
  

PPAARRAAFFIIAA  MMAATTKKII  BBOOŻŻEEJJ  DDOOBBRREEJJ  RRAADDYY  WW  ZZGGIIEERRZZUU  

        wwwwww..mmbbddrr..aarrcchhiiddiieecceezzjjaa..llooddzz..ppll                  EE--mmaaiill::  ggaazzeettaa..ddoobbrraarraaddaa@@ggmmaaiill..ccoomm      

 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO  

W PARAFII MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY 
 

W dniu 28 czerwca 
w naszej Parafii odbyło się 
uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2011/2012.  
W uroczystościach brał 
udział Ksiądz Biskup Ireneusz 
Pękalski oraz Ksiądz dr 
Marcin Wojtasik z Wydziału 
Katechetycznego Kurii 
Metropolitalnej Łódzkiej. 
Zacnych gości przywitali  
w parafii Ksiądz Proboszcz 
Andrzej Blewiński oraz 
młodzież z nauczycielami.  
  W uroczystej Eucharystii celebrowanej przez 
Księdza Biskupa wraz z przybyłymi Księżmi udział wzięli 
dzieci, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy placówek 
oświatowych z terenu Miasta Zgierza oraz władze Miasta 
Zgierza i Radni Rady Miasta. 

W trakcie homilii Jego Ekscelencja skierował 
słowa wdzięczności do dzieci, nauczycieli, katechetów za 
trud nauki podjęty w minionym roku szkolnym. Ukazał 
naukę w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli jako 
pogłębianie wiedzy, rozwijanie własnych zainteresowań, 

kształtowanie odpowiednich 
postaw moralnych i przekonań. 
Podkreślił również, że z nauki 
ma wypływać dobro i rozwój 
człowieka, dlatego też nie może 
być ona oderwana od Boga, 
który jest miłością, dobrem. 
Szczególne wyrazy uznania 
popłynęły w stronę nauczycieli  
i katechetów za włożony trud  
w kształtowaniu młodych 
umysłów i sumień Polaków.  
W swoich słowach Celebrans, 
przypomniał wiernym, że 
wkrótce to młode pokolenie 

będzie kształtować i wpływać na tożsamość naszego 
kraju, a nawiązując do przypowieści o winnicy talentów, 
ukazał, że chrześcijanin jest powołany do wzrostu  
i rozwoju.  

W trakcie uroczystości na dzieci, które uczciły 
Serce Pana Jezusa, obchodząc dziewięć pierwszych 
piątków miesiąca, czekała miła niespodzianka. Było nią 
imienne podziękowanie wręczane przez Biskupa 
Ireneusza Pękalskiego i upominek w postaci książki.  

Wraz z Biskupim Błogosławieństwem na 
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zbliżające się wakacje, Ksiądz Biskup życzył wiernym, aby 
czas urlopu był nie tylko okazją do ogólnego 
wypoczynku, ale też do pogłębienia wiary, poprzez 
bezpośredni kontakt z przyrodą. Przez piękno tej ziemi 
przemawia do nas Stwórca. Wspomniał także, abyśmy  

w okresie wakacji pamiętali o uczęszczaniu na niedzielną 
Mszę Świętą oraz codzienną modlitwę.  

  Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Proboszcz 
wraz z katechetami i dziećmi podziękował Jego 
Ekscelencji oraz przybyłym księżom za wspólną 
modlitwę.  

Była to również okazja do osobistego złożenia 
życzeń solenizantowi Księdzu Biskupowi Ireneuszowi 
Pękalskiemu. Ksiądz Proboszcz, katecheci, a także 
Władze Miasta Zgierza wspólnie z Radnymi życzyli 
solenizantowi, aby każdego dnia na nowo czerpał radość 

i umocnienie z głębokiej przyjaźni, jaka wiążę Kapłan  
z Chrystusem. Niech Ten, który powołał Księdza, 
nieustannie prowadzi poprzez trudy życia i posługi. 
Niech wskazuje nowe drogi duszpasterskiego 
zaangażowania, którego tak bardzo potrzebuje 
Archidiecezja Łódzka. 

