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DOBRA  

RADA 
PISMO PARAFIALNE LIPIEC 2010 (9) 

 

Grunwald Maryi 
Motto: 
„Bogurodzica Dziewica 
Bogiem sławiena Maryja” 
Pieśń śpiewana przez rycerstwo polskie pod Grunwaldem 
 
Motto II: 
„Zwycięstwo jeśli przyjdzie będzie zwycięstwem Maryi" 
Ks. August kard. Hlond 
Prymas Polski (1926-1948) 
 To nie przypadek, Ŝe 15 lipca 2010 roku w 600-tną 
rocznicę zwycięstwa polskiego pod Grunwaldem, Matka 
BoŜa w swoim jasnogórskim wizerunku nawiedza naszą 
parafię. To znak czasu. Matka BoŜa przybywa do nas, by 
odmienić nasze serca, umysły i sumienia. To musi być Jej 
Grunwald. Ale Ŝeby tak się stało, my Ŝołnierze Maryi 
lokalnego garnizonu, musimy Madonnie Jasnogórskiej 
w tym pomóc. Powinniśmy się przygotować. W dniach 10-
14 lipca odbędą się misje nawiedzenia. Uczestniczmy 
w nich w jak największej liczbie. Tym bardziej, Ŝe misje 
głoszą Ojcowie Paulini, którzy udowodnili, Ŝe są 
najwierniejszymi obrońcami Maryi. Msze Święte z nauką 
misyjną, godzinki o Niepokalanym Poczęciu, Apele 
Jasnogórskie, NaboŜeństwa Maryjne niech nam będą 
pomocą w skupieniach modlitewnych. Tak, modlitwa jest 
nam potrzebna, ale nie tylko. W tych niespokojnych 
czasach, kiedy atakuje się Kościół, PapieŜa 
Benedykta XVI, hierarchów kościelnych, a nas ludzi 

wierzących ośmiesza i zsyła na margines Ŝycia 
społecznego i politycznego, powinniśmy zademonstrować 
naszą Ŝywą wiarę, jedność z Kościołem 
Rzymskokatolickim, miłość do Jezusa i Jego Matki. 
W dzień przybycia Maryi w czwartek 15 lipca, jak 
najliczniej powitajmy naszą BoŜą Mamę na placu 
Kilińskiego o godz. 16.30 i odprowadźmy ją w procesji do 
świątyni. Wcześniej wysprzątajmy i udekorujmy nasze 
mieszkania, okna, idźmy do spowiedzi a moŜe przeprośmy 
się z ludźmi, których skrzywdziliśmy i wybaczmy tym, 
którzy nam wyrządzili krzywdę. Oczyśćmy naszą pamięć 
i sumienia. Nie posyłajmy Jej nagich mieczy grzechu. 
Dajmy Chrystusowi i Matce Najświętszej słowo honoru, 
Ŝe ich nigdy nie zdradzimy, choć po ludzku nie zdołamy nie 
obraŜać naszymi grzechami. Pasterka Maryjna w piątek 16 
lipca o północy, nocne czuwania i Ŝarliwa modlitwa, niech 
dopełnią czas nawiedzenia Matki BoŜej w naszej parafii. 
Podczas powitania, jako rycerstwo Maryi, uklęknijmy, 
zegnijmy kolana, witamy bowiem BoŜą Matkę, Naszą 
Matkę i Królową Polski.  

JeŜeli Maryja i Jej Syn będą z nami, to kto przeciw 
nam.  
 „O Matko dobra Ty, Polska Królowo” (C. K. Norwid) 
witamy Cię! 

Oprac. Bolesław W ąsowski 
 

Nagrody zostały rozdane … 
Z okazji nawiedzenia Obrazu Matki BoŜej 

Jasnogórskiej w Dekanacie Zgierskim podejmowane są 
róŜne inicjatywy. Cel jest jeden. Chodzi o to, aby 
mieszkańcy mogli  zastanowić się jaką rolę  pełni Maryja 
w Kościele i w Ŝyciu kaŜdego z nas. Święty Ludwik Maria 
Grignion de Montfart stwierdził, Ŝe jeŜeli pozwolimy się 
przez Nią prowadzić, to droga do Jezusa będzie duŜo 
łatwiejsza i łagodniejsza, poniewaŜ Maryja jest Matką, 
która prowadzi do Swego Syna, Słowa BoŜego, Mądrości 
Nieskończonej, Boga Miłości. 

Ksiądz Proboszcz Andrzej Blewiński zorganizował 
konkurs plastyczno- literacki pod hasłem „Matka BoŜa 
Nawiedza Naszą Parafię”. Radością jest, Ŝe władza 
samorządowa objęła patronat nad konkursem, którego 

tematyka jest tak bardzo waŜna dla wszystkich Zgierzan. 
Dziękujemy Staroście Zgierskiemu Jackowi Socha, 
Prezydentowi Miasta Zgierza Jerzemu Sokołowi i Wójtowi 
Gminy Zgierz Zdzisławowi Rembiszowi. Do konkursu 
zostały zaproszone wszystkie placówki oświatowe z terenu 
Miasta Zgierza i Gminy Zgierz. Sprawami organizacyjnymi 
zajęli się członkowie i sympatycy Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej przy naszej parafii. 

Celem konkursu było przygotowanie się Parafian 
do nawiedzenia obrazu Matki BoŜej Jasnogórskiej, 
pogłębienie wiedzy na temat kultu Najświętszej Maryi 
Panny oraz misji Matki BoŜej we współczesnym świecie. 
Dzięki inicjatywie Księdza Proboszcza kaŜdy uczestnik, 
opiekun, ale i dyrektor rozwaŜał Nawiedzenie Matki BoŜej 



 _______________________________________________________________________________ 

   2    

w swojej parafii gdziekolwiek był, m.in.: w szkole, w domu, 
na podwórku wraz z rodzicami, rówieśnikami i 
nauczycielami. Zastanawiali się, co chcą powiedzieć Matce 
BoŜej i złoŜyli Jej hołd, wykonując 158 prac konkursowych, 
po wcześniejszej selekcji prac w placówkach, prace 
spłynęły z 15 placówek oświatowych i stowarzyszeń. 

