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Abp Jędraszewski u boku papieża Franciszka po
otrzymaniu paliusza (fot. Claudio Peri)

Paliusz arcybiskupi
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ABP MAREK JĘDRASZEWSKI Z RĄK PAPIEŻA ODEBRAŁ PALIUSZ
Abp Marek Jędraszewski w sobotę 29 czerwca odebrał

paliusz z rąk papieża Franciszka. Arcybiskupowi w drodze do
Rzymu towarzyszyła świta blisko 350 osób, na czele z prezydent
Łodzi Hanną Zdanowską, marszałkiem województwa Witoldem
Stępniem oraz wojewodą łódzkim Jolantą Chełmińską.
W pielgrzymce brali udział rektorzy łódzkich uczelni, a także
parafialne grupy pielgrzymów.

Paliusz symbolizuje owcę niesioną przez Jezusa,
Dobrego Pasterza, jest też insygnium władzy biskupa
metropolity, wskazującym na jego łączność z papieżem.
Posiadanie paliusza przez metropolitów wymagane jest

Kodeksem prawa kanonicznego (kan. 437 i 156 KKKW).
Arcybiskup łódzki otrzymał go z racji swego zwierzchnictwa nad
metropolią obejmującą diecezję łódzką i łowicką.

Tradycyjnie 29 czerwca, we wspomnienie
św. Piotra i Pawła, paliusze otrzymują wszyscy
mianowani w ostatnim roku metropolici. Zgodnie
z tradycją paliusz tkany jest z wełny dwóch owiec,
darowanych papieżowi przez rzymskich trapistów
we wspomnienie św. Agnieszki 21 stycznia. Następnie
owce są hodowane aż do Wielkanocy. Po ostrzyżeniu
tka się z ich wełny paliusze, które siostry benedyktynki
ozdabiają sześcioma czarnymi krzyżami z jedwabiu.
Paliusze przechowywane są aż do uroczystości św.
Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca, kiedy to papież
zakłada je nowym arcybiskupom metropolitom.
W wigilię uroczystości gotowe paliusze składa się
w pecjalnej szkatule na grobie św. Piotra w Watykanie,
aby w ten sposób podkreślić jedność metropolity
z papieżem - następcą św. Piotra. Paliusz metropolita
może nosić podczas określonych uroczystości i tylko na
terenie swojej metropolii.

Ojciec Święty zauważył, że paliusz zobowiązuje
każdego metropolitę do bycia narzędziem komunii.
„Apostołowie Piotr i Paweł powierzają każdemu
z biskupów zadanie wyznawania Pana, dając się
pouczyć Bogu; spalanie się dla miłości Chrystusa i Jego
Ewangelii; bycie sługami jedności” - podkreślał papież.

„Musimy iść tą drogą synodalności, wzrastać
w harmonii z posługą prymatu - przypominał Ojciec
Święty.

Wraz z abp Markiem Jędraszewskim paliusze
otrzymało 34 metropolitów z całego świata, m.in.
wrocławski abp Józef Kupny. Metropolici złożyli
przysięgę wierności i posłuszeństwa, po czym papież
Franciszek pobłogosławił paliusze i nałożył każdy z nich.
Na końcu obrzędu sekretarz Kongregacji ds. Biskupów,
abp Lorenzo Baldisseri otrzymał paliusz, który przekaże
nieobecnemu arcybiskupowi Huê w Wietnamie.

- Jest to z jednej strony wyraz wielkiej łączności
z Ojcem Świętym, a z drugiej strony obarczenie
mnie symbolicznym ciężarem dźwigania owieczek
na ramionach, czyli bycia dobrym pasterzem -
mówił abp Jędraszewski. Wręczenie paliusza to
drugie takie wydarzenie w historii
archidiecezji łódzkiej po 2004 r.,
gdy papież Jan Paweł II podniósł
diecezję łódzką do godności
archidiecezji.

Krzysztof Nieszwiec
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Procesja ulicami miasta, fot. Łukasz Głowacki

Msza św. pod przewodnictwem abpa
Gądeckiego, fot. Caritas Arch. Łódzkiej

Parafianie uczestniczący w festynie, fot. Katarzyna Wieczorek

Przemawia prezydent Zgierza, Iwona Wieczorek, fot. K. Wieczorek

TO JUŻ KOLEJNY RAZ U NAS
W tym roku już po raz 5 w parafii Matki Bożej

Dobrej Rady w Zgierzu odbył się Rodzinny Festyn
Parafialny. Oficjalne rozpoczęcie miało miejsce
9 czerwca o godz. 14:30, ale pomimo tego stanowisko,
gdzie można było zakupić cegiełki, było oblegane już po
każdej porannej Eucharystii. Nie zabrakło także
chętnych na skosztowanie ciast czy kiełbasek z grilla. W
tym roku na festynowej scenie zagościła schola „Agnus”
z parafii Chrystusa Króla w Zgierzu, schola „Laus Deo” z
Bedonia oraz „Melodyjki” z MBDR. Nie zabrakło także
zespołów z Domu Kultury „SEM" i Młodzieżowego
Domu Kultury. W między czasie na scenie zagościła Pani
Prezydent Iwona Wieczorek, która przeczytała wiersz
Jana Brzechwy pt.: Pali się! Nie zabrakło także atrakcji

