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

 

KS. PAWEŁ SZUBERT PROBOSZCZEM PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY RÓŻAŃCOWEJ W ZGIERZU 
 

W niedzielę, 3 lipca w parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej w Zgierzu, odbyła się uroczysta Msza 
Święta, na której parafianie przywitali nowego probosz-
cza. Na uroczystość przybyło wielu zaszczytnych gości: 
m.in. rodzice ks. Piotra, księża z byłych parafii ks. Pawła i 
Dekanatu Zgierskiego, a także parafianie, a wśród nich 
wierni z parafii z Piotrkowa Trybunalskiego. Mszy Św. 
przewodniczył nowo powołany proboszcz Paweł Szubert. 
Uroczystość zaczęła się od odczytania dekretu Arcybi-
skupa Łódzkiego, przez Dziekana  Dekanatu Zgierskiego 
ks. Andrzeja Chmielewskiego, który życzył nowo powo-
łanemu Proboszczowi, aby gromadził swych parafian 
wokół ołtarza, aby wszyscy odnajdywali w Eucharystii 
źródło uświęcenia życia i poprzez nią oddawali chwałę 
Ojcu. Zgromadzone w tym dniu, grupy parafialne, także 
serdecznie przywitali nowego Proboszcza, zapewniając 
Go o swojej modlitwie.  

Ks. Paweł w homilii, w wygłoszonej do nowo przyby-
łej wspólnoty Kościoła, zachęcał abyśmy nieustannie 
czuli się powołani do głoszenia Dobrej Nowiny, m.in. 
świadectwem własnego życia.  

Po zakończeniu uroczystość ks. Paweł rozdał wiernym 
„dziesiątki różańca”, i tym samy zachęcił wiernych do 
codziennej wspólnej modlitwy „Różańcem”.  

Ks. Paweł Szubert urodził się 11 grudnia 1970 roku w 
Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył Wyższe Semina-
rium Duchowne w Łodzi. Święcenia kapłańskie otrzymał 
24 maja 1997 r., po czym skierowany został na swoją 
pierwszą parafię pw. św. Faustyny w Łasku. Stamtąd 
przeniesiono go na krótko do jednej z pabianickich para-
fii. 12 lutego 2012 roku odprawił swoją pierwszą mszę 
św. w parafii bł. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunal-
skim.  

Marianna Strugińska-Felczyńska 

 
 

TRZECI ETAP ARCHIDIECEZJALNYCH OBCHODÓW 1050. ROCZNICY 

CHRZTU POLSKI 
 

Święto Eucharystii obchodzone co roku w Łodzi na 
pamiątkę wizyty św. Jana Pawła II stało się trzecim i jed-
nocześnie centralnym etapem obchodów 1050. rocznicy 

Chrztu Polski w archidiecezji łódzkiej. Uroczystości prze-
wodniczył prymas Czech kard. Dominik Jaroslav Duka. 
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Ks. Paweł Szubert proboszcz Parafii NMP Różańcowej  
w Zgierzu. 
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Obchody archidiecezjalnego Święta Eucharystii roz-
poczęły się procesją z Sanktuarium Matki Boskiej Zwy-
cięskiej w Łodzi na Plac Kate-
dralny im. św. Jana Pawła II. 
W procesji wzięły udział dele-
gacje z różnych parafii archi-
diecezji łódzkiej oraz księża i 
siostry zakonne ze groma-
dzeń, jakie posługują w Łodzi. 
Feretron z Najświętszym Sa-
kramentem na swych ramio-
nach ponieśli tegoroczni księ-
ża neoprezbiterzy. 

Abp Marek Jędraszewski 
witając zebranych podkreślił, 
że dzisiejsza uroczystość to 
okazja, by dziękować Bogu za dar Chrztu dla nas i dla 
naszej Ojczyzny. Metropolita łódzki przypomniał rów-
nież, jak bardzo historia naszego kraju oparta jest na 
chrześcijańskich korzeniach. 

