli, patron Polski. 
W 1974r. w ołtarzu obecnej kaplicy barokowego kościoła 
Ojców Bernardynów umieszczono Relikwie Św. Jana  
z Dukli, które do 1946r. przebywały w kościele św. An-
drzeja we Lwowie. Odwiedziliśmy też Pustelnię św. Jana 

z Dukli i kościół Na Puszczy. 
W drodze do Strachocina 

wstępujemy do Sanktuarium 
Św. Michała Archanioła i bł. 
Bronisława Markiewicza  
w Miejscu Piastowym. 
No i nareszcie Strachocina, 
stara wioska Królewska, 
która jest znana w Polsce  
i poza jej granicami poprzez 
kult Św. Andrzeja Boboli. 
Pobyt w Strachocinie zakoń-
czyliśmy Mszą Świętą spra-
wowaną przez naszego Księ-
dza Proboszcza. 
Niedaleko Strachociny znaj-
duje się „Bobolówka”, miej-

sce gdzie wg. tradycji stał dworek, w którym prawdopo-
dobnie urodził się Św. Andrzej Bobola. 

Wracając do bazy noclegowej wstąpiliśmy do Iwoni-
cza Zdroju. Iwonicz Zdrój, to jedno z najstarszych pol-
skich uzdrowisk znane od 1578r. Nazwa Iwonicz wiąże 
się z wczesnym kultem Św. Iwona w Polsce. Ślady dzia-
łalności człowieka na terenie sięgają okresu neolitu. 
Główne zabytki Iwonicza, to Kościół p.w. św. Iwona  
i Matki Boskiej Uzdrowienie Chorych oraz drewniane 
wille i pensjonaty z XIX wieku. 
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Trzeciego dnia wybraliśmy się do Lwowa. Atrakcją 
Lwowa jest piękna, urzekająca architektura, widoczne 
we Lwowie Polskie akcenty budzą sentyment, wciąż 
można odnaleźć ślady wielokulturowej Rzeczypospolitej. 
Odwiedziliśmy słynny Cmentarz Orląt Lwowskich, który 
jest częścią Cmentarza Łyczakowskiego, na którym znaj-
dują się groby wielkich Polaków. Tamtejsze nagrobki to 
prawdziwe perły, dzieła sztuki. Swój pobyt na cmentarzu 
uwieczniliśmy wiązankami kwiatów z biało – czerwonymi 
wstęgami. 

Czwartego dnia musimy żegnać gościnną Kalwarie 
Pacławską. Żegnamy ją Mszą Świętą przed Cudownym 
Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej. 

Ostatnim Punktem naszej pielgrzymki jest wieś Krasi-
czyn, a w nim Kościół parafialny św. Marcina z XVII w.  
i zamek, który jest jednym z największych skarbów i per-
łą polskiej architektury renesansowo – manierycznej  
o niebywałych dekoracjach sgraffitowych. 
W tym majestatycznym zamku przyszedł na świat jeden 
z najwybitniejszych przedstawicieli rodu Sapiechów, 
Książę Kościoła późniejszy kardynał Adam Sapiecha,  
z którego rąk świecenia kapłańskie otrzymał Karol Wojty-
ła. 

Po kilkugodzinnej podróży trochę zmęczeniu, ale 
szczęśliwi zrealizowanym marzeniem zakończyliśmy na-
szą pielgrzymkę w dniu 08 czerwca wieczorem. 

Przeżycia, jakie towarzyszyły nam w pielgrzymowaniu 
nie da się opisać słowami. Wspólne Eucharystie, Apele 
Jasnogórskie, modlitwy, śpiewy oraz przebywanie  
w grupie ludzi kochających te same wartości – uczą do-
strzegać to, co w życiu jest najważniejsze. 
Przeżywając pielgrzymkową trasę pogłębiliśmy wiarę, 
wzbogaciliśmy wiedzę historyczną, zachwycaliśmy się 
pięknem przyrody i niepowtarzalną architekturą. 
Jest wiele niezwykłych miejsc na mapie świata, a wśród 
nich NASZA OJCZYZNA – POLSKA urzekająca miejscami 
świętymi i historycznymi świadczącymi o JEJ wielkości  
i bogactwie. 

Za to wszystko, co przeżyliśmy i widzieliśmy dzięku-
jemy BOGU, który posłużył się naszym Księdzem Pro-
boszczem dr Andrzejem Blewińskim. 

Kończąc chciałabym w imieniu całej grupy wyrazić 
słowa wdzięczności i podziękować Księdzu Proboszczowi 
za tak wspaniale zorganizowaną pielgrzymkę. 
 

Janina Domańska 

 
 
 

15 SIERPIEŃ ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 
 

Święto Wojska Polskiego – święto Sił  Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pa-
miątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczo-
nej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone 
ustawą Sejmu z 30 lipca 
1992 r. obowiązującą od 
13 sierpnia 1992. 
Dlaczego Święto Wojska 
Polskiego obchodzimy 
akurat 15 sierpnia?  