takich jak dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, strzelnica,
malowanie twarzy. Po tym wszystkim nadszedł czas na
wspólną modlitwę Po wieczornej Eucharystii wystąpił
zgierski zespół „Nadzieja”. Na koniec wszyscy pełni
emocji wyczekiwali losowania szczęśliwego parafianina.
Do wygrania były między innymi karnety na Nową
Gdynię, karnety na atrakcje MOSIRu, a także gitara oraz
skuter. Wszystkie nagrody zostały rozlosowane pod
czujnym okiem ks. Proboszcza Andrzeja Blewińskiego.
Tradycyjnie cały dochód zostanie przeznaczony na
wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Nad organizacją
całego festynu czuwał ks. Jan Czekalski, któremu
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Joanna Kisiel

ŚWIĘTO EUCHARYSTII
W niedzielę 9 czerwca w Łodzi odbyły się obchody

Święta Eucharystii. Rozpoczęły się one kameralną uroczystością
poświęcenia płaskorzeźby upamiętniającej wizytę Pawła II
w Łodzi, która została wmurowana w ścianę Pałacu
Arcybiskupiego.

O godz. 10:00 spod sanktuarium Matki Boskiej
Zwycięskiej ruszyła procesja eucharystyczna. Łodzianie przeszli
al. Mickiewicza i ul. Piotrkowską do placu katedralnego. Liturgii
przy ołtarzu polowym przewodniczył abp Stanisław Gądecki,
a wszystkich zebranych powitał abp Marek Jędraszewski.
Podczas procesii wiernych każdego z dekanatów archidiecezji
łódzkiej poprzedzał przedstawiciel niosący nazwę dekanatu,

z kolei przedstawiciele parafii nieśli sztandary parafialne. W procesji wzięli
też udział duchowni, siostry zakonne i przedstawiciele różnych grup
kościelnych, widać było flagi Wspólnoty modlitewnej zawierzenie oraz
zespołu domowej opieki hospicyjnej.

Homilię wygłosił abp Gądecki, metropolita poznański, który
9 czerwca obchodził jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich. Odwołując się
do życia Abrahama, podał w niej przykład wiary, która zgadza się na ofiarę.
„Wiara polega na posłuszeństwie. Posłuszeństwie, które nie wyklucza
krzyża.” - mówił. Podjął też temat wiary w życiu publicznym. "Przetrwanie

Najważniejsze wydarzenia
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Caritas częstuje zupę gulaszową,
fot. Caritas Arch. Łódzkiej

Podstawowe informacje z życia Ignacego LoyolI

wartości, z których wyrasta nasz system kulturowo-cywilizacyjny zależy w większym stopniu od moralności
poszczególnych osób, aniżeli od prawodawcy” - tłumaczył ksiądz arcybiskup. Na zakończenie abp Marek Jędraszewski
wyraził swoje podziękowania Bogu za dar Święta Eucharystii, łódzkim biskupom, zwłaszcza abp. seniorowi
Władysławowi Ziółkowi, abp. Stanisławowi Gądeckiemu oraz wszystkim zgromadzonym.

Po mszy świętej łodzianie
zgromadzili się na agapie. Zupę
gulaszową, którą zachwalali,
ugotowali wolontariusze Caritas,
pracownicy Centrum Służby Rodzinie,
uczniowie szkoły gastronomicznej
i kuchnia Wyższego Seminarium
Duchownego. Przygotowanych
zostało 4 tysiące porcji. O słodkości

zadbały panie z kół gospodyń
wiejskich z wielu miejscowości
archidiecezji łódzkiej. „Jesteśmy

zaskoczony tym posiłkiem, bo nigdy
czegoś takiego nie było. To bardzo
dobry pomysł, bo nie tylko
Eucharystia jednoczy ludzi, ale
posiłek też” - mówili łodzianie.

Wspólne świętowanie
zakończyło się o godz.19.00
koncertem zespołu "Deus Meus",
który poprowadził także adorację

Najświętszego Sakramentu.
Krzysztof Nieszwiec

ŚW. IGNACY LOYOLA (31 lipca)
Sens rekolekcji ignacjańskich

Naczelną sentencją Loyoli było powiedzenie:
„Ku większej chwale Boga”. Najbardziej znane sentencje,
mówiące o jego duchowości i postrzeganiu świata są
następujące (Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, Kraków
1968, t. I):
 Burza, która bez naszej winy przeciw nam się sroży,

jest zapowiedzią rychłej w przyszłości korzyści.
 Choćby nawet z najgorszym człowiekiem nawiązało

się rozmowę o rzeczach Bożych, zawsze z tego płynie
zysk niemały.