Podczas Mszy św. abp M Jędraszewski udzielił sakra-
mentu chrztu Weronice. Był to jednocześnie symbol i 

przypomnienie wszystkim, czym ten sakrament tak na-
prawdę jest.  

Homilię w języku polskim wygłosił kard. Duka. Prymas 
Czech postanowił zatrzymać się nad tym, co dla nas 
oznacza chrzest. „Tak jak nie wolno przeoczyć obrazu 
Boga w Trójcy, tak trzeba zatrzymać się nad trojakim 
wymiarem Chrztu” – mówił kardynał. Następnie omówił 
Chrzest w wymiarze soteriologicznym, czyli zbawczym, 
chrystologicznym, gdzie Jezus przez Chrzest daje nam 
wyzwolenia i odkupienie win i eklezjologicznym, który 
tworzy z nas, ochrzczonych wspólnotę Ludu Bożego. 
Kościół to wspólnota ludzi wolnych i miłujących się na-
wzajem - mówił Metropolita Pragi. 

Jako pamiątkę łódzkich uroczystości związanych  
z rocznicą Chrztu Polski 
delegacja każdej parafii 
otrzymała metalowy krzyż 
z emblematami chrzciel-
nymi nawiązującymi do 
1050. rocznicy Chrztu Pol-
ski. Pamiątkowe krzyże na 
zakończenie Mszy świętej 
pobłogosławił i poświęcił 
kard. Duka. 

Na zakończenie abp 
Marek Jędraszewski po-
dziękował wszystkim za 
przybycie i poprosił zebra-

nych o poparcie dwóch obywatelskich inicjatyw: o obro-
nie życia i o ograniczenie handlu w niedzielę. W obydwu 
tych inicjatywach poparł go w swoim wystąpieniu bp Jan 
Cieślar, biskup diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego w RP. 
 

Agnieszka Gajek.
 

 

 

BIERZMOWANIE W NASZEJ PARAFII 
 

14 czerwca bieżącego roku, rąk Jego Ekscelencji ks. bpa 
Ireneusza Pękalskiego, 97 osobowa grupa młodzieży gimna-
zjalnej przyjęła Sakrament Bierzmowania. Po rocznym przy-
gotowaniu, młodzi ludzie zadeklarowali przed biskupem 
swoje przywiązanie do Kościoła, obiecując podążać w swo-
im życiu za Chrystusem. Składamy serdeczne podziękowa-
nia ks. Janowi za coniedzielne spotkania z gimnazjalistami 
podczas, których nie tylko dopełniali oni swoją edukacje 
religijną, ale również mogli poprzez modlitwę i śpiew przy-
bliżyć się do Pana.  

 

Igor Krawczyk 

 

 

Prymas Czech kard. Dominik Jaroslav Duka i ks. 
Arcybiskup Marek Jędraszewski. 

Msza św. na Pl. Katedralnym im. św. Jana Pawła II w 
Łodzi. 
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BIERZMOWANIE OCZAMI UCZNIA 
 

Uczęszczam do gimnazjum w Łodzi, gdzie wszyscy 
mieli możliwość przystąpienia do Bierzmowania w pobli-
skim kościele. Jednak zdecydowałem się wybrać parafię 
MBDR. Jest to kościół do którego posiadam wielki 
sentyment. To moja parafia, tu zostałem ochrzczony i 

przystąpiłem do Pierwszej Komunii Świętej. Tutaj w nie-
dziele o 11.30 uczestniczyłem w mszy św. śpiewając ze 
Scholą „Melodyjki”. Do mojego wyboru przyczynił się 
również bardzo ciekawy sposób przygotowania przez Ks. 
Jana Czekalskiego i katechetę z Gimnazjum nr 2- Pana 
Igora Krawczyka do Sakramentu Bierzmowania. Po pew-
nym czasie z inicjatywy Ks. Jana i opiekunki Scholi- Pani 
Beaty Pawłowskiej, powstał zespół wokalno- instrumen-
talny. Grałem w nim na gitarze oraz śpiewałem wraz z 
grupą osób również przygotowujących się do Bierzmo-