Obradujące jury miało nie lada zadanie, poniewaŜ 
prace plastyczne zostały wykonane rozmaitymi, 
efektownymi technikami m.in.: ze szpilek, masy solnej, 
malowane na szkle, rysowane na papierze. Nadesłane 
prace literackie takŜe obfitowały w bogactwo formy i treści. 
Uczestnicy dojrzale podeszli do opracowania swoich 
utworów: napisali zarówno prozę jak i wiersze. 

W części plastycznej konkursu „Matka BoŜa 
Nawiedza Naszą Parafię” nagrodzono: 

I- Adrian Palmowski, Maria Bednarczyk, 
Joanna Krzewina, Paulina Majewska, 
Paulina Gajduszewska, Adrianna 
Katowicka, Magdalena Czerwińska, 
Mateusz Gwóźdź 

II- Olga Flies, Katarzyna Andrzejczak, Daria 
Matusiak, Rafał Zieliński, Renata 
Bartosiak, Zbigniew Kłys, Marcin 
Malinowski 

III- Oliwia Stajuda, Krzysztof KałuŜny, 
Katarzyna Wardzińska, Natalia Kuderczak, 
Dorota Pietrasiak, Karolina Buczek, 
Dominika Jóźwicka, Michał Mastej, Rafał 
Kołodziejczak, Stanisław Niewiarowski, 

 
W konkursie literackim nagrodzeni zostali, którzy zdobyli I 
miejsce : 

Natalia Domańska, Stanisław Wołoszyński, Julia 
Sadlak, Rafał Olczyk, Patrycja Grzejszczak, Natalia 
Jabłońska, Mateusz Gierasiński, Katarzyna Smolska, 
ElŜbieta Siwińska 

Poprzez swoje wspaniałe prace uczestnicy 
pokazali, Ŝe Matce BoŜej chcą ofiarować swoje radości , 
problemy. Tym bardziej, Ŝe w wiele rodzin przeŜywa 
róŜnego rodzaju kryzysy, rozstania w poszukiwaniu 
środków do Ŝycia. Podkreślono, Ŝe wszyscy potrzebujemy 
umocnienia duchowego i moralnego. A Maryja jak zawsze 
słuŜy tu pomocą. 
Nagrodzone prace będzie moŜna podziwiać podczas 
zorganizowanej na terenie naszej parafii wystawy od 8 
do 16 lipca 2010r. 

Słowa podziękowania za udział w konkursie 
kierujemy do wszystkich uczestników, opiekunów, 
dyrektorów, prezesów stowarzyszeń, władz 
samorządowych, swoją postawą daliście Państwo 
świadectwo jak waŜna jest w Ŝyciu kaŜdego człowieka 
Matka BoŜa oraz jak waŜną pełni misję w Kościele. NaleŜy 
mieć przekonanie, Ŝe dobre przygotowanie do 
Nawiedzenia i przeŜycie spotkania z Matką Jezusa stanie 
się inspiracją do kolejnych wartościowych inicjatyw. 

Oprac. Marianna Strugi ńska-Felczy ńska 
 Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 

Katarzyna Wieczorek 

Rekolekcje w drodze  
KaŜdemu z nas nie jest łatwo zauwaŜyć Pana 

Boga w Ŝyciu codziennym. Biegamy, załatwiamy wiele 
spraw, wokół nas jest pełno hałasu – nawet sekundy czasu 
by skupić się na najwaŜniejszych sprawach. Nawet 
modlitwa w takim czasie nie jest odpowiednia. Nie 
potrafimy prawdziwie pogrąŜyć się w rozmowie ze 
Stwórcą. Podczas Rekolekcji moŜemy odstawić wszystkie 
sprawy na bok i zająć się przez kilka dni tylko naszym 
Bogiem. Tym samym Ksiądz Proboszcz zaczął nas 
przygotowywać na spotkanie z Matką BoŜą w naszej 
parafii. 

Podczas pielgrzymki udaliśmy się do wyjątkowych 
miejsc, które Maryja wybrała, by przemówić do swego 
ludu. Udanie się do tych miejsc dostarczyło nam 
niezapomnianych, przeŜyć duchowych, wzruszeń i refleksji 
do przemyśleń. 

Wyjazd do Sanktuariów Europy miał ściśle 
opracowany program duszpasterski. Centralnym punktem 
kaŜdego dnia była Eucharystia, celebrowana w miejscach 
wyróŜnionych przez Maryję, dostarczała nam wiele radości 
i sił do dalszego pielgrzymowania. Wędrówka wymagała 
od nas niezłomnego hartu ducha i ciała, poniewaŜ 
przemierzaliśmy setki kilometrów, po to, by wspólnie 
przeŜywać cud objawień Matki BoŜej. Oprócz Mszy 
świętej, modlitwy, kaŜdego dnia głoszona była konferencja 
i wspólne rozmyślanie, śpiewanie pieśni i piosenek 
religijnych. 

Podczas wyjazdu rekolekcyjnego Ksiądz 
Proboszcz wskazał na szczególne miejsca, pod względem 
sakralnym i architektonicznym. Odwiedziliśmy miejsca 

takie jak: Mariazell w Austrii, Lourdes we Francji, Fatima 
w Portugalii, Montserrat w Hiszpanii, La Salette we Francji, 
Altotting w Niemczech , odwiedziliśmy teŜ Santiago de 
Compostela –Sanktuarium św. Jakuba w Hiszpanii, Padwę 
i Sanktuarium św. Antoniego w których mieliśmy okazje 
uczestniczyć we Mszy świętej. Miejsca  te często były  
świadkiem przemiany Ŝycia zabłąkanych wędrowców, 
uzdrowień duchowych i fizycznych. 

Dotarliśmy na odciętą od świata, alpejską górę La 
Salette, połoŜoną na wysokości ponad 2200 m n.p.m. 
Matka BoŜa przekazała dwójce dzieci Swe Orędzie. 
Główną jego treścią było wezwanie ludzi do zejścia ze złej 
drogi. Maryja przypomniała przykazania BoŜe, nawoływała 
do pokuty, nawrócenia i pojednania się ludzi między sobą 
i z Bogiem. Ukazywała niezbędne do tego środki: 
modlitwę, rzeczywisty udział w Eucharystii i post. Maryja w 
La Salette daje nam bardzo konkretną receptę na 
budowanie nowego, szczęśliwego Ŝycia- powrót do 
Ewangelii.  
            Dotarliśmy takŜe do innego Sanktuarium, 
słynącego łaskami: Mariazell w Austrii, miejsca połoŜonego 
u stóp gór Styrii, w Alpach Wschodnich. Maryja z Mariazell 
stała się łączniczką wielu narodów. Tutaj właśnie 
jednoczyły się narody na długo przed tym, zanim zrodziła 
się idea jednoczenia się europejskich krajów. Niestety, 
współczesne idee jednoczenia Europy często pozbawione 
są BoŜego wymiaru. My, Europejczycy, nie moŜemy 
odcinać się od swoich korzeni chrześcijańskich, poniewaŜ 
ignorując swój duchowy rozwój i zabijamy jednocześnie 
w sobie pragnienie nieba. 



