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 Rok 2009 � Nr 1 � � � �  listopad 

DOBRA 

RADA 
 

PISMO PARAFIALNE 

 

 

Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu proponuje Naszym Parafianom 
miesięcznik pt. „Dobra Rada”.  Osoby współtworzące ten miesięcznik prezentują 
pierwszy numer gazetki. „Dobra Rada” jest reaktywowany by na bieżąco 
informować Parafian o aktualnych wydarzeniach  mających miejsce w naszej 
Parafii. 

PosPosPosPosługugugugę    duszpasterskduszpasterskduszpasterskduszpasterską    pepepepełninininią: : : :     

    KsiKsiKsiKsiądzdzdzdz    Proboszcz Proboszcz Proboszcz Proboszcz Kan.Kan.Kan.Kan.    drdrdrdr    Andrzej BlewiAndrzej BlewiAndrzej BlewiAndrzej Blewińskiskiskiski    

KsiKsiKsiKsiądzdzdzdz    mgr Pawemgr Pawemgr Pawemgr Paweł    JeleJeleJeleJeleń    

KsiKsiKsiKsiądzdzdzdz    mgr Andrzej Jastrzembskimgr Andrzej Jastrzembskimgr Andrzej Jastrzembskimgr Andrzej Jastrzembski    

KsiKsiKsiKsiądzdzdzdz    mgr Marcin Majdamgr Marcin Majdamgr Marcin Majdamgr Marcin Majda    

 

Listopadowym solenizantom - Księdzu Proboszczowi Kan. dr 
Andrzejowi Blewińskiemu, Księdzu Andrzejowi Jastrzembskiemu oraz 
Księdzu Marcinowi Majdzie składamy najserdeczniejsze życzenia: 
ogromu łask Bożych i opieki Matki Boskiej Dobrej Rady. Niechaj Duch 
Święty będzie zawsze Waszym przewodnikiem, a wiara źródłem 
autentycznej i głębokiej radości. Życzymy zdrowia, wytrwałości, 
spokoju, pogody ducha oraz żeby towarzyszyła Wam bliskość Tego, 
który Was powołał i któremu poświęcacie swoje życie. 

Wdzięczni Parafianie 

Modlimy się, by Pan Bóg błogosławił Wam oraz umacniał nieustannie 
swoją łaską i pokojem. 
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Wywiad z Naszym Duszpasterzem 

1. Jak przyj ął Ksi ądz nominacj ę na 
Proboszcza tutejszej Parafii?  

Uczestnicząc w liturgii pogrzebowej 
nieodżałowanego księdza kanonika 
Henryka Góry, patrzyłem na licznych księży 
i przez moment zacząłem się zastanawiać, 
kto z nich zastąpi Księdza Proboszcza. 
Siebie nie brałem pod uwagę, a tymczasem 
wola Księdza Arcybiskupa skoncentrowała 
się na mojej osobie. Wyraziłem 
posłuszeństwo wobec tej decyzji  
i kontynuuję   działania, które rozpoczął  
mój Szlachetny Poprzednik.  

2. Co jest dla Ksi ędza najwa żniejsze  
w posłudze kapła ńskiej? 

W posłudze kapłańskiej najważniejsze jest 
duszpasterstwo, a zwłaszcza ołtarz  
i konfesjonał. Tu realizuje się powołanie. 

3. Jaką wizję  kościoła ma Ksi ądz 
Proboszcz ? 

 Wizja Kościoła nie może być prywatna, 
indywidualna. Dlatego nie ma mojej 
prywatnej wizji. Jest wizja obiektywna, która 
zakłada podwójne rozumienie kościoła. 
Chodzi o Kościół pisany przez duże „K”  
i małe „k”. Kościół pisany przez małe „k” to 
budynek sakralny, Kościół przez duże „K” to 
są ludzie wierzący w Chrystusa, czyli 
Ecclessia. Nie byłoby kościołów (domów 
modlitwy), gdyby nie było Kościoła 
(wspólnoty wierzących). Te dwa pojęcia 
wzajemnie się uzupełniają. 