wania, podczas niedzielnych mszy o godzinie 10, prze-
znaczonych dla kandydatów do tego Sakramentu. Śpie-
wanie na chwałę Pana pomogło lepiej przygotować mi 
się do tego ważnego Sakramentu. Bierzmowanie jest 
nazywane Sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, 
ponieważ każdy kto zdecyduje się do niego przystąpić, 
powinien świadomie wyznawać wiarę i postępować we-
dług jej zasad. Dzięki niemu stałem się Dojrzałym Chrze-
ścijaninem. Jednak to nie wszystko. Otrzymałem od dary, 
które będą pomagać i wspierać w wierze. Jestem mu za 
to wdzięczny, cieszę się z zstąpienia na mnie Ducha 
Świętego, oraz wzmocnienia relacji z Bogiem. 

 
Szymon Wieczorek 

 

  

 

RODZINNY FESTYN PARAFIALNY W PARAFII MATKI BOSKIEJ DOBREJ 

RADY W ZGIERZU 
 

Czerwiec to czas, który chyba wszystkim kojarzy się z 
początkiem wakacji. Coraz dłuższe i cieplejsze dni spra-
wiają, że zamiast siedzieć w domu wolimy spotkać się z 
rodziną, znajomymi i raczej aktywnie spędzić czas. W 
tym roku po raz 8 mogliśmy spotkać się na Festynie Pa-
rafialnym organizowanym przy parafii Matki Bożej Do-
brej Rady w Zgierzu.  

W tym roku nasza scena festynowa była otwarta na 
talenty. Każdy mógł wejść na scenę i zaprezentować coś 

Ks. Proboszcz A. Blewiński i ks. Jan Czekalski wraz z 
zwycięzcą nagrody głównej loterii. 
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publiczności. Scena została zdominowana przez śpiewa-
jącą młodzież, której talenty zadziwiły nie jednego widza. 
Zagościła u nas także schola dziecięca z Łagiewnik oraz 
zespół Agnus z parafii Chrystusa Króla. Wieczorem wy-
stąpiły dobrze znane Melodyjki przypominając nam 
utwory, którymi zdoby-
wały nagrody na licznych 
konkursach. Na koniec 
dnia losowano Szczęśli-
wych Parafian, którzy 
kupując cegiełki wsparli 
możliwość wyjazdu dzieci 
i młodzieży z naszej para-
fii na różne wyjazdy wa-
kacyjne, w tym także na 
spotkanie z papieżem 
Franciszkiem podczas 
Światowych Dni 
Młodzieży. 

Już po raz kolejny 
mogliśmy skosztować 
grochówki z kuchni polowej oraz chleba ze smalcem i 
ogórkiem kiszonym. Nie zabrakło grilla, ciast, napojów, 
gofrów. Dzieci mogły pomalować twarze, przejść tor 
przeszkód, strzelać do celu na strzelnicy, pomalować 
duże kolorowanki, nauczyć się puszczać duże bański 

mydlane, poskakać na trampolinie i dużej dmuchanej 
zjeżdżalni. Każdy mógł także spróbować swoich szans 
jako strażak zwijając wąż strażacki, ratując kota, który 
wszedł na drzewo, czy zbijając kręgle przy pomocy wody 
wytryskującej z węża strażackiego. 