 ______________________________________________________________________________ 

  3 

Kolejnym waŜnym miejscem, gdzie się znaleźliśmy 
była miejscowość Fatima, w Portugalii. Objawienia 
fatimskie naleŜą do najbardziej znanych objawień 
maryjnych w historii, a ich głównym przesłaniem jest 
konieczność nawrócenia i modlitwy o pokój. 
Z wydarzeniami tymi ściśle związane są takŜe tzw. 
"tajemnice fatimskie".  

Następnie pojechaliśmy do Montserrat, klasztoru 
benedyktynów w masywie górskim Montserrat w Katalonii. 
Sanktuarium Czarnej Madonny z Montserrat to najświętsze 
miejsce Katalończyków. Siedząca na chwalebnym tronie 
Matka BoŜa ma w ręce złotą kulę ziemską (niektórzy widzą 
owoc granatu lub jabłko), a drugą podtrzymuje Dzieciątko 
siedzące na jej kolanach. Jezus, od połowy XVII wieku nie 
trzyma juŜ piły - symbolu Montserrat - lecz unosi rączkę do 
błogosławieństwa, niekiedy trzyma równocześnie szyszkę 
pinii. NajwaŜniejsze jest jednak to, Ŝe Madonna 
przedstawia wizję ostatniej, chwalebnej Tajemnicy 
RóŜańca 

Msze święte odprawiane zarówno w klasztorze w 
Montserrat w Hiszpanii, Fatimie w Portugalii, jak i w 
Lourdes we Francji w Lourdes zostały szczególnie głęboko 
w naszych sercach.  
         Lourdes leŜy u stóp Pirenejów, zamieszkuje ją 
zaledwie 17 tys. stałych mieszkańców. Corocznie 
przybywa tutaj przeszło 5 milionów osób z około 150 
państw świata. To jedno z nielicznych miejsc na Ziemi, 
gdzie Matka BoŜa w przeciągu niespełna pół roku ukazała 
się 18 razy Bernadett Soubirous w 1858 roku. Wszystkie 
objawienia miały miejsce w otoczeniu groty- Massabielle, 
nad rzeką Gave. śyczeniem Matki BoŜej, jak przekazała 
Bernadetta, było wybudowanie, na skale ponad grotą, 
kościoła. Maryja pragnęła równieŜ, by ludzie przychodzili 
w to miejsce z procesją wraz ze swoimi duchownymi. 
Podczas procesji z lampionami chorzy z całego świata 

proszą Matkę BoŜą o dar uzdrowienia. My, pielgrzymi, 
prosiliśmy Ją, by rozpaliła w nas ”pochodnię wiary”, byśmy 
umieli nieść ją przez trzecie tysiąclecie w swoich 
środowiskach. 
Ponadto Maryja ofiarowała ludziom źródło bijące wewnątrz 
groty, aby z niego pić i kąpać się w jego wodzie. KaŜdy, 
bez jakichkolwiek opłat moŜe zaczerpnąć tyle wody, ile 
uzna za potrzebne. Istnieją takŜe baseny, w których moŜna 
zanurzyć ciało z prośbą o uzdrowienie. Wszyscy 
skorzystaliśmy z kąpieli. 

Z pielgrzymki pozostały na całe Ŝycie wspaniałe 
przeŜycia duchowe. Po takich doświadczeniach nasuwają 
się pytania o motyw i cel podróŜowania po sanktuariach. 
Odpowiedzią jest sam Bóg. Pragnienie Boga jest wpisane 
w serce człowieka, gdyŜ został on stworzony przez Boga 
i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka 
do siebie, bo tylko w Nim człowiek znajduje prawdę 
i szczęście, których nieprzerwanie szuka. Pielgrzymka była 
nieustannym dziękczynieniem Bogu za wszelkie doznane 
dobro. KaŜdy z pątników na swój sposób dziękował 
za duchowe bogacenie się, za doświadczanie kaŜdego 
dnia miłości BoŜej i miłości bliźniego, ale teŜ i za piękną 
pogodę, i bezpieczne podróŜowanie. Bo pielgrzymka to 
moja wiara i zbliŜa mnie do Boga, jest dla mnie jak 
największe święto. 

Składamy Księdzu Proboszczowi podziękowania 
za zaproponowanie nam „rekolekcji w drodze”, które 
ubogaciły naszą wiarę, a kaŜdy dzień pielgrzymowania 
dostarczał łez wzruszenia i radości.   

Jesteśmy pod wraŜeniem prowadzonej 
przez Księdza Proboszcza ewangelizacji i Ŝyczymy 
nowych, równie skutecznych pomysłów dotarcia do ludzi 
i otworzenia ich na Boga. 

Oprac. Marianna Strugi ńska- Felczy ńska 
Kamil Gajek, Katarzyna Wieczorek 

„Ech, wy ludzie, co żyć potraficie…” (J. Kofta)  
JeŜeli chcesz kogoś dobrze poznać, 
Zabierz go w podróŜ. 
 Parafia ma takiego proboszcza na 
jakiego zasługuje. To kolokwialne stwierdzenie 
przyszło mi do głowy 17 czerwca, gdy 
wolontariusze i liderzy grup parafialnych 
powrócili z wycieczki religijno-rekreacyjnej, która 
była swoistym podziękowaniem ks. Andrzeja 
Blewińskiego dla tych ludzi za ich wkład i pracę 
w kreację Ŝycia parafialnego, a takŜe 
zachęcaniem do dalszego wysiłku. Ale to właśnie 
dzięki Proboszczowi, jego determinacji, zachęcie 
i pracy tętni Ŝycie parafialne, które porównał do 
ogrodu, o który trzeba umiejętnie dbać. Kwiatami 
w tym ogrodzie nazwał wolontariuszy i 
najbliŜszych współpracowników, co zostało serdecznie 
przyjęte przez wycieczkowiczów.  
W tę przyjemną podróŜ wyjechaliśmy rano najpierw do 
Sanktuarium Matki BoŜej Łaskiej, gdzie przed alabastrową 
płaskorzeźbą, przedstawiającą Matkę BoŜą z Dzieciątkiem, 
ks. proboszcz odprawił Mszę Świętą, powierzając jej 
wszystkie intencje swoich parafian, a miejscowy ksiądz 
wikariusz opowiadał historię kolegiaty łaskiej.  
Z Łasku wyruszyliśmy do Parzna, jednej z najstarszych 
miejscowości połoŜonej na terenie dzisiejszej Archidiecezji 
Łódzkiej, wspomnianej w bulli PapieŜa Innocentego II 
z 1136 roku. Tu w miejscowej, neoromańskiej świątyni, 
spoczywają doczesne szczątki wybitnej Polki, wielkiej 