4. Interesuj ą   nas  oczekiwania   
Ksi ędza  wzgl ędem  Parafian. 

Każdemu proboszczowi i każdemu 
kapłanowi zależy, by jego wysiłki 
duszpasterskie prowadziły wiernych do 
Boga, aby wszystkie rodziny były silne 
Bogiem. To również przekłada się na 
wysoki dominicantes (udział wiernych  
w niedzielnej liturgii mszalnej) oraz 
comunicantes (udział w komunii świętej). Im 
wyższe powyższe współczynniki – tym 
bardziej żywa parafia. I o to głównie chodzi. 

5. Jakie s ą 
oczekiwania 
Ksi ędza 
Proboszcza 
wobec 
stowarzysze ń 
działaj ących przy 
Parafii? 

W każdej nowoczesnej parafii 
duszpasterstwo opiera się o formację 
małych grup. Im więcej tych grup, tym 
większa różnorodność. Im większa 
różnorodność, tym bogatszy Kościół. Im 
bogatszy Kościół tym bogatsze życie 
religijne wiernych i ich zaangażowanie oraz 
wzajemne poczucie odpowiedzialności za 
siebie i wspólnotę. Jeżeli ktoś przyjdzie do 
kościoła, stanie sobie gdzieś pod filarem, 
odstoi godzinkę i pójdzie do domu to jest 
tylko anonimem. Ale nie o takie 
chrześcijaństwo zabiegamy. Przyszłością 
jest jedność w różnorodności form. Dlatego 
cieszę się ogromnie, gdy powstają nowe 
grupy parafialne, które nie traktują swej 
działalności jako konkurencyjnej, ale 
komplementarnej. 

6. Wiadomo, że budynki sakralne 
wymagaj ą modernizacji, remontów 
itd. Co na tym polu wydarzyło si ę  
w naszej parafii.  

Opiece proboszczowskiej poddane są 
dobra materialne parafii. Wśród nich 
najważniejszy jest kościół. W budynku 
sakralnym - jak widać - dokonano  
w ostatnim czasie wiele inwestycji. Wśród 
najważniejszych należy wymienić: 
modernizację i malowanie całego 
prezbiterium wraz z nowym wyposażeniem  
w tym najistotniejszy jest ołtarz celebry, 
ambonka Słowa Bożego i miejsce 
przewodniczenia. Nie wchodzę w detale, bo 
tego nie sposób wymienić. Wolę  
z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Już 
na wiosnę planujemy malowanie nawy 
głównej świątyni wraz z modernizacją 
oświetlenia. Wszystkie inwestycje są 
możliwe dzięki niezwykłej hojności 
wiernych, którzy kochają swoją parafię  
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i pragną, by dom modlitwy był naprawdę 
piękny. Za to składam serdeczne 
podziękowanie. Jest to również znakomita  
i budująca postawa, która motywuje mnie 
do rzetelnej pracy na rzecz Naszej Parafii.  

 7.  Jak podsumowałby Ksi ądz dwuletni   
okres pobytu w naszej parafii? 

Nie zastanawiam się, co zrobiłem, lecz 
myślę o tym, co jeszcze mam zrobić. Co 
zostało zrobione, niech ocenią sami 
Parafianie.  

Bóg zapłać za rozmowę 
 

Marianna Strugi ńska- Felczy ńska  
Katarzyna Wieczorek

Konsekracja ołtarza 
Dzień 25 października był szczegól

nym dniem w naszym Kościele i będzie 
jednym z wyjątkowych  zapisów w kronice
 Tego dnia miała miejsca konsekracja ołta
rza. Głównym celebransem Mszy Świętej 
był Arcybiskup   Metropolita Łódzki  
Ksiądz Władysław Ziółek. 

Ksiądz Proboszcz podziękował 
Parafianom  za wsparcie oraz wyraził 
wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi za 
przewodniczenie wzniosłej uroczystości i 
jednocześnie zwrócił się z  prośbą o 
poświęcenie nowego ołtarza.  