To był wyjątkowy czas 
radości, w którego przygo-
towanie zaangażowała się 
dużo osób. Przede wszyst-
kim podziękowania należą 
się ks. Janowi Czekalskiemu, 
który to wszystko zorgani-
zował i innym, którzy Jemu 
pomagali. Dziękujemy także 
księdzu Proboszczowi i wi-
kariuszom z parafii MBDR, 
za otwarte serce, życzliwość 
i obecność w czasie festynu. 
Pragniemy także podzięko-
wać osobom, które podzie-
liły się z nami swoimi talen-

tami przygotowując ciasta i inne słodkości. To był dobry 
czas, w którym razem mogliśmy uwielbiać Pana. Alleluja! 

                              

                                                                                      Joanna Kisiel 

 
 

 

RUSZAJ Z NAMI… 
 

Jak co roku, tak i w tym, po Mszy św. o godz. 
6.00 z Kościoła Matki Boskiej Dobrej Rady pod 
przewodnictwem ks. Jana Czekalskiego wyruszy 23 
Piesza Pielgrzymka Zgierska na Jasną Górę. 

Patronem tegorocznej pielgrzymki będzie błogo-
sławiony Honorat Koźmiński, natomiast hasło jakie 
jej będzie przyświecać brzmi: CHRZEST BRAMĄ MI-
ŁOSIERDZIA. 

Trasa pielgrzymki pozostaje bez zmian (noclegi: 
w Dłutowie, Zawadowie, Folwarkach i Skrzydlewie). 
W czasie drogi pątnikom będzie towarzyszyła służba 
medyczna, kuchnia polowa, obwoźny sklepik, dla 
kontuzjowanych i tych, których opuściły siły – bus, 
służba porządkowa oraz bagażowi. Noclegi w Czę-
stochowie będą zamówione w internacie. 

Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w Pieszej 
Pielgrzymce, Bractwo Pielgrzymkowe zorganizowało 
możliwość 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. 08. 2016 r. o godz. 14.15. 

Schola Dziecięca „Melodyjki” 
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Tradycyjnie 25. 08. 2016 r. o godz.    9.00 w sali o. 
Kordeckiego 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. 08. 2016 r., gdzie rano o godz. 9.30 w Kaplicy Cu-
downego Obrazu będzie dla Nich sprawowana Msza św. 

O godz. 15.00 z parkingu przy Domu Pielgrzyma   
w Częstochowie odjadą autokary powrotne do Zgierza. 
Pątnicy do Kościoła św. Jana Chrzciciela przyjadą ok. 
godz. 17.30 i następnie w szyku pielgrzymim przejdą do 

Kościoła Matki Boskiej Dobrej Rady, gdzie będzie miało 
miejsce zakończenie 23 Pieszej Pielgrzymki Zgierskiej. 

Zapisy na tegoroczną Pielgrzymkę, noclegi, Piel-
grzymkę Duchową, autokar na Górkę Przeprośną i na 
autokar powrotny – w dniach 15 – 19. 08. 2016 r. w Do-
mu Duszpasterskim (w dni powszednie od godz. 18.00 a 
w Niedzielę i Święta od godz. 19.00). 
 
PRZYJDŹ, ZAPISZ SIĘ I WYRUSZ RAZEM Z NAMI NA PIEL-
GRZYMI SZLAK !   
 

Anna Łodwig Bractwo Pielgrzymkowe 
  

 
 

PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNEJ GÓRZE 
 

Na Jasnej Górze odbyła się 18 czerwca 2016 roku do-
roczna Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej, która 
przebiegała pod hasłem „Z dziękczynieniem za łaskę 
chrztu i chrześcijańską Ojczyznę”. Dawajmy się prowa-
dzić Bogu – zaapelowała bp Marek Solarczyk do uczest-
ników pielgrzymki. 
Członkowie i sympatycy 
Akcji Katolickiej wspól-
nie z ks. proboszczem 
Andrzejem Blewińskim 
wzięli udział w Ogólno-
polskiej Pielgrzymce 
Akcji Katolickiej. 