wizjonerki i mistyczki Czcigodnej Sługi BoŜej Wandy 
Malczewskiej, której grób wierni nawiedzają w licznych 
pielgrzymkach z całego kraju. Po kościele oprowadzał 
pokazując najstarsze zabytki i eksponaty ks. kanonik 
Leszek Druch, który pobłogosławił pielgrzymów 
pamiątkowym krucyfiksem naleŜącym do Wandy 
Malczewskiej. Znajdują się tutaj prochy pomordowanych 
w Katyniu, Charkowie i Ostaszkowie oraz tablica 
upamiętniająca ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiej 
z 10 kwietnia 2010 roku. Świątynię przed swoją tragiczną 
śmiercią odwiedził ostatni Prezydent Rzeczypospolitej na 
Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Zwiedzanie Muzeum 
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Modlitewnika Polskiego mieszczącego się w starej plebanii 
z 1880 roku zakończyło pobyt w Parznie.  
W gospodarstwie agroturystycznym „Kardynał” w 
miejscowości Grobla, gdzie wspólnie spoŜyliśmy obiad, 
spacery i przejaŜdŜki łodzią po okolicznych stawach były 
miłym zakończeniem wycieczki. Dziękując ks. Andrzejowi 
Blewińskiemu za wspaniale spędzony dzień, uczestnicy 

tego religijno-rekreacyjnego wydarzenia, jednocześnie 
zapewnili proboszcza, Ŝe zgodnie z łacińską maksymą 
Omnia ad majorem Dei gloriam (z łac. wszystko dla 
większej chwały boŜej) nie będą szczędzili swojego czasu 
ani pracy dla dobra parafii i parafian. 

Oprac. Bolesław W ąsowski 

 Ksiądz Jerzy Popiełuszko błogosławionym 
      6 czerwca 2010  Kościół  w Polsce radował się 
wyniesieniem na ołtarze księdza Jerzego Popiełuszki. Na 
uroczystości związane z Jego beatyfikacją do Warszawy 
wybrała się grupa pielgrzymów z naszej parafii wspólnie z 
księdzem Pawłem Jeleniem. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, 
duszpasterz ludzi pracy, został zabity przez SłuŜby 
Bezpieczeństwa, w niedzielę 6. czerwca - w dniu Święta 
Dziękczynienia - ogłoszony błogosławionym.   
            Uroczysto ści beatyfikacyjne zainaugurowane 
zostały o godzinie 11. Rozpocz ęły si ę odczytaniem 
dokumentu Stolicy Apostolskiej o wyniesieniu na 
ołtarze Sługi Bo Ŝego ks. Jerzego Popiełuszki 
i wniesieniem na ołtarze relikwii nowego 
błogosławionego. Uroczystość beatyfikacyjną 
poprowadził arcybiskup Angelo Amato. Msze świętą 
koncelebrowało ok. 100 biskupów i 1600 kapłanów. 

Na uroczystości obecne były takŜe najwyŜsze 
władze państwowe, przedstawiciele parlamentu, 
samorządu, władze miasta oraz liczni goście z kraju 
i zagranicy. Na placu Piłsudskiego obecnych było ok. 140 
tys. pielgrzymów z całej Polski.  

Ołtarz, na którym odbyła się uroczystość 
beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, miał kształt namiotu. 
Na schodach ułoŜono kwiaty, symbolizujące męczeństwo 
kapłana. Na ołtarzu obok krzyŜa, widniał obraz, na którym 
w czerwonym ornacie przedstawiony był  ks. Popiełuszko.  

Na zakończenie Mszy świętej przeczytano 
przesłanie papieŜa Benedykta XVI  do wszystkich  
uczestników ,,Jego ofiarna posługa i męczeństwo są 
szczególnym znakiem zwycięstwa dobra nad złem. Niech 

jego przykład i wstawiennictwo budzi gorliwość kapłanów 
i rozpala miłość wiernych. 

Następnie przeniesiono relikwie nowego 
błogosławionego do  Świątyni Opatrzności BoŜej 
w Wilanowie. 
(z Listu pasterskiego Episkopatu Polski przed beatyfikacją 
Sługi BoŜego Księdza Jerzego Popiełuszki). Ksiądz Jerzy 
patronem sprawiedliwo ści społecznej  
  „Świadectwo Księdza Jerzego jest dziś bardzo 
aktualne. Dziś takŜe przecieŜ trzeba stanowczo stawać 
w obronie prawdy, godności człowieka 
oraz ewangelicznych wartości. Dziś takŜe trzeba w Polsce 
jednoczyć ludzi wokół spraw najwaŜniejszych. Trzeba 
uwalniać się od nienawiści i budowania murów, 
które dzielą, a zło dobrem zwycięŜać. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko dał świadectwo swym 
Ŝyciem, Ŝe autentycznie przeŜywana wiara rodzi postawę 
zatroskania o dobro innych ludzi. Jako kapelan 
Solidarności nie był obojętny na kłamstwo, biedę, krzywdę, 
niesprawiedliwość. W ten sposób stał się swego rodzaju 
patronem sprawiedliwości społecznej w naszym kraju. 
Nauczanie i postawa Księdza Jerzego uwraŜliwiają nas 
dzisiaj na współczesne formy wyzysku i złego traktowania 
ludzi słabych, biednych, bezrobotnych.” 

Wszyscy wrócili ubogaceni duchowo. Składamy 
serdeczne Bóg zapłać księdzu Pawłowi Jeleniowi 
za zorganizowanie wyjazdu pielgrzymkowego 
na uroczystości beatyfikacyjne. 