 Cokolwiek mówisz w sekrecie, tak to wyrażaj, jakbyś
mówił wobec wszystkich ludzi.

 Człowiek zły łatwo innych posądza o zło, podobnie jak
ten, co ma zawroty głowy, myśli, że wszystko dokoła
niego wiruje.

 Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka się
na liczne sprzeciwy, można zazwyczaj spodziewać się
większych owoców.

 Jedynie ten, co nie tylko od świata, ale i od samego
siebie się uwolnił, może sądzić, że zasługuje na miano
zakonnika.

 Jest rzeczą wielce niebezpieczną chcieć prowadzić
wszystkich tą samą drogą do doskonałości; taki
człowiek nie rozumie, jak różne i jak liczne są dary
Ducha Świętego.

 Niech każdy będzie przekonany, że o tyle postąpi we
wszystkich rzeczach duchownych, o ile odejdzie od
swej miłości własnej, od swej woli i od swoich
korzyści.

 Niedbalstwo i oziębłość sprawiają, że
wszystkie prace są smutne gnuśnemu.

• Pracownicy w Winnicy Pańskiej jedną tylko
nogą powinni stać na ziemi, drugą zaś winni
trzymać podniesioną [i gotową] do wyruszenia
w drogę.

 Przeszkodzić jednemu nawet grzechowi, choćby za
cenę wszystkich trudów i trosk tego życia, opłaca się
wielce.

 Przewidywać to, co ma się robić, a po zrobieniu
zbadać, oto najpewniejsze zasady dobrego działania.

 Przezwycięż sam siebie, bo jeśli zwyciężysz sam
siebie, osiągniesz w niebie jaśniejszy wieniec niż ci, co
mają łagodniejsze usposobienie.

 Szatan, mając zaatakować człowieka, bada najpierw,
jaka jest jego słaba strona i w czym jest bardziej
opieszały; i tam zatacza swe machiny oblężnicze i tam
szturm przypuszcza.

 Ten robi najwięcej, kto robi
[dobrze] jedną rzecz.
 Mądrości należy oczekiwać od tego,
kto wydaje rozkazy, a nie od tego kto je
wykonuje.
 Módl się tak, jakby wszystko
zależało od Boga, a działaj, jakby wszystko
zależało tylko od ciebie.

Data urodzenia przed 23 października 1491, Loyola
Data śmierci 31 lipca 1556
Data beatyfikacji 27 lipca 1609, Rzym,

przez Pawła V
Data kanonizacji 13 marca 1622, Rzym,

przez Grzegorza XV
Wspomnienie 31 lipca
Atrybuty książeczka Ćwiczeń duchownych,

księga Konstytucji Zakonu z
symbolem IHS, krzyż, strój jezuicki,
ornat

Patron wszystkich rekolekcji w Kościele
katolickim, żołnierzy, matek
oczekujących potomstwa oraz
rodzących

Św. Ignacy Loyola
Nadchodzące wspomnienia
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Św. Alfons Maria Liguori

Rekolekcje ignacjańskie to rekolekcje
prowadzone w domach rekolekcyjnych zakonów
jezuitów nazywane inaczej Ćwiczeniami Duchowymi.
Stworzył je założyciel zakonu jezuitów - św. Ignacy
Loyola. Oryginalne rekolekcje zalecane przez
św. Ignacego trwają miesiąc. Podzielone są na cztery
etapy, zwane tygodniami. Dzisiaj najczęściej praktykuje
się rekolekcje ośmiodniowe. Ich sednem jest
indywidualne mocowanie się z sobą samym przed
Bogiem. Ćwiczenia zadawane są poszczególnym
osobom, a nie wspólnocie (mimo że na ogół więcej osób
odprawia je jednocześnie).

Dlatego nieodzownym warunkiem jest całkowite
milczenie. Rekolektanci otrzymują od prowadzącego
wskazówki co do treści i metody modlitwy, po czym
indywidualnie odbywają medytacje. Codziennie
dwie-cztery medytacje. Kierownik duchowy każdego
dnia przeprowadza z rekolektantem rozmowę, w której
dokonuje się refleksja nad przebiegiem ćwiczeń. Nadto
plan dnia obejmuje Eucharystię, konferencję tematyczną
i rachunek sumienia.

Rekolekcje nie są zarezerwowane dla
duchownych czy zakonników. W wielu domach
rekolekcyjnych prowadzonych przez jezuitów, choć nie
tylko, można odprawić ćwiczenia duchowe.