 
Tekst  Aneta Mikołajczyk i Agnieszka Gajek 
Zdjęcia  Marianna Strugińska – Felczyńska 

 

KSIĄDZ PROFESOR 

STANISŁAW SKOBEL    
 

ROZMOWA Z KS. STANISŁAWEM SKOBLEM 

- REKTOREM INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO 

W ŁODZI, PROFESOREM UNIWERSYTETU 

KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO  

W WARSZAWIE, PROWADZĄCYM 

ROZMOWY W DYSKUSYJNYM KLUBIE 

FILMOWYM. 
 

Jakie wartości może przybliżyć film współczesnemu 
człowiekowi? 

Dobry film może przybliżyć różne wzorce 
moralne i osobowościowe, a zły film może zniszczyć 
wszystkie wartości moralne. Film jest środkiem 
posługującym się wieloma narzędziami: słowem, 
obrazem, barwą, muzyką, postacią. Można przez niego 
poruszyć najważniejsze problemy. Myślę, że szczególnie 

film można wykorzystać 
do rozmowy o poważnych 
sprawach z młodymi 
ludźmi. Obecne pokolenie, 
to pokolenie obrazu, do 
nich samo słowo znacznie 
trudniej przemawia. 
Wykorzystanie filmu i to 
nie tylko współczesnego, 
to dla Kościoła środek 
szerzenia wartości, a więc 
ewangelizacji. Dzieje się 
to, nie tylko za pomocą 
filmu religijnego. Tak jak 
są filmy, które pokazują 
pewne wartości, tak 

również są filmy, które mogą niszczyć. Czasem należy 
obejrzeć go, aby pokazać młodemu człowiekowi, że ten 
film może w nim zniszczyć takie czy inne postawy, a w to 
miejsce zrodzić zupełnie niekorzystne przyzwyczajenie. 
To, co najbardziej widać w świecie reklamy, która 
mówiąc o produkcie, dąży do wytworzenia w człowieku 



 

 

nieistniejącego jeszcze pragnienia jego konsumpcji. Tak 
jest skonstruowana, często odwołuje się do dziecka, bo 
w dziecku najłatwiej wytworzyć pragnienie posiadania 
czegoś, a ono później powie swoim rodzicom, że pani 
powiedziała, iż to jest 
najlepsze i dziecko 
wymusi zakup na 
rodzicach. W ten 
sposób powstaje 
pragnienie, którego 
wcześniej nie było.  
W filmie widzę duże 
szanse, ale jestem 
świadomy zagrożenia, 
szczególnie w świecie 
reklam. Socjotechnicy 
reklamą mogą 
wytworzyć pragnienie 
konsumpcji, którego wcześniej nie było. 

 

Dlaczego Ksiądz Profesor zaproponował filmy 
Krzysztofa Zanussiego i Krzysztofa Kieślowskiego? 

Z prostego względu, są to filmy wartościowe, ale 
trudne. W zamyśle Dyskusyjnego Klubu Filmowego nie 
chodzi o to, aby uruchomić salę kinową. Klub Filmowy 
gromadzi ludzi, aby obejrzeć film i dyskutować. Dzielić 
się tym, co wartościowe, trudne, niezrozumiałe.  
Krzysztof Zanussi i Krzysztof Kieślowski są głównymi 
postaciami kina moralnego niepokoju. Dlatego dla 
społeczności polskiej są bezcenni a jednak niedoceniani 
w sensie politycznym i moralnym. Kryzys moralny, który 
nas łamie, a o czym nie chce się mówić, bo może to być 
politycznie niepoprawne, jest dzisiaj bezspornym 
faktem. Posługując się filmem, sztuką można 
przynajmniej zasygnalizować, istnienie niektórych 
problemów moralnych. Dla mnie są to bliskie problemy, 
ponieważ jestem teologiem moralistą. Tutaj można 
właśnie spróbować zasygnalizować w dobie kryzysu 
ekonomicznego świadomość głębokiego, pogłębiającego 
się innego, nie mniej niebezpiecznego kryzysu 
moralnego w społeczeństwie polskim. 