Oprac. Agnieszka Gajek 

Spotkanie młodych 
          W tym roku po raz kolejny organizowany był z 
naszej parafii wyjazd do 
Lednicy. To coroczne 
spotkania młodzieŜy, które 
odbywają się nad jeziorem 
lednickim- historyczną 
chrzcielnicą Polski. MłodzieŜ 
z całego kraju przyjeŜdŜa tam 
by wspólnie modlić się i 
wielbić Boga poprzez wspólny 
śpiew i taniec. 

Tematem 
tegorocznego spotkania była 
"Kobieta jako dar i tajemnica". 
Wspólnie mogliśmy więc 
zastanowić się nad wielką rolą kobiety począwszy 
od archetypu kobiety- Ewy i Maryi kończąc na 
współczesnych kobietach, które poszły za Chrystusem. 

O godz. 20 odbyło się uroczyste przekazanie 
relikwii bł. Karoliny Kózkówny podczas, którego Drogą 
Trzeciego Tysiąclecia przeszły w uroczystej procesji 
siostry zakonne, pielęgniarki i kobiety pełniące znaczące 
funkcje w Państwie.  

Podczas spotkania wysłuchać mogliśmy równieŜ 
wykładu na temat polskiej szkoły 
kobiecości oraz wykładu dr Wandy 
Półtawskiej m. in. o pięknej miłości i 
szacunku do własnego ciała. Nie 
zabrakło równieŜ tradycyjnych punktów 
spotkania takich jak Koronka do 
Miłosierdzia BoŜego , Nieszpory czy 
Eucharystia ale równieŜ wspólnych 
tańców i śpiewów . W tym roku po raz 
pierwszy zaproszeni zostali bębniarze z 
całej Polski, którzy wspólnie mogli grać 
na BoŜą chwałę.  

Jak co roku otrzymaliśmy 
równieŜ drobne prezenty: dziewczęta 

ksiąŜkę "Eros et iuventus" a chłopcy słoiczek miodu. 
 Spotkanie zakończyło się przesłaniem Marianny 

Popiełuszko w związku z beatyfikacją jej syna 
ks. Jerzego Popiełuszki oraz przejściem przez bramę 
Rybę Trzeciego Tysiąclecia 

Organizatorem tegorocznego wyjazdu był 
ks. Marcin Majda, za co składamy mu serdeczne Bóg 
zapłać. 

Oprac. Uczestniczka Martyna śałczyńska 
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Święcimy pojazdy 
Kult świętego Krzysztofa rozwinął się z końcem 

V wieku. Stał się On wtedy patronem mostów, miast 
połoŜonych nad rzekami, przewoźników i Ŝeglarzy, 
podróŜników i pielgrzymów, równieŜ patronem dobrej 
śmierci. Obecnie jest znany jako patron kierowców, 
którzy często mają w samochodach obrazek z jego 
wizerunkiem. Czy wiemy jednak, skąd wziął się kult 
Świętego? 

Święty Krzysztof był według legendy 
barbarzyńcą i dzikusem obdarzonym nadludzką siłą 
i wzrostem. Ów olbrzym postanowił słuŜyć temu, kto jest 
najsilniejszy na świecie. Najpierw zaciągnął się do 
gwardii cesarskiej, potem słuŜył... diabłu; w końcu, 
oświecony przez pewnego pustelnika, postanowił słuŜyć 
Jezusowi. Zamieszkał nad rzeką i przenosił pielgrzymów 
na drugi brzeg. Pewnej nocy usłyszał głos dziecka 
proszący o przeniesienie na drugą stronę. Kiedy wziął 
chłopca na ręce poczuł ogromny cięŜar. Nie mogąc 
zrobić kroku Krzysztof zapytał, kim jest dziecko. 
Odpowiedziało ono, Ŝe jest Chrystusem, całym światem, 
który właśnie dźwiga. Podczas przenoszenia Chrystus 
wyjawił Krzysztofowi jego przyszłe losy i rychłą śmierć 
męczeńską. Opowieść o tym Świętym kojarzy się 
z magicznym urokiem, jaki zawsze w umysłach ludzi 

wiązał się z przekraczaniem wody, przechodzeniem "na 
drugą stronę" - drugą stronę mostu, rzeki. Przejście 
przez wodę to odwieczny symbol wielkiej przemiany w 
Ŝyciu, podjęcia waŜnych decyzji, takŜe symbol... śmierci. 
W kaŜdej takiej cięŜkiej próbie warto mieć przy sobie 
opiekuna o nadludzkiej mocy -  stąd pewnie się wzięła 
popularność św. Krzysztofa. 

25. lipca, w dniu, w którym czcimy tego 
świętego, w wielu parafiach, w tym takŜe naszej,  
odbywa się poświęcenie pojazdów. Wszystkich 
kierowców i innych uŜytkowników dróg zapraszamy 
na tę uroczystość, która rozpocznie się w kościele 
o godzinie 11:30. Będzie to msza święta w intencji 
wszystkich uŜytkowników dróg. Po zakończeniu liturgii 
nastąpi tradycyjne błogosławieństwo  wszystkich 
pojazdów, które ustawimy wzdłuŜ ulic Mielczarskiego i 
Skłodowskiej. W czasie poświęcenia będzie moŜliwość 
włączenia się do akcji prowadzonej przez MIVA 
POLSKA. Jej celem jest gromadzenie funduszy na 
zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. 
Podaruj 1 grosz za 1 kilometr jazdy bez wypadku jako 
podziękowanie za bezpieczna podróŜ. 

Oprac. Marzena i Monika Michel 

Święty Benedykt- Patron Europy  
Święty Benedykt urodził się około 480 roku, w 

połoŜonej 170 km na północ od Rzymu Nursji. Miał 
siostrę – bliźniaczkę Scholastykę, z którą całe Ŝycia 
doskonale się rozumiał. Ich ojciec był właścicielem 
ziemskim. Dzięki pochodzeniu z zamoŜnej rodziny 
Benedykt kształcił się zapewne w rodzinnym mieście, 
później wyruszył po naukę do Rzymu. Jednak nie 
studiował tu długo, gdyŜ odkrył powołanie do Ŝycia 
pustelniczego. Odszedł na pustkowie w góry Prenestini, 
a gdy sława jego świętości zaczęła przyciągać ludzi 
poboŜnych, ale takŜe zwykłych ciekawskich, udał się do 
Subiaco, gdzie zamieszkał w grocie i spędził trzy lata w 
całkowitej samotności, wiodąc surowe Ŝycie pokutnika. 
Właśnie tu odnaleźli go młodzi ludzie, którzy takŜe 
pragnęli całkowicie oddać się Bogu – wokół jego groty 
wybudowali dwanaście domków, w których się osiedlili. 
KaŜdy z pierwszych uczniów Benedykta został 
przełoŜonym niewielkiej wspólnoty mniszej, zaś sam 
mistrz zamieszkał z najmłodszymi kandydatami, by ich 
formować i prowadzić do Boga.  