Rekolekcje zawsze zaczynamy od Fundamentu.
Jest to tydzień mający dać przekonanie rekolektantowi,
że Bóg jest naczelnym sensem życia, Jest on w naszym
życiu obecny, jest dobry, jest nie narzucającym się
przyjacielem, który szanuje naszą wolność i nasze

wybory. Tydzień ten uczy mądrego korzystania z dóbr
doczesnych tego świata, tak aby pomagały w zbawieniu.

Pierwszy tydzień to już drugi krok w rekolekcjach
to odczucie oczyszczającej mocy miłosierdzia bożego.
Wejście w głąb siebie, uświadomienie sobie prawdziwej
wielkości i rzeczywistej nędzy człowieka, motywów
własnego postępowania, oczyszczenie serca poprzez
szczerą spowiedź.

Drugi tydzień to czas osobistego, intymnego
spotkania z osobą Jezusa Jest on nakierowany na to, aby
pełniej poznać, pokochać i naśladować Jezusa. Jezus
staje się sakramentem  do poznania samego Boga: „kto
mnie widzi, widzi także Ojca” (J 14, 9).

Trzeci tydzień to kontemplacja przede wszystkim
cierpienia i śmierci Jezusa. Ukazuje on nam powagę
i dramatyczność sytuacji człowieka po popełnionym
grzechu i nieskończona przebaczającą miłość Boga.

Czwarty tydzień o Jezusie zmartwychwstałym
uświadamia nam, że ostatecznym naszym celem nie jest
udręka, ale udział w wiecznym szczęściu Boga.

Podczas  wszystkich etapów rekolekcji uczestnicy
dostają ogromne wsparcie psychologiczne, pogłębiają
wiedzę duchową, uczą się rozeznawania, uświadamiają
sobie na jakim etapie rozwoju duchowego się znajdują,
poznają nowe modlitwy, wzbogacają własną medytację.
Wszystko to odbywa się w atrakcyjnym przyrodniczo
terenie i życzliwej atmosferze. Z całą pewnością są to
bardzo wartościowe rekolekcje oraz swoiste SPA dla
duszy, a także odpoczynek dla ciała.

Aneta Mikołajczyk

ŚW. ALFONS MARIA LIGUORI – założyciel redemptorystów (1.08)
Św. Alfons Maria Liguori to święty,

pełen gorliwości kapłan, jakiego Kościół
i świat potrzebują w każdym czasie.
Ogarnięty Bożą miłością rozpalał serca
sobie współczesnych jak i następnych
pokoleń. Swoim życiem i nauczaniem
nieustannie oświecał drogę ludu Bożego,
odbijając w sobie światło Chrystusa.

Urodził się w 1696 roku w
arystokratycznej rodzinie w Neapolu. Był
niezwykle uzdolniony w dziedzinie
literatury, malarstwa, architektury
i muzyki. W wieku zaledwie 16 lat został
doktorem obojga praw: świeckiego
i kościelnego. Zanim wstąpił na drogę kapłaństwa przez
8 lat był cenionym adwokatem, jednak oburzony
panującym przekupstwem w środowisku prawniczym,
porzucił stanowisko – rezygnując z bogactwa i sukcesów
– i wstąpił do seminarium. Jego decyzja początkowo
spotkała się ze sprzeciwem ojca, który widział syna w roli
cenionego urzędnika. Jednak po latach sam ojciec
wyznał: „Drogi synu! Dzisiaj, dzięki Twemu kazaniu
poznałem lepiej Boga. Błogosławię Ciebie, że obrałeś
sobie tak święty i wzniosły stan”.

Św. Alfons po przyjęciu święceń
kapłańskich rozpoczął działalność
ewangelizacyjną i katechetyczną.
Początkowo chciał udać się do ludów
pogańskich, by im głosić Ewangelię,
z czasem jednak, gdy zetknął się
z wieśniakami i pasterzami z odległych
części Królestwa Neapolu, postanowił
poświęcić się Bogu, pracując
z najuboższymi. Nędza materialna
i duchowa, z którą się spotkał, była dla
niego ogromnym zaskoczeniem. Z wielką
gorliwością rozpoczął swoją działalność
misjonarską. Zasłynął jako wspaniały

kaznodzieja, który w prosty i zrozumiały sposób nauczał
o Bogu, gromadząc rzesze wiernych. Z zapałem oddał się
pracy z młodzieżą. Gromadził ją w dni wolne od pracy,
uczył prawd wiary, modlitwy, pieśni. Tworzył grupy
modlitwy, które pod kierunkiem przygotowanych przez
niego katechetów i kapłanów spotykały się wieczorami,
by modlić się i rozważać Słowo Boże. Z czasem grupy
zaczęły spotykać się w kaplicach miejskich i nadano im
nazwę „wieczornych kaplic”. Przyczyniły się one do
odnowy moralnej i uzdrowienia społecznego:

Nadchodzące wspomnienia
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Dwie Panie Prezes
podczas zmiany warty

odnotowywano mniej przestępstw, prostytucja
i pojedynki były coraz rzadszym zjawiskiem.