 

Czy mógłby Ksiądz Profesor przybliżyć, co chrześcijanin 
może odnaleźć dla siebie w obejrzanych filmach?  

Chrześcijanin może odnaleźć w filmach wiele 
trudnych życiowych zdarzeń i uświadomić sobie, że to, 
co on przeżywa, jako trudności, przeżywają również inni 
ludzie. Człowiek przeżywając sprawy trudne, często się 
zamyka w sobie, sądząc, iż tylko on tego doświadcza, że 
nikt nie ma takich dylematów czy nawet tragedii. Film 
pomaga zrozumieć każdemu człowiekowi, a zwłaszcza 
cierpiącemu, że to samo przeżywają inni, skoro twórca 
filmowy to zauważył i pokazał na ekranie, tzn. dostrzegł 
u innych. Skoro trudne doświadczenia są udziałem 
wszystkich, to szukajmy wspólnych rozwiązań. Kino 
otwiera na innych, uświadamia, że nie jest się jedynym 

człowiekiem, któremu trudno jest sobie poradzić ze sobą 
czy z życiem. 

 

Co poprzez Dyskusyjny Klub Filmowy Ksiądz Profesor 
chciałby powiedzieć 
parafianom Matki Boskiej 
Dobrej Rady w Zgierzu? 

Przekazać problemy 
ukazane w filmie. Ukazać, że 
nie ma często prostych 
rozwiązań trudnych 
dylematów. Nie ma łatwych 
odpowiedzi. Na trudne 
pytanie trzeba poszukiwać 
trudnych odpowiedzi. To, co 
jeszcze dostrzegam, to życie 
Kościoła na wszystkich 
płaszczyznach, jako życie 

grup wspólnotowych. Małe wspólnoty tworzą duże 
parafie, diecezje.  Skupić ludzi przy wartościowym filmie, 
rozmawiać o nim, to może oznaczać wkład Kościoła w 
życie społeczne sensu stricte, by podnosić na przykład 
kulturę słowa. U nas zauważa się często, iż język staje się 
uboższy, często siedzimy przy komputerze, obrazach nic 
nie mówiąc. Często ludzie wychodząc po obejrzeniu 
filmu nie artykułując tego, co przeżywają. 

Dyskusyjny Klub Filmowy każe nazwać, co  
w sobie znajduję tak, jak to odbieram. Analogicznie do 
studiowania. Ja nie ograniczam się w pracy ze 
studentami, tylko do czytania i pisania. Moje seminaria 
mają dwa elementy – dyskusji i pisania pracy. Celem jest 
przekonanie, że student jest na takim poziomie, również 
mówienia poprawnym i bogatym językiem, by być  
w stanie przekazać dalej to, co sądzi w formie referatu, 
artykułów. To przymusza do nazwania rzeczy po imieniu. 

To, co dla mnie oczywiste dla innego nie. Dlatego trzeba 
dzisiaj mobilizować innych do mówienia, do 
wypowiadania swoich myśli. Dla kultury ogólnej, dla 
kultury słowa uważam, że wspólnota, która skupia się 
wokół filmu w naszym Klubie jest bardzo ważna dla 
parafii i staje się taką perełką w szerokim wachlarzu 
metod duszpasterskich.  

Bóg zapłać za rozmowę 
Rozmawiała   Marianna Strugińska-Felczyńska 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FESTYN PARAFIALNY 
 

W niedzielę 10 czerwca w parafii Matki Bożej 
Dobrej Rady w Zgierzu odbył 
się 4 Rodzinny Festyn 
Parafialny. Tegoroczne 
spotkanie wspaniale 
korespondowało z hasłem 
roku duszpasterskiego 
"Kościół naszym domem". 
Każdy, kto przybył mógł, choć 
trochę poczuć się jak na 
wielkim rodzinnym spotkaniu. 

Wspólne rozmowy, oglądanie popisów artystycznych, 
udział  
w Eucharystii 
przypomniały 



 

 

obecnym, że Kościoła nie trzeba się bać, że on naprawdę 
jest naszym domem. Tradycyjnie już całkowity dochód  
z festynu przeznaczony zostanie na dofinansowanie 
wakacyjnych wyjazdów dla dzieci i młodzieży  
z uboższych rodzin.   