W czasie uroczystej 
Mszy św. na Jasnogór-
skim Szczycie Krajowy 
Asystent Akcji Katolic-
kiej zachęcał do pogłę-
bienia życia wiary. – 
Odnawiając nasze przy-
rzeczenia chrzcielne 
mamy na nowo założyć 
szatę uczniów Jezusa Chrystusa – Jego łaski, Jego czysto-
ści i tego blasku który będzie sprawiał, że to On będzie 
oddziaływał a więc to On będzie mocą naszego świadec-
twa – powiedział bp Marek Solarczyk. 

Biskup zachęcił również członków AK do przeżywania 
swojej codzienności z Bogiem. Zaproście Go do wyda-
rzeń w których uczestniczycie, do tych którzy są obok 
was – może nie zawsze miłych, nie zawsze przyjaźnie 
nastawionych, czy pociągających a może i nierozumieją-

cych. Eucharystię na Jasnogórskim szczycie zwieńczył Akt 
Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej. 

Wzorem lat ubiegłych w piątek pielgrzymka rozpoczę-
ła się konferencją i Apelem Jasnogórskim. W sobotę 
członkowie AK spotkali się w archikatedrze częstochow-

skiej z abp Wacławem Depo 
skąd przeszli w uroczystej 
procesji przed szczyt Jasnej 
Góry. 

W Polsce Akacja Katolic-
ka działa od 1930 r. Pierwszy 
oficjalny jej statut został 
zredagowany przez prymasa 
Augusta Hlonda i zatwier-
dzony przez papieża Piusa XI 
pismem Sekretariatu Stanu z 
27 listopada. Po latach prze-
rwy, spowodowanych rzą-
dami komunistów, stowa-
rzyszenie zostało reaktywo-
wane na wyraźne życzenie 
papieża św. Jana Pawła II, 

wyrażone wobec polskich biskupów podczas wizyty  
w lutym 1993 r. Obecnie do Akcji Katolickiej w Polsce 
należy ponad 25 tys. ludzi. 

Uczestnicy pielgrzymki w drodze powrotnej zwiedzili 
Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie. 

Relacje z pielgrzymki na stronie: www.aklodz.pl oraz 
na stronie portalu społecznościowego Facebook: Akcja 
Katolicka Archidiecezji Łodzkiej. 
 

Marianna Strugińska – Felczyńska,  

 

 

 

Krajowy Asystent AK Bp Marek Solarczyk wraz z piel-
grzymami AK Archidiecezji Łódzkiej. 
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NASZE MAŁE WAKACYJNE PODRÓŻE 
 

W dniach od 4 do 15 lipca br. w Świetlicy Środowi-
skowej przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu 
trwają wakacyjne półkolonie. Wypoczynek letni dla dzie-
ci organizowany jest przez Akcję Katolicką i ks. Probosz-
cza Andrzeja Blewińskiego, przy wsparciu ze strony 
Urzędu Miasta Zgierza oraz Fundacji. 

W pierwszym tygodniu dzieci poznawały urokliwe za-
kątki Łodzi, m.in. udali się do Sanktuarium św. Antoniego 
w Łagiewnikach, Bazyliki archikatedralnej św. Stanisława 
Kostki w Łodzi, Cerkwi św. Olgi w Łodzi, kościoła p.w. św. 

Faustyny Kowalskiej 
w Łodzi. Dzieci 
zwiedziły także Mu-
zeum Miasta Zgie-
rza, Park Kulturowy 
w Zgierzu „Miasto 
Tkaczy”. W trakcie 
naszych wspólnych 
spotkań nie zabrakło 
również wyjść na 
basen „Wodny Raj” 
w Łodzi, zabaw w 
sali zabaw dla dzieci 
„Jeżyk” w Zgierzu 
oraz zawodów 
sportowych w par-
ku. Koloniści reali-
zują również pro-
jekt „Owocowy Raj”. Nasz wspólny wypoczynek, to dla 
dzieci czas radości oraz zdobywanie wiedzy i umiejętno-
ści poprzez zabawę. Relacje z naszych działań można 
odnaleźć na stronie Facebooka: Zgierska Świetlica Śro-
dowiskowa.   