Święty widząc ogromną biedę, postanowił
utworzyć zgromadzenie męskie, które oddałoby się
pracy wśród najuboższych, najbardziej opuszczonych.
W 1732 roku założył Zgromadzenie Najświętszego
Odkupiciela (Redemptorystów). Reguły zakonu
zatwierdził papież Benedykt XIV w 1749 roku. Św. Alfons
przyczynił się także do powstania żeńskiej gałęzi zakonu
Najświętszego Odkupiciela – Redemptorystek.

Święty Alfons w swojej pracy wygłosił ponad 500
misji i rekolekcji. Był jednym z najpłodniejszych pisarzy
chrześcijańskich. Ostatnie 13 lat życia spędził w wielkich
cierpieniach, które znosił z pokorą i poddaniem się Bogu.
Zmarł w wieku 91 lat. Sława jego świętości była tak
wielka, że 9 lat po śmierci papież Pius VI nakazał
rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego.

Św. Alfons kładł nacisk na to, że każdy
chrześcijanin może osiągnąć świętość. Wiele mówił

o liłości do Jezusa ukrzyżowanego: „Jeśli ktoś nie
pokocha Jezusa ukrzyżowanego, nie pokocha Go nigdy”.
Nawoływał do tego, by na miłość Boga odpowiedzieć
świętością codziennego życia. Przypominał, jak ważna
jest modlitwa w życiu chrześcijanina, która pozwala
przezwyciężyć wszelką pożądliwość i pokusę: „Mówię,
powtarzam i póki będę żył, zawsze będę powtarzał, że
całe nasze zbawienie jest w modlitwie” – stąd powstało
twierdzenie: „zbawia się ten, kto się modli”.

Święty Alfons to człowiek, który zdobył dla
Chrystusa wiele dusz, głosząc Ewangelię i udzielając
sakramentów.  Pokochał Jezusa całym sercem, przez co
potrafił tak dobrze przemawiać i zapalać do pójścia
drogą Bożej miłości.

Jego wspomnienie Kościół obchodzi 1 sierpnia.
W dzień swojego założyciela, zakon Redemptorystów
przeżywa swoje największe święto.

Barbara Musiał

ZMIANA PREZESA
9 czerwca 2013 roku w  parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu podczas

Mszy św. o godz. 18.00, Maria Mazurkiewicz - prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej w Łodzi - w obecności  ks. dr Grzegorza Dziewulskiego, Asystenta
Diecezjalnego Archidiecezji Łódzkiej, oraz ks. kan. dr Andrzeja Blewińskiego,
wręczyła Mariannie Strugińskiej-Felczyńskiej dokument powołania na prezesa
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, podpisany przez arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego.

GDZIE DUCH ŚWIĘTY TAM POKÓJ
Kilka refleksji po bierzmowaniu

„Dusza jest rodzajem żaglowca, Duch Święty jest
wiatrem, który dmie w żagiel, aby łódź mogła
płynąć, a pchnięcia i tchnienia wiatru to
Dary Ducha Świętego.
Bez Jego działania, bez Jego łaski,

nie pójdziemy naprzód”
Ojciec święty Franciszek

11 czerwca br. naszą Parafię odwiedził
Ksiądz Biskup Adam Lepa, który udzielił młodzieży naszej
parafii sakramentu bierzmowania. Czym jest
bierzmowanie i jaki jest cel jego przyjęcia zostało już
napisane w poprzednich numerach naszej Gazety. Dzisiaj
chciałbym się skupić na atmosferze i przeżyciu tego
wydarzenia przez młodych ludzi.

Panuje przekonanie, że młodzież nie wie jak
funkcjonuje Kościół, jak się w nim zachowywać, bo
najczęściej rzadko uczestniczy w Liturgii. Bardzo lubimy,
jako starsi, krytykować postawy młodych, czasami
denerwuje nas ich ruchliwość podczas Mszy Św.
Zastanawiamy się wtedy po co im to „mityczne”
bierzmowanie? Oczywiście motywy przyjęcia tego
sakramentu są różne. Najczęściej jest to chęć wstąpienia
w przyszłości w związek małżeński (nota bene

bierzmowanie nie jest sakramentem do zawarcia
małżeństwa koniecznym), zostanie chrzestnym, czy

też po prostu naciski ze strony bliskich. Nie
ukrywam, że pierwsze tygodnie
przygotowań do bierzmowania są
raczej trudne. Trzeba młodemu