Nad organizacją festynu czuwał ksiądz Jan 
Czekalski, wspierany przez Księdza Proboszcza Andrzeja 
Blewińskiego, Ks. Jacka, Kucharskiego, Ks. Piotra Skurę 
oraz młodzież oazową. Oczywiście niezbędna okazała się 
pomoc zaprzyjaźnionych rodzin, które przygotowały 

m.in. loterię fantową, stoisko ze strzelnicą oraz 
trampolinę. 

Pomimo przelotnych opadów festyn był bardzo 
udany, a przede wszystkim, na co zwrócił uwagę ksiądz 
Jan, “Pozwolił nam chwalić Pana Boga”. 

 
Tekst  Patryk Jadczak 

Zdjęcia M. Strugińska – Felczyńska 
 i Katarzyna Wieczorek 

WSPOMNIENIA  

Z MAŁOPOLSKI 
 

Piętnastego czerwca 2012 roku z parafii Matki 
Bożej Dobrej Rady w Zgierzu po raz kolejny wyruszyliśmy 
na pielgrzymkowo – turystyczny szlak. Inicjatorem  
i organizatorem wyjazdu był Ksiądz Proboszcz kan. dr 
Andrzej Blewiński. Trasa obejmowała: Kozłówkę, 
Wąwolnicę, Nałęczów, Lublin i Kazimierz Dolny. 

W Kozłówce mieliśmy okazję obejrzeć wspaniały 
zespół pałacowo – parkowy, którego historia wiąże się 
 z dwoma znakomitymi polskimi rodami – Bielińskich  
i Zamoyskich. Ta najlepiej zachowana w Polsce 
rezydencja arystokratyczna (obecnie Muzeum 
Zamoyskich), gdzie podziwialiśmy pałacowe wnętrza,  

a także kaplicę, galerię sztuki socrealizmu, powozownię. 
Otaczający rezydencję park zachwycił nas barokowym 
ogrodem w stylu francuskim z setkami róż. 

Wąwolnica to spotkanie z Matką Bożą Kębelską 
w Jej Sanktuarium w parafii św. Wojciecha. Początek czci 



 

 

Matki Bożej w Kęble wiąże się z rokiem 1278 (cudowne 
ocalenie jeńców polskich z niewoli tatarskiej). 
Codziennie przybywają tutaj pielgrzymi modlący się  
w różnych intencjach. Ściany kaplicy zdobią liczne wota, 
a Złota Księga Łask Matki Bożej wciąż zapełnia się 
nowymi wpisami.  

Następnie udaliśmy się do Nałęczowa (dawna 
nazwa: Bochotnica). To znane uzdrowisko powstało  
w XIX w. jako miasto - ogród i takim też pozostaje do 
dziś. Kuracjuszy  i turystów przyciąga piękny Park 
Zdrojowy z pałacem Małachowskich  i malowniczym 
stawem, palmiarnia i pijalnia wód mineralnych. 

Kolejny dzień spędziliśmy w Lublinie. 
Zwiedziliśmy zamek wzniesiony przez Kazimierza  
Wielkiego. Sercem zamku jest Kaplica Trójcy Świętej ze 
wspaniałą polichromią z początku XV w. Mogliśmy także 
pomodlić się przed znajdującym 
się w katedrze obrazem Matki 
Bożej (znanym dzięki „Cudowi 
Lubelskiemu 1949” r.). Zabytkowa 
Brama Krakowska i Stare Miasto  
z odrestaurowanymi kamienicami 
przypominają o dawnej świetności 
Lublina. Mieliśmy również okazję 
zobaczyć m.in.: gotycką basztę 
obronną i kontrastujący z nią 
nowoczesny kompleks akademicki 
KUL – u. 