Tymczasem sława jego świętości wciąŜ rosła, 
najbogatsze i najbardziej wpływowe rodziny zaczęły 
posyłać swoich synów na wychowanie i po naukę 
do pustelnika z Subiaco. Ten jednak zmuszony był 
porzucić swą pustelnię, prawdopodobnie z powodu 
konfliktu z miejscowym księdzem.  
Około roku 529 udał się na południe i w dawnej fortecy 
rzymskiej i świątyni Jowisza na Monte Cassino załoŜył 
nową wspólnotę. Zbudował klasztor, do którego tłumnie 
zaczęli napływać kandydaci. Nieopodal wspólnotę 
mniszek załoŜyła takŜe jego siostra Scholastyka.  

Zmarł prawdopodobnie 21 marca 547 r. 
i zgodnie z Ŝyczeniem został pochowany w kaplicy św. 
Jana na Monte Cassino, obok ukochanej Scholastyki. 
Jego święto liturgiczne obchodzone jest w Kościele 
katolickim 11 lipca  na pamiątkę przeniesienia relikwii, 

z Monte Casino do opactwa Fleury (11 lipca 673r.) 
we Francji. 

Na Monte Cassino św. Benedykt napisał słynną 
„Regułę”.  

1500 lat po jej powstaniu Reguła nadal jest 
aktualna i wytycza drogę nie tylko zakonnikom, ale takŜe 
ludziom świeckim. Przez wiele stuleci była 
niedoścignionym wzorem w organizowaniu Ŝycia 
zakonnego na Zachodzie. „Ora et labora” – módl się 
i pracuj – taka była dewiza zakonu. Gdziekolwiek 
docierali benedyktyni, budowali klasztory i drogi, 
uprawiali ziemię i uczyli uprawy miejscową ludność. 
W skryptoriach przepisywali Pismo Święte w całości lub 
we fragmentach, teksty liturgiczne, ale takŜe dzieła 
staroŜytnych pisarzy, historyków i filozofów, ilustrując je 
wspaniałymi iluminacjami. Razem z opactwami zakładali 
szkoły i kształcili młodzieŜ, przekazywali ludom 
europejskim bogate dziedzictwo cywilizacji łacińskiej.  

Zakon ten dał Kościołowi setki świętych i 
błogosławionych. Benedyktynami byli apostołowie: Anglii 
– św. Augustyn, Niemiec – św. Bonifacy, krajów 
skandynawskich – św. Oskar, Czech, Polski i Węgier – 
św. Wojciech. Benedyktynami było 22 papieŜy i około 5 
tys. biskupów. Do Polski przybyli za czasów Bolesława 
Chrobrego. Według podania sprowadził ich 
św. Wojciech. W XI w. mieli juŜ dziewięć opactw. 
Benedyktynem był pierwszy dziejopis polski Gall 
Anonim.  

Dla podkreślenia szczególnej roli, jaką zakony 
oparte na Regule św. Benedykta odegrały w łączeniu 
tradycji Wschodu i Zachodu, a takŜe cywilizowania 
i kształtowania oblicza naszego kontynentu papieŜ 
Paweł VI listem apostolskim Pacis nuntius z 
24 października 1964 r. ogłosił św. Benedykta patronem 
Europy. 

Oprac. Katarzyna D ąbrowska 
Źródło /www.4lomza.pl/ 
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Oj, działo się… 
W niedzielę 13 czerwca bieŜącego roku w parafii 

Matki BoŜej Dobrej Rady w Zgierzu odbył się juŜ 
II Festyn Parafialny. Pomysłodawcą i organizatorem I 
Pikniku Rodzinnego był ksiądz Marcin Majda, który rok 
temu występował na scenie wraz z zespołem 
muzycznym, prezentując swe ukrywane dotąd talenty- 
śpiewając i grając na gitarze. Wszyscy wówczas obecni 
doskonale się bawili. W tym roku konsekwentnie odbył 
się II Festyn Parafialny. Tym razem w jego organizację 
i przygotowanie włoŜyło wysiłek wiele osób. 

Wielkie Otwarcie miało miejsce o godzinie 
14.00. Dokonał go ksiądz Proboszcz Andrzej Blewiński, 
witając wszystkich przybyłych i Ŝycząc im wspaniałej 
zabawy. Trudno się dziwić, Ŝe kaŜdemu – młodszemu 
i starszemu podobały się przygotowane atrakcje. Loteria 
fantowa, której stoisko umieszczone było przy wejściu 

do kościoła znalazła wielu chętnych, tym bardziej, Ŝe 
główną wygraną był laptop! Inną atrakcją, szczególnie 
dla dzieci był ukryty w losach dmuchany pałac, 
na którego dziedzińcu szaleństwom nie było końca. 
Dzieci nie odpuszczały! Doskonałą frajdą była równieŜ 

przejaŜdŜka ścigaczem z księdzem Pawłem. Kolejka 
chętnych stale rosła. Nikt nie rezygnował! 
Nie zabrakło teŜ stoisk z „małym, co nieco”, mianowicie 
z wyśmienitymi, domowymi wypiekami i przekąskami, 
przygotowanymi przez parafianki – doświadczone 
gospodynie. Inną kulinarną propozycją były pyszne 
kiełbaski i szaszłyki z grilla, które równieŜ cieszyły się 
duŜym powodzeniem. 
Oprawą artystyczną festynu zajęły się domy kultury 
i szkoły podstawowe. Jako pierwsze na scenie wystąpiły 
dzieciaki – młodziaki z Centrum Kultury Dziecka 
w Zgierzu oraz grupa taneczna ze świetlicy opiekuńczo- 
wychowawczej przy naszej parafii, wykonując ciekawe 
układy choreograficzne do róŜnych utworów 
muzycznych. Swoje umiejętności taneczne 
zaprezentowały równieŜ zespoły z Domu Kultury „SEM” 
podzielone na róŜne kategorie wiekowe. Na scenie nie 
zabrakło równieŜ uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 
i Szkoły Podstawowej nr 11, którzy rozbawili publiczność 
tańcem i piosenką. Gromkie brawa i uznanie 
publiczności zyskały występy Stowarzyszenia Studio 
Integracji z Łodzi, które prowadzi znakomity piosenkarz 
Krzysztof Cwynar. Wesołą piosenką przy dźwiękach 
gitary wszystkim obecnym umiliła czas schola dziecięca 
działająca przy parafii MBDR w Zgierzu. 