człowiekowi wywrócić „do góry nogami” cały
jego pogląd na temat tego sakramentu,

wyrzucić wszelkie naleciałości z którymi przychodzi
na katechezę. Najczęstszą reakcją młodzieży jest zwykle
bunt, ponieważ neguje się wtedy jej błędną wiedzę
otrzymaną od osób najbliższych. Wówczas najczęściej
słyszę słowa: „coś pan mówi nie tak”, „mój tata twierdzi,
że tak nie jest”, „jak moja babcia przyjmowała
bierzmowanie, to było inaczej”, „bo mój wujek sądzi,
iż…” - trzeba naprawdę wielu katechez, żeby te
stereotypy zwalczyć. Kiedy uczniowie dowiadują się, że
bierzmowanie jest sakramentem czysto duchowym,
podczas którego otrzymują Dary Ducha Świętego, wtedy
rodzi się w nich pytanie: „po co mi to”? I ten moment
jest tak naprawdę właściwym początkiem katechezy dla
bierzmowanych. U młodego człowieka włącza się
wówczas myślenie, które prowadzi do jego świadomych
decyzji. Wiele osób dochodzi nawet do wniosku, że nie

Z życia parafii
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Wymienieni obok księża goście wraz z ks. Piotrem

będą w tym momencie przyjmować tego sakramentu,
ponieważ nie dorośli do tak ważnej decyzji. Rozmawiam
wtedy z nimi, ale nie naciskam na zmianę ich
postanowienia – przecież jest to sakrament dojrzałości
chrześcijańskiej.

Przez cały rok szkolny, w każdą niedzielę, po
mszy świętej młodzież klas trzecich gimnazjum
uczestniczyła w katechezie kościelnej, którą prowadził
Ks. Piotr Skura. Najpierw uczniowie przygotowywali sami
liturgię (czytania, dary, psalm). Początki były trudne.
Młodzież stresowała się, zbyt szybko czytała fragmenty
Pisma Świetego. Z biegiem czasu wszystko stało się
bardziej świadome, ze zdziwieniem kandydaci do
bierzmowania stwierdzali, że Msza to nie są puste
obrzędy, że wszystko łączy się w spójną całość. Czasem
z ks. Piotrem dokonywaliśmy obliczeń ilości
uczestniczących w niedzielnej liturgii, przeważnie była to
połowa kandydatów do bierzmowania. Uważamy, że nie
był to zły wynik, zwłaszcza, że w naszej Parafii kandydaci
nie mają indeksów monitorujących ich przygotowania.
Ponadto wiele osób uczestniczyło w liturgii we własnych
parafiach.

Dla mnie, jako katechety, wzruszającym
momentem jest dzień przyjęcia sakramentu - kiedy
widzę moją młodzież w odświętnych strojach,
z uroczystymi szarfami, z przejęciem stojącą przed
ołtarzem w oczekiwaniu na bierzmowanie. Oczywiście

mam świadomość, że zawsze ktoś się uśmiechnie,
zawsze ktoś porozmawia z kolegą, ale kiedy biskup
zanosi uroczystą modlitwę do Boga o zesłanie Ducha
Świętego, wtedy zawsze jest spokój, cisza i skupienie.
Wszyscy prawdziwie przeżywają ten moment.
Najważniejsze jest jednak to, że działanie Ducha
Świętego nie kończy się wraz z uroczystą liturgią
bierzmowania. Bardzo lubię prowadzić lekcję
następnego dnia po uroczystości. Kiedy wchodzę do
klasy jest przeważnie cisza, klasowi żartownisie jakoś nie
mają ochoty na dowcipy, wszyscy nadal przeżywają
uroczystość. Oczywiście wkrótce wszystko wraca do
normy, ale czas bierzmowania jest wyjątkowy, ponieważ
gdzie jest Duch Święty, tam zawsze jest spokój, ład,
dobro, harmonia.

Wczoraj nastąpił koniec roku szkolnego
2012/2013. Wielu uczniów przychodziło do mnie
z podziękowaniami za współpracę. Wielu, w swoich
słowach, wracało jeszcze do momentu bierzmowania.
Mam wrażenie, że czas przygotowań do przyjęcia tego
sakramentu, czas wspólnego przebywania w Kościele
i na katechezie szkolnej był dla nich (dla mnie również)
wspaniałym doświadczeniem.

Wszystkim Moim Uczniom, Ich Rodzinom
składam serdeczne podziękowania za współpracę i życzę
wszystkim wspaniałych wakacji.