Na trasie naszej wycieczki 
znalazł się też Majdanek – 
niemiecki obóz koncentracyjny utworzony na 
peryferiach miasta. Był on drugim co do wielkości (po 

Oświęcimiu) obozem hitlerowskim w Europie. Majdanek 
to wstrząsająca lekcja historii. Poraża ogromem 
cierpienia i męczeństwa. Zapadają w pamięć 
zgromadzone fotografie więźniów, przedmioty ich 
codziennego użytku, zabawki dzieci. Grozę budzi widok 
pieców krematoryjnych i góra ludzkich prochów. 

Ostatni dzień spędziliśmy w Kazimierzu Dolnym. 
Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała rejsowi po Wiśle, 
podczas którego podziwialiśmy krajobrazy. Następnie, 
korzystając z melexów udaliśmy się do Wąwozu 
Korzeniowego. Po drodze mieliśmy okazję zobaczyć 
m.in. unikalną architekturę kamieniczek, słynne 
kazimierskie spichlerze, klasztor franciszkanów, Górę 
Trzech Krzyży, cmentarz żydowski. Jeszcze tylko 
wędrówka po Rynku, spacer nad Wisłą i powoli nasz 
pielgrzymkowo – rekreacyjny wyjazd dobiegł końca. 

Pozostawił po sobie wiele 
wzruszeń i refleksji. 
Wzbogacił o nowe 
przeżycia i wspomnienia. 

Wszystko to 
zawdzięczamy Księdzu 
Kanonikowi Andrzejowi 
Blewińskiemu – jego pasji 
podróżniczej, talentowi 
organizacyjnemu  
i ujmującej osobowości. 

 
 

Tekst Elżbieta Hildt 
Zdjęcia Sylwester Sobiech 

 

DOMOWY KOŚCIÓŁ-

GAŁĄŹ RODZINNA RUCHU 

ŚWIATŁO-ŻYCIE 
 

Jeżeli żyjecie w sakramentalnym związku 
małżeńskim to mamy do Was kilka pytań: 

 Czy chcielibyście na nowo zakochać się w sobie 
nawzajem? 

 Czy chcecie budować szczęśliwą rodzinę? 

 Czy chcecie dobrze wychowywać swoje dzieci  
w wierze i wartościach chrześcijańskich? 

 Czy pragniecie pogłębiać waszą wiarę w Jezusa 
Chrystusa, lepiej poznawać i rozumieć Pismo 
Święte? 

 Czy chcielibyście nauczyć się wspólnej modlitwy? 

 Czy chcielibyście nauczyć się w jaki sposób otwarcie 
rozmawiać ze sobą o wszystkich, nawet 
najtrudniejszych sprawach waszego małżeństwa, 
rodziny? 

 Czy chcecie 
dowiedzieć się jak radzić 
sobie  
z kryzysem małżeńskim? 

 Czy chcecie poznać 
ludzi którzy nie odmówią 
Wam pomocy? 

 Czy chcielibyście 
nawiązać prawdziwe 
przyjaźnie z innymi 

rodzinami? 

 Czy chcecie przeżywać wakacje jako odpoczynek nie 
tylko dla ciała ale i dla ducha? 
Jeśli tak to istnieje Domowy Kościół, który jest 

małżeńsko- rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, 
działających w ramach Ruchu Światło-Życie, który 
pomoże wam wprowadzić te pragnienia w wasze życie. 
Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu 
Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw 
katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc 
właściwą dla siebie drogę. 

 Nasi parafianie na Majdanku 

http://www.google.pl/imgres?q=domowy+ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82&um=1&hl=pl&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_plPL343PL343&biw=1024&bih=421&tbm=isch&tbnid=182LSjMLyRGnnM:&imgrefurl=http://www.dk.oaza.org.pl/odsylacze.html&docid=9PtezeRHRKYL1M&imgurl=http://www.dk.oaza.org.pl/stronydiec/domeksan.gif&w=295&h=295&ei=la5MT__nN43gtQba0KTHDw&zoom=1


 

 

Założycielem  Domowego Kościoła jest Sługa Boży 
Ks. Franciszek Blachnicki(1921-1987). W rozwoju 
Domowego Kościoła ściśle współpracowała  
z założycielem siostra Skudro RSJ. Duchową kolebką 
Domowego Kościoła jest Krościenko nad Dunajcem, 
gdzie w 1963 odbyły się pierwsze oazy rodzin. Znakiem 
Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: „FOS” 
(światło) i „ZOE” (życie), wpisane w kształt krzyża, 
wyrastając  spomiędzy dwóch złączonych obrączek,  
umieszczonych w figurze domu. Domowy Kościół używa 
również znaku END- Ikony Świętej Rodziny. 