Święto to obchodzimy 
na pamiątkę zwycięskiej 
bitwy warszawskiej 1920 
roku, która trwała od 13 
do 25 sierpnia. Polskie wojsko odparło atak bolszewi-
ków. Jeden z ważniejszych epizodów starcia miał miejsce 
właśnie 15 sierpnia. Było nim zdobycie przez kaliski 203 
Pułk Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie,  
a wraz z nim kancelarii armii, magazynów i jednej z 
dwóch radiostacji.  

Zwyczajowo bitwę warszawską nazywa się „cudem 
nad Wisłą”, ponieważ w obliczu militarnej przewagi 
wojsk bolszewickich polskie zwycięstwo było niemal 
niemożliwe. Mimo to armia Józefa Piłsudskiego zdołała 
zatrzymać czerwony marsz na zachód Europy, tym sa-
mym uratować Stary Kontynent przed inwazją komuni-

stycznej rewolucji. Jak pokazały badania historyków z 
ostatnich lat, „cud nad Wisłą” był efektem złamania ra-
dzieckiego szyfru przez porucznika Jana Kowalewskiego. 
Dzięki temu Piłsudski mógł poznać pozycje wroga oraz 

jego rozkazy i wykonać słynny „głę-
boki manewr”, czyli kontratak znad 
Wieprza na wojska marszałka Micha-
iła Tuchaczewskiego. Bitwa war-
szawska rozstrzygnęła ostatecznie 
losy wojny polsko-bolszewickiej i 
uratowała młode polskie państwo od 
sowieckiej okupacji. Z tego powodu 
rocznica tego wydarzenia jest w 
Polsce celebrowana w sposób szcze-

gólny. 
Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pra-

cy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świę-
tem Wniebowzięcia Matki Bożej. 

Corocznie 15 sierpnia odbywają się we wszystkich ko-
ściołach polowych w Polsce uroczyste Msze Święte  
w intencji poległych na polu chwały. Na cmentarzach 
pamięć żołnierzy czci Apel Poległych, natomiast przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odprawiana 
jest z udziałem Najwyższych Władz Państwowych Hono-
rowa Zmiana Warty. 

Aneta Mikołajczyk

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Zbrojne_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Zbrojne_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_Warszawska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowzi%C4%99cie_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny
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PÓŁKOLONIE W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 

 
W dniach od 10 do 21 lipca 2017r. ponad 

50 dzieci z miasta Zgierza uczestniczyło w pół-
koloniach, zorganizowanych przez Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej w Zgierzu wspólnie  
z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzie-
żowych i księżmi z Parafii Matki Boskiej Dobrej 
Rady w Zgierzu. Półkolonie wśród dzieci cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. W trakcie 
wypoczynku mali podopieczni mieli zapew-
nionych wiele ciekawych atrakcji, którymi 
poszerzali swoją wiedzę na temat walorów 
przyrodniczych, kulturalnych i wypoczynko-
wych ziemi łódzkiej.  

Jedną z atrakcji, która czekała na dzieci był 
wyjazd do Arturówka, gdzie znajduje się nowo 
otwarty park wodny. Mimo kapryśnej pogody 
dzieci z radością hasały i korzystały z wodnych atrakcji. 

Dzieci uczestniczyły w grach i zawodach sportowych  
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu. 

Koloniści wybrali się także do Urzędu Miasta Zgierza, 
gdzie mieli przyjemność spotkać się z władzami Miasta 
Zgierza, tj.: Prezydentem Przemysławem Janiszewskim  
i Wiceprezydentem Bohdanem Bączyk. W Urzędzie Mia-
sta dzieci zasiadły na sali obrad, poznały Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego. Po urzędzie oprowadzał nas pan 
Naczelnik Wydziału Oświaty Marek Lipiec. 

I w tym roku nasi koloniści zwiedzali urokliwe 
zakątki ziemi łódzkiej, o których ciekawie opowia-
dał przewodnik Piotr Solle. Mali podróżnicy wybrali 
się do  Konarzewa, gdzie znajduje się ,,Zagroda 
Edukacyjna’’ z plantacją wikliny. Dzieci zwiedzając 
plantację podziwiały różnorodne wytwory wikli-
niarskie, zapoznały się z wyrobami wiklinowymi, 
wyplatanymi w naszym regionie, a także w innych 
zakątkach świata. Z prelekcji plantatora dzieci do-
wiedziały się jak hoduje się wierzbę plecionkarską i 

w jaki sposób obrabia się surowiec wiklinowy, aby był 
gotowy do wyrobu. W swojej podróży odwiedzili rów-

nież Piątek, gdzie mieści się  pomnik wyznaczający 
geometryczny Środek Polski. Następnym punktem 
naszego zwiedzania był późnogotycki XVI-wieczny 
kościół pw. św. Piotra i Pawła w Sobocie, a także 
neogotycki pałac z XIX w. Dotarliśmy także do ko-
ścioła gotyckiego w Bielawach, pałacu i stadniny 
koni w  Walewicach. Ostatnim punktem wycieczki 
były Lipce Reymontowskie, gdzie zwiedziliśmy 
Galerię Staroci i wspólnie piekliśmy kiełbaski przy 
ognisku. 