Agnieszka Gajek

 

 

DOLNY ŚLĄSK I „ZŁOTA PRAGA” 
 
W dniach od 20 do 23 czerwca pielgrzymi z parafii Matki Boskiej 

Dobrej Rady w Zgierzu wraz ze swoim duszpasterzem ks. 
Proboszczem Andrzejem Blewińskim, zwiedzali uroki Dolnego Śląska. 
Tu udali się do Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Wambierzycach 
oraz Kaplicy Czaszek w Czeremnej. W swojej podróży dotarli również 
do Pragi, gdzie podziwiali zabytkowe centrum, średniowieczne Stare 
Miasto, gotycką katedrę, Most Karola. Nie zabrakło również 
wędrówek szlakami Gór Stołowych oraz podziwiania kurortów w 
Kudowie Zdroju i Polanicy.             

Elżbieta Hildt 

 

POWSTANIE WARSZAWSKIE 
 

W tym roku przypada 72 rocznica wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. Czasu, o którym Miron Białoszewski 
przejmująco napisał: „Chrystus powstania Na ramionach 
usnął ci ogień kołysze go w brąz płonące miasto dwa 
stosy masz zamiast powiek ale jest krzyż z gorących od-
dechów Idź przez mur do czerwonych arkad między po-
piół tłumu i przemieniaj na wargach ogromne liście pło-
mieni w wino Barykady jak Góry Oliwne szumią okru-
chami kości - dłoń po dłoni wywlecz spod ziemi bruków i 

odpuść Wstąp w Jordan kanałów - w szlamie zielonym 
jak wieczność szukaj nieżywych włosów: w Imię Ojca... i 
Ducha...”. 

Powstanie Warszawskie jest uważane za jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w historii Polski. Różnie oceniane 
ze względu na jego tragiczne skutki, było zbrojnym wy-
stąpieniem zorganizowanym w ramach akcji „Burza” 
przeciwko niemieckim okupantom w Warszawie.   

Wizyta kolonistów w Muzeum Miasta 
Zgierza. 

Koloniści w Parku Kulturowym Miasta Zgierza „Miasto 
Tkaczy”. 
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Pod koniec lipca 1944r. wojska radzieckie dotarły w oko-
lice Warszawy. Radio moskiewskie wzywało „Polacy! Do 
broni!” Zbliżał się rozstrzygający bój o stolicę i pojawiła 
się szansa na jej szybkie wyzwolenie. Kierownictwo Pol-
skiego Państwa Podziemnego działało w ogromnym na-
pięciu. Podjęta wówczas decyzja wg historyków miała 
cechy greckiej tragedii – każdy wybór był zły. Dowódz-
two zdawało sobie sprawę, że przedwczesne uderzenie 
umożliwi Niemcom zdławienie zrywu, a zbyt późne – 
pozbawi władze Rzeczypospolitej Polskiej wpływu na 
dalsze losy narodu. W tej sytuacji, mimo różnych wąt-
pliwości, generał Tadeusz Komorowski „Bór” podjął de-
cyzję, że AK nie może pozostawać bierna w wypadku 
znacznego osłabienia sił niemieckich i zagrożenia okupa-
cją sowiecką. Po konsultacji z Delegatem Rządu RP na 
Kraj Janem Stanisławem Jankowskim, wydał rozkaz roz-
poczęcia akcji zbrojnej w dn. 01. 08. 1944 r. o godzinie 
„W” – 17.00.  

Do walki oprócz oddziałów AK włączyły się też grupy 
żołnierzy NSZ, AL, ZWM, Polskiej Armii Ludowej oraz 
cudzoziemcy. Ocenia się, że przeciętnie w czasie całego 
powstania w oddziałach polskich walczyło od 25 do 50 
tys. żołnierzy przeciwko 55 tys. żołnierzy niemieckich. 
Hitler wydał rozkaz zrównania Warszawy z ziemią i bezli-
tosnego rozprawienia się z buntownikami.  