Domowy Kościół jest obecny 
we wszystkich diecezjach w Polsce, 
a także m.in. w Niemczech, Austrii, 
na Słowacji, Ukrainie, Białorusi 
oraz USA, Kanadzie. Celem 
Domowego Kościoła jest 
budowanie wspólnoty rodzinnej. 
Jako chrześcijańscy małżonkowie  
i rodzice pragniemy lepiej 
poznawać Boga, bardziej Go 
kochać, wspólnie z małżonkiem dążyć do świętości  
i tworzyć prawdziwe chrześcijańską, szczęśliwą  
i kochającą rodzinę. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie Domowego Kościoła www.dk.oaza.pl lub  
w sekretariacie DK ul. Jagiellońska 100 kod 34-450 
Krościenko n. Dunajcem. 

Pierwszy krąg Domowego Kościoła w naszej parafii 
działa od roku 2009, a powstał dzięki inicjatywie  
i zaangażowaniu ks. kan. dr Andrzeja Blewińskiego.
 Celem jego istnienia jest pomoc małżeństwom  
w dążeniu do świętości i wzajemna wymiana 
doświadczeń w zakresie problemów małżeńskich  
i wychowawczych następnego pokolenia. Spotykamy się 
raz w miesiącu na spotkaniach kręgu oraz na dniach 
skupienia, rekolekcjach. Nasz krąg liczy pięć par 
małżeńskich, a pomoc w tworzeniu zawdzięczamy parze 
prowadzącej z Łodzi Joli i Zdzisławowi Marszałkom.
 Opiekunem duchowym naszego kręgu jest ks. 
Andrzej Jastrzembski. Zachęcamy wszystkie małżeństwa 
i rodziny do włączenia się w formację i do uczestnictwa 
w ruchu Domowego Kościoła. Więcej informacji 

znajdziecie na stronie parafialnej 
www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl . 

 
„Drogie rodziny mamy dzisiaj szczególne 

potwierdzenie że można dążyć do świętości razem jako 
para małżeńska i że jest to droga piękna, niezwykle 
owocna i ważna z punktu widzenia dobra rodziny, 
Kościoła i społeczeństwa. Prośmy zatem Pana o coraz 
liczniejsze pary małżeńskie, które przez świętość swego 
życia będą potrafiły ukazywać „wielką tajemnicę” miłości 
małżeńskiej, biorącej początek z dzieła stworzenia,  

a wypełniającej się w zjednoczeniu 
Chrystusa z Kościołem (por. Ef 
5,22-23). Tak jak każda droga do 
świętości, również i wasza, drodzy 
małżonkowie, nie jest łatwa. 
Codziennie stawiacie czoło 
trudnościom i próbom, aby 
dochować wierności swojemu 
powołaniu, budować harmonię 
małżeństwa i rodziny, spełniać 

swoją rodzicielską misję i uczestniczyć w życiu 
społecznym. 

Bogu dziękuję za ten ruch, który przyniósł tyle 
błogosławionych owoców w sercach młodzieży  
w minionych trudnych latach, a i dziś stanowi prężne 
środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin. 
Kochani Oazowicze, jako biskup Krakowa starałem się 
wspierać Was swą obecnością, a jako biskup Rzymu 
nieustannie jestem z Wami w moich modlitwach  
i serdecznych myślach. Bóg wam zapłać! 
Umiłowanie Eucharystii i Biblii niech zawsze rzuca Boże 
światło na drogi Waszego życia.” 

Błogosławiony Jan Paweł II 
 

Tekst i zdjęcia zaczerpnięte z oficjalnych materiałów 
Domowego Kościoła. 