A na koniec? Oczywiście wszyscy pełni emocji 
oczekiwali wylosowania głównej wygranej w loterii 
fantowej. Szczęśliwym posiadaczem wyjątkowej 
nagrody – laptopa został Piotrek Jędrzejewski, któremu 
składamy gratulacje!  

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangaŜowali się 
w przygotowania i organizację II Festynu Parafialnego 
oraz sponsorom nagród rzeczowych. Składamy 
serdeczne podziękowania księŜom, oraz wszystkim 
obecnym. Z nadzieją i niecierpliwością czekamy na 
następny festyn. 

Oprac. El Ŝbieta Barylska
 

Królowo Polski, oczekujemy Ciebie  
ZbliŜa się  w naszej parafii czas Nawiedzenia 

Matki BoŜej. Uprzednio poczyniliśmy kroki, by się do tej 
uroczystości właściwie przygotować. W naszych 
umysłach błąkała się myśl, iŜ moŜe uczyniliśmy to nieco 
za późno, gdy dotarło do nas, Ŝe Ksiądz Proboszcz 
dzięki róŜnym inicjatywom, przygotowuje nas do 
Nawiedzenia Obrazu Matki BoŜej od bardzo długiego 
czasu.  

Nasz Duszpasterz co roku proponuje 
Parafianom  rekolekcje w drodze, tym razem zabrał nas 
w podróŜ, odbytą szlakiem Sanktuariów Maryjnych. 
Uczestnicząc w pielgrzymce duchowości maryjnej, 
zwierzyliśmy Matce BoŜej akt woli, przyjmując Maryję do 
siebie, czyli do swojego Ŝycia. Nie jest to akt 
pojedynczy, lecz ciągle ponawiany, a raczej Ŝyciowe 
powstanie.  

Nasz Duszpasterz zachęcał wszystkich Parafian 
do udziału we Mszy Świętej Beatyfikacyjnej księdza 
Jerzego Popiełuszki, na która wraz z wiernymi wybrał 
się ksiądz Paweł Jeleń. Do uczestników naboŜeństwa 
swe słowa skierowała matka zamordowanego księdza. 

Ksiądz Proboszcz w działaniach 
ewangelizacyjnych mających na celu przygotowanie nas 
od Nawiedzenia Matki BoŜej, nie pominął dzieci i 

młodzieŜy. Zorganizował konkurs „Matka BoŜa 
Nawiedza naszą parafię” pod patronatem Prezydenta 
Miasta Zgierza, Jerzego Sokoła; Starosty Powiatu 
Zgierskiego, Jacka Sochy oraz Wójta Gminy Zgierz, 
Zdzisława Rembisza. Uczestnikami konkursu byli 
uczniowie placówek oświatowych i podopieczni fundacji 
oraz stowarzyszeń. Prace zostaną zaprezentowane 
podczas wystawy zorganizowanej na terenie naszej 
Parafii podczas trwania Misji i Nawiedzenia. 

Ponadto dzieci pierwszokomunijne na 
pielgrzymkę wraz z Księdzem Andrzejem 
Jastrzembskim, księdzem Marciem Majdą i 
katechetkami: p. Małgorzatą Lewandowską, p. 
Krzysztofą Polczyńską oraz p. Violettą Lach udały się do 
Częstochowy,  gdzie znajduje się Cudowny Obraz Matki 
BoŜej Jasnogórskiej. 

Ksiądz Proboszcz nie zapomniał takŜe o 
młodzieŜy, której przygotowaniem do Nawiedzenia Matki 
BoŜej był udział wraz z Księdzem Marciem Majdą w 
Spotkaniu Młodych nad Jeziorem Lednickim pod hasłem 
„Kobieta- dar i tajemnica”. Podczas Spotkania 
uświadamiano doniosłość i obecność kobiet pośród nas, 
by poznać misję Maryi.  



 ______________________________________________________________________________ 

  7 

Ponadto Ksiądz Proboszcz wraz z księŜmi 
modlą się o obfite owoce Nawiedzenia oraz podczas 
Mszy Świętych wszystkich gorąco zachęcają do licznego 
udziału w rekolekcjach maryjnych i naboŜeństwach.  

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Ksiądz Proboszcz na tym 
nie poprzestaje i pragnie dotrzeć do kaŜdej rodziny, 
dlatego zaprosił chętnych Parafian do przekazania 
kaŜdej rodzinie zaproszenia na Misje Nawiedzenia i 
Nawiedzenie wraz z planem na poszczególne dni. 
Przekazano 6 000 folderów informacyjnych. Ponadto 
informację umieszczono na parafialnej stronie 
internetowej, takŜe niniejszy numer pisma parafialnego 
poświęcono Matce BoŜej. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Ksiądz Proboszcz 
przygotowuje takŜe kościół na przybycie Królowej Polski, 
którego nawa główna została pomalowana i 
przeprowadzono w niej niezbędne prace 

modernizacyjne. Poza tym chętni Parafianie i grupy 
parafialne udekorowali Dom Parafialny oraz przygotują 
trasę, którą przybędzie Matka BoŜa do naszej parafii.  

Duszpasterze naszej Parafii ponawiaj ą swe 
zaproszenie do uczestnictwa w Nawiedzeniu Matki 
BoŜej  15 i 16 lipca 2010r. oraz poprzedzaj ących je 
Misjach Nawiedzenia, które rozpoczynaj ą się juŜ w 
najbli Ŝszą sobot ę 10 lipca 2010r., a zostan ą 
poprowadzone przez o. Paulinów.  

To niezwykle waŜna uroczystość to 
niepowtarzalna szansa na osobiste powierzenie się w 
opiekę Matki BoŜej. Czeka na Ciebie i pragnie, by kaŜdy 
z nas powierzył Jej swoje radości i troski. Przyjdź Ją 
powitać i zaproś Ją do swojego serca i domu. Matka 
BoŜa przybywa do Ciebie, nie zawied ź Jej.  