Wybuch powstania wywołał entuzjazm warszawia-
ków. Ludzie poczuli się znów wolni. Wywieszano flagi 
narodowe, z głośników płynęły pieśni patriotyczne, od-
bywały się koncerty i spektakle. 
Pierwsze cztery dni dawały nam nadzieję na zwycięstwo, 
ale już od 5 sierpnia oddziały niemieckie przystąpiły do 
kontrofensywy. Bestialsko mordowały ludność cywilną i 
rannych żołnierzy. Często używały cywilów jako „żywych 
tarcz”. Powstańcom brakowało broni, amunicji, żywno-
ści, wody, prądu, leków. Dzień i noc walkom towarzyszy-
ły łuny pożarów. Na placach i ulicach przybywało gro-
bów. Stopniowo padały: Wola, Ochota, Powiśle, Moko-
tów, Żoliborz, Czerniaków, Starówka, Śródmieście. 

Znów walczyliśmy samotnie. Stalin wstrzymał ofen-
sywę i wykorzystał okazję do zniszczenia Warszawy nie-
mieckimi rękami. W depeszy z dn. 22 sierpnia 1944r. do 
Churchilla i Roosevelta nazwał powstanie „warszawską 
awanturą”. B. Bierut zaręczał słowem honoru, że 2 
sierpnia był w Warszawie i panował tam spokój.  

Rząd RP w Londynie bezskutecznie wzywał aliantów 
do udzielenia pomocy walczącym (stanowiły jej spora-
dyczne zrzuty broni, która często nie trafiała do rąk po-
wstańców). Prasa angielska i BBC milczały, aby nie roz-
drażniać Stalina. Prawda o powstaniu nie przedostała się 
do brytyjskiej i amerykańskiej opinii publicznej i nie 
„wstrząsnęła sumieniem świata”.  

Plan powstania opracowany przez komendanta Okrę-
gu Warszawskiego AK, pułkownika Antoniego Chruściela 
„Montera” zakładał prowadzenie walk maksymalnie 
przez 14 dni. W rzeczywistości walczono 63 dni. Zacięte 
boje toczyły się o każdy dom i każdą barykadę. Pod ko-
niec sierpnia niemieckie dowództwo określało walkę 
Polaków jako „fanatyczną i zaciekłą”, mimo, że Niemców 
wspierały „liczne najnowocześniejsze rodzaje broni”. W 
tej tragicznej sytuacji należy szczególnie podkreślić wy-
sokie morale powstańców i ludności cywilnej. 

W nocy z 2 na 3 października w Ożarowie Mazowiec-
kim podpisano akt kapitulacji Powstania Warszawskiego. 
Niemcy stracili ok. 17 tys. żołnierzy. Ze strony Polski 
śmierć poniosło ok. 30 tys. powstańców i ok. 150 – 180 
tys. cywilów. Po kapitulacji Niemcy przystąpili do syste-
matycznego wypalania i wyburzania miasta. Zniszczyli 
ponad 30% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. Spalili i 
wysadzili w powietrze ok. 80% budynków w centrum. 
Całkowitemu zniszczeniu uległa większość bezcennych 
zabytków kultury, obiektów sakralnych, fabryk, mienia 
ludności.  

Powstanie Warszawskie to jedna z największych i 
najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. Do dziś 
budzi emocje i kontrowersje, jest różnie oceniane i in-
terpretowane ze względu na tragiczne skutki (zagłada 
miasta, utrata pokolenia bohaterskich młodych ludzi). 
Pamięć o wielkości powstania przetrwała jednak w rela-
cjach rodzinnych i w literaturze „drugiego obiegu”. Sta-
wiając pytanie o sens powstania, zwracano uwagę, że 
dowództwo AK nie znało ustaleń konferencji w Tehera-
nie, a zanegować można sens każdego wysiłku zbrojne-
go, np.: bitwy o Monte Cassino. Ponadto bierne oddanie 
się w niewolę Stalinowi mogłoby wywołać kryzys moral-
ny narodu, nie mniejszy niż poniesiona klęska. Czy teraz 
czulibyśmy się jeszcze Polakami? 