Materiał opracowali Kinga i Krzysztof Cylke 
 

Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH 
 
W dniu 2 lipca bieżącego roku na świetlicy 

opiekuńczo - wychowawczej, działającej w naszej parafii 
rozpoczęły się 
półkolonie dla 
dzieci ze szkół 

podstawowych.  
Organizatorami są 
Ksiądz Proboszcz 
Anrzdzej Blewiński 

przy współpracy  
z Prafialnym Oddziałem 
Akcji Katolickiej.  
Na półkolonie uczęszcza 70 
dzieci, na które codziennie 
czekaja ciekawe atrakcjie. 

 
Zdjęcia Marianna 

Strugińska – Felczyńska

http://www.dk.oaza.pl/
http://www.google.pl/imgres?q=domowy+ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82&um=1&hl=pl&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_plPL343PL343&biw=1024&bih=421&tbm=isch&tbnid=YdwIxEoiV6Z1nM:&imgrefurl=http://www.domowykosciol.org/formacja/kregi/&docid=8lhaP_ho7GO9bM&imgurl=http://www.domowykosciol.org/wp-content/uploads/2011/09/889293_91098502.jpg&w=500&h=335&ei=la5MT__nN43gtQba0KTHDw&zoom=1&iact=rc&dur=328&sig=101995433835369929679&page=13&tbnh=117&tbnw=161&start=211&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:211&tx=97&ty=55


 

 

Zaproszenie 
 

My pomagamy 12 lat  
w działalności  

parafialnej Świetlicy 
Opiekuńczo-Wychowawczej. 

POMÓŻ I TY! 
Możesz nas wesprzeć poprzez 

modlitwę, wolontariat oraz 
finansowo. 

 
Członkowie i sympatycy 

Parafialnego Oddziału  
Akcji Katolickiej 

Z ksiąg parafialnych opracowała Katarzyna Dąbrowska 
 

Kancelaria Parafialna czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz.; 9: 00– 11: 00 oraz 15:00– 16:30 
Tel: 42 /716-27-65 
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Sakrament chrztu 

otrzymali 
 

Franciszek Rafał Płonka, Jan Jarosław 
Płonka, Magdalena Pskit, Liliana Florczak, 
Zofia Marianna Piwońska, Julia Amelia 
Ozimek, Jakub Majsik, Oliwia Karmen 
Joachimiak, Igor Jakub Mikołajczyk, Marcel 
Bogumił Lewandowski, Maria Jadwiga 
Skowron, Kacper Owczarek, Szymon 
Stochaj, Bartosz Ociesielski, Jakub 
Kowalski, Piotr Kociak 
 

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

drogą prawdy. 

 

Odeszli do wieczności 
 

Zofia Mroczek (ur.1930), Jerzy Matusiak (ur.1944) 
Józefa Lenczewska (ur.1921), Stanisława Gąsieniec 
(ur.1940), Janusz Leniart (ur.1954), Marianna 
Mielczarek (ur.1930), Stefan Rybczyński (ur.1940), 
Zofia Kwiatkowska (ur.1919),Wiesława 
Wojciechowska (ur.1926), Krzysztof Mikuć 
(ur.1951), Jan Urbaniak (ur.1939), Władysława 
Gazelewska (ur.1923),Piotr Boryczko (ur.1926), 
Dominik Wróblewski (ur.1978), Genowefa Lange 
(ur.1928), Stanisław Kusztelak (ur.1951), Iwona 
Trocińska (ur.1962), Piotr Kabała (ur.1927), 
 Jan Zarzycki (ur.1939), Henryk Gadamski (ur.1948), 
Iwona Rumińska (ur.1947) 

 
Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże miłosierdzie weszli 

do chwały życia wiecznego. 
 

Sakrament małżeństwa zawarli 
        Marta Włodarczyk i Łukasz Wachowicz    Katarzyna Betlej i Maciej Krzewina 
        Katarzyna Karasińska i Tomasz Niewiadomski  Joanna Joachimiak i Piotr Miłosz 
 

Życzymy wam, abyście byli silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, która nigdy nie zawiedzie. 
 

 