Joanna Kisiel

20-TA ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. PIOTRA SKURY
Już w poprzednim numerze gazetki wspominaliśmy o tej doniosłej uroczystości i życzyliśmy Księdzu Piotrowi

wszelkich łask Bożych, sił i zapału. W tym numerze wspomnimy tylko wielebnych gości, którzy z okazji tej doniosłej
uroczystości przybyli do naszej parafii 12 czerwca. Większość
z nich to kapłani wyświęceni w Łodzi w roku 1993. Oto oni:
ks. Kazimierz Bednarek - wikariusz par. NMP Różańcowej Łódź-
Stoki, ks. Grzegorz Cierliński - proboszcz par. Św. Wawrzyńca
w Bujnach, ks. Krzysztof Gliniany - proboszcz par. Ścięcia Św. Jana
Chrzciciela  i Świętej Trócy w Budzynku, ks. Sławomir Klich -
proboszcz par. św. Kazimierza w Pożdżeniach, ks. Stanisław
Kopeć - wikariusz par. MB Częstochowskiej w Zelowie, ks. dr hab.
Mieczysław Różański - wykładowca w WSD w Łodzi, ks. Andrzej
Szymaniec - wikariusz par. św. Piotra i Pawła w Łodzi,
ks. Mirosław Wojturski - wikariusz par. MNP Różańcowej
w Zgierzu oraz ks. kan Jarosław Cielecki - dyrektor
Watykańskiego Serwisu Informacyjnego.

Redakcja

NOWE ŻYCIE - O REMONCIE SŁÓW KILKA
Domy jak ludzie starzeją się, niszczeją. Ludzie odchodzą, a domy

można poddać gruntownej odnowie. Można, ale nie trzeba. Nikt nie
remontuje domów, które nikomu nie są potrzebne. Czy zatem potrzeba nam,
parafianom, odnowionego, większego domu parafialnego? Dla osób, które
ów dom odwiedzają odpowiedź jest jasna: TAK. W naszej parafii działa
Świetlica Środowiskowa - dzieci potrzebują sal dydaktycznych, miejsca,
gdzie poćwiczą taniec czy zaśpiewają piosenkę.

Z życia parafii
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Zaproszenie
My pomagamy 12 lat w działalności parafialnej

Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej.
POMÓŻ I TY!

Możesz nas wesprzeć poprzez modlitwę,
wolontariat oraz finansowo.

Także sali, gdzie można korzystać z komputerów, kuchni, w której
nauczą się przygotowywać posiłki, miejsca gdzie spotkają się
członkowie Klubu Młodzieżowego i próbują konstruktywnie spędzić
czas. Ponadto odbywać się tam będą spotkania grup parafialnych,
których jest kilkadziesiąt. Działa także Kancelaria Parafialna, przychodzą
osoby, które chciałyby w cztery oczy, w ciszy zadać księdzu pytanie, dla
nich fundamentalne. I często Ci wszyscy ludzie muszą czekać… Czekać
i czekać.. Na co? Jak za starych czasów, na swoją kolej. Wydarzeń
i inicjatyw jest dużo, a miejsca mało. I oczywiście wszystko
zaplanowane, nieco odgórnie, bo jak inaczej pogodzić tylu ludzi
w jednym miejscu. Może dać im przestrzeń, by tych działań było jeszcze
więcej. Na ten pomysł wpadł Ks. Proboszcz z Księżmi wikariuszami.

Kapitalny pomysł zaowocował kapitalnym
remontem starej plebanii. I tak, krok po kroku,
realizowano kolejne punkty planu remontu.
Z nieużytecznej starej plebanii stał się budynkiem, który
niebawem zostanie oddany do użytku, dla naszego
wspólnego dobra. Zaadoptowano dom na potrzeby
parafii i odpowiednio unowocześniono, zgodnie ze
standardami. Dzięki wsparciu modlitewnemu
i finansowemu: parafian, sponsorów i ludzi dobrej woli,
którzy pozyskują środki.

To kosztowne przedsięwzięcie
można było zrealizować dzięki
wsparciu finansowemu. Przed nami
ostatni etap remontu – wykończenie.
Dzięki bieżącemu wsparciu
finansowanie obyło się bez
zaciągania kredytów, także środki
przez nas ofiarowane zostały
właściwie spożytkowane. Ks. abp
Marek Jędraszewski dokona
poświęcenia domu we wrześniu br.

Kompleksowy remont domu objął: nowe ścianki
działowe, wymianę okien, montaż drzwi wewnętrznych,
malowanie ścian, układanie glazury oraz wykańczenie
podłogi i jej modernizacja. Inne prace, to:
 osuszanie murów, odgrzybianie i odbudowa izolacji
wodochronnych;
 poważne prace konstrukcyjne – wyburzanie ścian lub
dostawianie ścianek działowych;
 naprawa konstrukcji dachu, dobudowa fragmentów
budynku (garaż, dodatkowe piętro),
wzmacnianie stropów, dobudowa schodów;
 naprawa pokrycia dachowego, wymiana
okien i drzwi, remont balkonów i tarasów,
zabudowa tarasów;
 prace w obrębie elewacji – ocieplanie,
malowanie;