Oprac. Katarzyna Wieczorek  
Marianna Strugi ńska- Felczy ńska 

 

Złote myśli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I myśl i serce swoje wciąŜ ćwicz 
w poboŜności, u ludzi bądź szaleńcem, 
u Boga – w mądrości.  

św. Ignacy Loyola 

Bóg moŜe doprowadzić człowieka do 
świętości, gdy ten otworzy się na Boga całym 
sercem. Świętość nie jest zasługą człowieka, 
ale jest działaniem Boga w człowieku i przez 
człowieka. Tajemnicą świętości jest oddanie 
siebie do dyspozycji Boga. Dlatego w Kościele 
nie tyle czci się świętych, ile czci się Boga w 
świętych.  

św. Ignacy Loyola 

Sprawiedliwy nie załamuje się przez 
niepowodzenie, ani nie nadyma się przez 
pomyślność.  

św. Antoni z Padwy  
   

W naszym Ŝyciu konieczna jest 
pomoc Matki BoŜej. Tak jak rodzina nie 
moŜe funkcjonować bez mamy, tak i w 
naszym kraju nie moŜemy przyprowadzić 
do Chrystusa dzieci narodu bez pomocy 
jego Matki.  

ks. Kard. Stefan Wyszyński 
 

Ten, kto potrafi sypać 
pochlebstwami, potrafi równieŜ obsypywać 
oszczerstwami. 

Napoleon Bonaparte   
 

Świat potępia zwykle to, co 
powinno się chwalić i chwali to, co powinno 
się potępiać. 

Zing 
 

Brak decyzji to największy błąd jaki 
moŜesz popełnić.  

Edwin C. Bliss   

Nie wystarczy, Ŝe nie robisz nic 
złego, to za mało, bo moŜe się okazać, Ŝe 
nie robisz równieŜ nic dobrego.  

G. Borsara 

Bóg zapisał na tablicach prawa to, 
czego ludzie w swoich sercach nie 
odczytali.  

św. Augustyn  

Kochać nieprzyjaciół to jedyny 
sposób, Ŝeby ich nigdy nie mieć.  

G. Borsara 

Najbardziej zmarnowany dzień to 
taki, kiedy się nie uśmiechnęliśmy.  

N. Chamfort   
  

Kto chce rozkoszować się radością- musi 
ją dzielić. Szczęście narodziło się bowiem jako 
jedno z bliźniąt. 

George Gordon Byron 

Dobroć jest cichym czynieniem 
tego, o czym inni głośno mówią.  

Friedl Beutelrock 

Oprac. Marianna Strugi ńska- Felczy ńska 

Źródło: Internet 
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Zaproszenie 
Ksiądz Proboszcz  Andrzej Blewiński wspólnie z  Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej zaprasza na  

półkolonie  organizowane w Domu Parafialnym w termin  od 19 lipca – 30 lipca i od 2 sierpnia do 13 sierpnia 
2010. Do udziału w półkoloniach zapraszamy dzieci, które są w wieku przedszkolnym i szkolnym(szkoły 
podstawowej). 

Zapewniamy  poczęstunek oraz wiele  atrakcyjnych wyjść i wyjazdów. Zapisy w Domu Parafialnym 19  
lipca od godz. 8.30. Wpisowe 5 złotych. 

Przyjdź czekamy na Ciebie. 

 
Z życia parafii – czerwiec 2010

 
Poprzez Sakrament 
Chrztu Świętego 
do wspólnoty 
chrześcijańskiej 
włączeni zostali: 
 
Wiktoria Daria Winkler 
Julia Polakowska 
Klaudia Polakowska 
Maksymilian Marcin 
Kruczek 

Dionizy Sylwester Wasiak 
Zofia Kolibabska 
Kacper Grzegorz Ciesielski 
Oskar Maciej Kołecki 
Kacper Alberto Ponzetti 
Krystian Raj 
Mateusz Krystian Pietrzak 
Szymon Michał Bala 
Sara Beata Okrasa 
Magdalena Weronika Barylska 
Wiktor Maksymilian Graszka 
Natalia Wiaderkiewicz 
Kacper Łukasz Krasiński 

 
Panie, wspomóŜ swoją łaską te dzieci, które przez 
Chrzest zostały włączone do Kościoła, Świętego, 
aby całym swoim Ŝyciem świadczyły o Tobie. 

 
Związek mał Ŝeński zawarli: 
 
Aleksandra BereŜewska i Dariusz Kaźmierczak 
Agnieszka Korytowska i Rafał Przybylak 

Katarzyna Pokora i Dawid Wójcik 
Karolina Syncerek i Marcin Ostaszewski 
Magdalena Marynowicz i Daniel Popielecki 
Magdalena Ciesielska i Tomasz Jatczak 
Patrycja Marczak i Wojciech Krasiński 
Ewelina Marciniak i Maciej Matusiak 
Agnieszka Dyjaczyńska i Hugo Gomez Vazquez 
 
śyczymy wzrastania we wzajemnej miłości 
i błogosławieństwa BoŜego na nowej drodze Ŝycia. 
 
 
 
Odeszli do wieczno ści: 
 
Wojciech Suczyński (l.55) 
Zdzisław Pernak (l.88) 
Józef Kaczmarczyk (l.88) 
Władysława Sulikowska (l.65) 
Józef Otulak (l.75) 
Lech Borkowski (l.80) 
Michał Westerowski (l.55) 
Mirosław Krasiński (l.41) 
Bogumiła Kubica (1 dzień) 
Stanisława Stęperska (l.86) 
Zygmunt Jerzmanowski (l.57) 
Stefan Kodłubański (l.94) 
Alfreda Świątkiewicz (l.80) 
 
 
Módlmy się za nich, aby Bóg pozwolił im oglądać swoje 
oblicze. 

Niech odpoczywaj ą w pokoju. 
 

 

Kancelaria Parafialna czynna  

codziennie od poniedziałku do pi ątku 

w godz. 9:00– 11:00 oraz 15:00– 16:30. 

 
Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, ul. M. Skłodowskiej– Curie 3 

 
 

Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redak cyjnego  tekstów oraz prawo do korekty 
stylistycznej i ortograficznej. 

Oprac. Katarzyna D ąbrowska 