Organizatorzy mieli również na uwadze rozwój 
duchowy dzieci, dlatego też koloniści uczestniczyli 
w Mszy św. w ich intencji w Sanktuarium św. An-
toniego w Łodzi – Łagiewnikach, a po Mszy spotka-
li się z Ojcami Franciszkanami.  

Nie zapomnieliśmy też o poznawaniu swojego miasta 
Zgierza, dlatego też wybraliśmy się do Kościoła Św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej wspólnie z ks. Tomkiem Cylińskim. 
Z bogatą i ciekawą historią parafii zapoznał nas ks. Dzie-
kan Dekanatu Zgierskiego Ks. Andrzej Chmielewski.  

W czasie wypoczynku były chwile na zwiedzanie par-
ków zgierskich m.in. park im. Tadeusza Kościuszki. 
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W trakcie półkolonii, realizowane były warsztaty. 
Dzieci wzięły udział w projekcie –,,Okno na Świat- w 
świecie filmu” przygotowanym przez Fundację Kółko 
Graniaste. Do zadań kolonistów należało pogłębienie 
wiedzy w tematyce filmu, muzyki filmowej, a także 
udział w nagraniu krótkiego filmu do bajki. Nagranie 
scenek dostarczyło dzieciom wiele radości i dobrej za-
bawy, a przede wszystkim mogli doświadczyć uczestni-
czenia na planie filmowym.  Głównymi reżyserami byli 

młodzi ludzie: Szymon Wieczorek, Aleksandra 
Adamczyk przy współpracy z rodzicami i opieku-
nami na półkoloniach. Dziękujemy, za podjęciu 
trudu zaangażowania się  w podróż po świecie 
filmu.  

Nasz wspólny wypoczynek, to dla dzieci czas 
radości oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności 
poprzez zabawę. Jednak nie był by on możliwy 
bez społecznej pracy i za angażowania  Marianny 
Strugińskiej – Felczyńskiej Prezesa Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej oraz członków i sympa-
tyków Akcji Katolickiej: Aliny Leszczak, Hanny 
Florczak, a także rodziców Agnieszki Jędrzejczak i 
Edyty Gawryś, którzy cały czas, jako wolontariu-
sze wspierają działania świetlicy. To zespół osób, 

które otaczały swoją opieką dzieci, przygotowywały ka-
napki dla małych podróżników i dbały o miłą i życzliwą 
atmosferę w trakcie półkolonii. Dziękujemy Księżom, 
którzy nas wspierają i uczestniczą z nami w naszych wo-
jażach: Ks. Tomaszowi Cylińskiemu oraz Ks. Krzysztofowi 
Basztabin. 

Marianna Strugińska-Felczyńska 
Agnieszka Paszkowska
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Z KSIĄG PARAFIALNYCH  
 
 
 
 

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 

Sakrament chrztu otrzymali 
 

Zuzanna Anna Libiszewska  Jagoda Weronika Ryżlak   Antoni Zygmunt Nowak   Sara Julia Olobry 
Marta Patrycja Kuras    Hanna Osówniak    Aleksander Krystian Śmiechura  Antoni Piotr BielawskiJessica 
Skotarek 

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

Odeszli do wieczności 

Czesław Milczarek (ur.1949)  Józefa Stępniak (ur.1931)   Tomasz Płachciński (ur.1978) 
Emilian Dębski (ur.1937)    Bożena Wacławska (ur.1963)  Ludwik Mazurkiewicz (ur.1937) 
Jerzy Zieleziński (ur.1948)   Maria Siela (ur.1935)     Ireneusz Moździerzewski (ur.1940) 
Marianna Kucharska (ur.1925)  Janina Różalska (ur.1929)   Mieczysław Cieślak (ur.1934) 

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

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. dr Tomasz Cyliński. 

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, Elżbieta Hildt.   

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

Księże, Krzysztofie 

 
Z okazji imienin, składamy na ręce Księdza  życzenia wielu Łask Bożych, opieki Świętego Patrona, zdrowia 

oraz potrzebnych sił w wypełnianiu pasterskiego posłannictwa. 
Niech nieustająca opieka Matki Bożej oraz Jej wstawiennictwo będą pomocą  
oraz drogowskazem w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Niech Duch Święty  
kieruje Tobą jako strażnikiem prawdy, a głoszona przez Księdza Dobra Nowina  
napełnia ludzi żywą wiarą, nadzieją i miłością. 
 

Życząc tych Bożych darów w służbie Chrystusowemu Kościołowi,   
z zapewnieniem o modlitwie, 

Duszpasterze z parafii MBDR wraz z Parafianami 
 
 

 

Sakrament małżeństwa zawarli 
 
Klaudia Gruca i Kamil Antczak   Aleksandra Zaborowska i Mariusz Jon   Aleksandra Witowska i Michał Kawka 
 

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