 prace przy instalacji wodnej i kanalizacyjnej, naprawa
podtynkowej instalacji elektrycznej;
 wymiana parapetów wewnętrznych;
 docieplanie ścian i stropów od wewnątrz, układanie
izolacji akustycznej;
 układanie instalacji ogrzewania podłogowego;
 naprawa, układanie lub wyrównywanie podkładów
podłogowych;
 wymiana rur centralnego ogrzewania;
 odnawianie ścian – tynkowanie lub zabudowa

płytami gipsowo-
kartonowymi;
 wymiana lub naprawa
posadzek, schodów i drzwi
wewnętrznych;
 wykańczanie ścian
farbą, boazerią, tapetą,
układanie glazury;
 naprawa i montaż
instalacji gazowej;

 lakierowanie lub olejowanie podłóg, układanie
wykładzin;
 montaż urządzeń grzewczych, sanitarnych i innych
elementów wyposażenia;
 drobne naprawy – wymiana klamek, gniazd,
włączników, żaluzji, listew przypodłogowych,
instalowanie nowych grzejników, montaż instalacji
natynkowych.

Katarzyna Wieczorek
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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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PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO
Jedzie blondynka samochodem pod
prąd. Policjant ją zatrzymuje i pyta:
- Czy pani wie, dokąd jedzie?
- No tak, jadę na zebranie, ale chyba

się już skończyło, bo wszyscy wracają.

PÓŁKOLONIE
Podobnie jak w latach ubiegłych nasza parafia

organizuje półkolonie dla dzieci ze szkół podstawowych.
W tym roku przewidujemy 3 turnusy tygodniowe:
22 – 27 lipca, 29 lipca – 3 sierpnia, 5 – 10 sierpnia.
Odpłatność wynosi 20 zł. Zapisy w kancelarii w

godzinach urzędowania.

JEST ZAKATEK NA TEJ ZIEMI, GDZIE POWRACAĆ KAŻDY CHCE
20 sierpnia już po raz XX wyrusza z naszej parafii Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy  będą się odbywały

w domu parafialnym od 10 do 19 sierpnia. W dni powszednie od godz. 18 a w niedzielę i święta od godz. 19.
Patronem tegorocznej pielgrzymki jest o. RAFAŁ CHYLIŃSKI. Hasło które nam będzie towarzyszyć "PANIE PRZYMNÓŻ
NAM WIARY."  Zamówiony  jest jeden autokar na Górkę Przeprośną, zapisy  będą się odbywały w tym samym czasie.
Jak co roku będzie istniała możliwość zapisu na PIELGRZYMKĘ DUCHOWĄ. Zapraszamy wszystkich którzy czują się na
siłach, do wzięcia udziału w JUBILEUSZOWEJ XX Pielgrzymce na JASNĄ GÓRĘ. Ks. proboszcz Andrzej Blewiński   wraz z
Bractwem Pielgrzymkowym Elżbieta Adamczyk -prezes Bractwa Pielgrzymkowego.

Opracowała Elżbieta Hildt

Jedzie blondynka samochodem pod
prąd. Policjant ją zatrzymuje i pyta:
- Czy pani wie, dokąd jedzie?
- No tak, jadę na zebranie, ale chyba

się już skończyło, bo wszyscy wracają.

Sakrament chrztu otrzymali
Kacper Zynderman Krzysztof Tomasz Dylik
Jennifer Anna Byba Jessica Danuta Byba
Lena Natalia Kliszczyńska Dawid Raczyński
Jagoda Błaszczyk Kajetan Błaszczyk
Anna Zwiagincewa Filip Kazimierz Kluska
Wiktoria Chałas Franciszek Kmiecik
Nadia Joanna Jagodzińska Magdalena Sikorska

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

Sakrament małżeństwa
zawarli

Marta Rumińska i Marcin Zynderman
Joanna Kacprzak i Łukasz Jagodziński
Monika Wilk i Marcin Krupiński
Marta Kaźmierczak i Oktawian Jaroszewicz
Agata Miksz i Łukasz Bucharzewski
Katarzyna Gdańska i Bartłomiej Beniak
Agata Michalak i Tomasz Rumak
Żaklina Motylska i Jarosław Olobry

Módlmy się za nowych małżonków,
aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał

ich miłość i napełniał ich radością

Odeszli do wieczności
Józef Sobczak (ur.1929)
Zdzisław Ogrodowczyk (ur.1924)
Anna Karolak (ur.1947)
Stanisława Mleczko (ur.1920)
Helena Elkowicz(ur.1926)
Tomasz Pryczek (ur.1956)
Tadeusz Hulewicz (ur.1924)
Wiesław Polczyński (ur.1925)
Ewa Wiśniewska (ur.1963)
Franciszek Walczak (ur.1952)

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

- Jak nazywa się ten
Niemiec, który mi
wszystko chowa?
- Alzheimer, dziadku.