Elżbieta Hildt  

 

25 LAT ISTNIENIA PARAFII PW. ŚW.  

JANA CHRZCICIELA W ZGIERZU 
26 czerwca 2016r. w parafii św. Jana Chrzciciela w Zgierzu, od-

była się Msza św. jubileuszowa, której przewodniczył abp. Marek 
Jędraszewski. W uroczystej Mszy św. uczestniczyli księża z Deka-
natu Zgierskiego, władze Miasta Zgierza oraz licznie zgromadzeni 
wierni. W trakcie uroczystości został poświęcony sztandar z okazji 
jubileuszu parafii oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski.  

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

Wydawca: Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, 95-100 Zgierz ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 
Redakcja: Ks. Kan. dr Andrzej Blewiński – Proboszcz Parafii; redaktor: Ks. 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, Barbara Musiał.  Składanie gazetki: 

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

Z ŻYCIA PARAFII
 
Zapraszamy do uczestnictwa w historycznym spotkaniu papieża Franciszka w Częstochowie dnia 28 lipca (czwartek). 
Aby zniwelować trudności związane z podróżą proponujemy wyjazd pociągiem, który odjedzie ze stacji Łódź – Kali-
ska. Dotrzemy tam autokarem, który wyruszy sprzed Domu Duszpasterskiego o godz. 1.15. Podróż powrotną roz-
poczniemy o godz. 14.39. Koszt wynosi 50 zł. Zapisy i bliższe informacje w kancelarii Parafii MBDR w Zgierzu. Ilość 
miejsc jest ograniczona. Zapisy TYLKO do 10 lipca. 

  

Odeszli do wieczności 

Janina Szumska (ur.1940) 
Henryk Soból (ur.1946) 

Janina Szalińska (ur.1929) 
Jolanta Szwalbe (ur.1961) 

Maria Brzezińska (ur.1922) 
Mieczysław Lewandowski (ur.1945) 

Maria Wesołowska (ur.1931) 
Adrian Pawlak (ur.1987) 

Stanisław Brytkowski (ur.1935) 
Marianna Antczak  (ur.1925) 
Sabina Górczyńska (ur.1923) 
Kazimierz Majacz (ur.1932) 

Stanisław Wołowski (ur.1925) 
Zdzisław Kowalski (ur.1942) 

 
Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże miłosier-

dzie weszli do chwały życia wiecznego. 

 

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 

Sakrament chrztu otrzymali 
 

Artur Andrzej Rzeżawski 
Katarzyna Adamczewska 

Antonina Wiktoria Matczak 
Aleksander Mirosław Kaźmierczak 

Natalia Marta Rzepecka 
Aleksandra Ewa Lipniacka 

Krystian Babiński 
Marcel Jachimiak 

Julia Emilia Kucińska 
Gabriela Błaszczyk 
Michał Olesiński 

Adrian Piotr Zimnicki 
Kazimierz Kacper Szcześniak 

Mateusz Lasota 
Amelia Magdalena Bera 

Maja Kaźmierczak 
 

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

prawdy. 

Sakrament małżeństwa zawarli 

 
Joanna Gieraga i Maciej Kaźmierczak  Karolina Kubczak i Tomasz Kwaśniewski 

Malwina Szczepaniak i Mariusz Różycki  Katarzyna Jarmoła i Jarosław Drożdżewski 
        Karolina Ignaczak i Bartosz Jabłoński 

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

 
Opracowała na podstawie Ksiąg Parafialnych: Katarzyna Dąbrowska 

 