Wsłuchując się w słowa homilii, 
którą wygłosił Ksiądz Arcybiskup 
Władysław Ziółek, wierni usłyszeli, że:  
„(…) ołtarz jest najważniejszy w świątyni, 
bo na nim uobecnia się ofiara Chrystusa i 
Kościoła, w której bierzemy 
udział(…)”. Ksiądz Arcybiskup nauczał, 
że: „(…) składamy Bogu dziękczynienie, 
które spełnia się przez sprawowanie 
Eucharystii, (…) każda Eucharystia 
ukazuje miłość Chrystusa (…)”. 
Arcybiskup zaznaczył, że: „(…) trzeba 

bowiem w tym ołtarzu ujrzeć znak 
obecności samego Chrystusa, zobaczyć 
ołtarz jako miejsce Jego królowania 
codziennego powtarzania i potwierdzania 
Jego bezgranicznej miłości.”„ (…)Euchary
stia jest jednak nie tylko miejscem 
pojednania z Bogiem, ale także miejscem 
pojednania z bliźnimi. Jezus mówi: Jeżeli 
przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 
wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw 
tobie, zostaw tam dar swój przed 
ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się 
z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój 
ofiaruj. Ofiary eucharystycznej nie może 
składać ktoś, kto ma coś przeciwko bratu, 
kto nie jest pojednany z bliźnimi. 
Eucharystia wzywa nas do przebaczenia 
i uczy nas przebaczania(…)”- nauczał 
Abp Władysław Ziółek. Następnie 
dokonał konsekracji ołtarza.  

Wyróżnia się w niej 
cztery główne części, a każdy z nich 
poprzedzony stosownym komentarzem. 

1. Namaszczenie krzyżmem świętym.  

Arcybiskup namaścił ołtarz krzyżmem - 
olejem poświęconym w Wielki Czwartek. 
Czyniąc to kapłan prosi Boga, aby 
miejsce celebracji stało się widzialnym 
znakiem tajemnicy Chrystusa. Obrzęd ten 
nawiązuje do misterium namaszczania 
Chrystusa Duchem Świętym i 
ustanowienie Go Najwyższym Kapłanem, 
aby na ołtarzu swego Ciała złożył w 
ofierze swoje życie za zbawienie 
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wszystkich. Ołtarz namaszcza się, aby 
służył do sprawowania Najświętszej 
Ofiary. Kamienna  płyta  ołtarza  
symbolizuje Tego, który twardy jak 
kamień w swojej wieczności - Syn Boży - 
jest nie do zniszczenia. Taki jest Bóg. 

2. Złożenie kadzidła i okadzenie.  

Kadzidło spala się na ołtarzu, aby 
ukazać, że Ofiara Chrystusa, która 
uobecnia się w czasie sprawowania 
Eucharystii, wznosi się do Boga jak miła 
woń. Ma to również wyrazić myśl, że 
modlitwy wiernych, pełne błagań i 
wdzięczności, unoszą się ku Bogu i 
docierają do Jego tronu na większą 
chwałę Bożą.  

3. Nakrycie ołtarza obrusem.  

Czynność ta wskazuje, iż ołtarz jest 
miejscem Ofiary eucharystycznej, a także 
stołem, przy którym się karmimy. I 
dlatego, jako stół Uczty ofiarnej, jest 
odpowiednio przygotowywany i 
uroczyście przyozdabiany. Jest on 
miejscem, do którego wszyscy wierni 

przychodzą z radością, by posilić się 
Bożym pokarmem, czyli Ciałem i Krwią 
ofiarowanego Chrystusa.  

4. Postawienie na ołtarzu światła.  

Światło symbolizuje Jezusa, który 
jest „Światłem na oświecenie pogan” oraz 
„zmartwychwstaniem i życiem”. 
Chrześcijanin właśnie od Chrystusa 
czerpie „światło” dla życia. Naśladując 
Go, realizując Jego nauczanie dąży do 
spotkania z Nim w Królestwie Bożym. 

Na zakończenie Arcybiskup Metropolita 
Łódzki podziękował Naszemu Księdzu 
Proboszczowi za: „całość pracy 
duszpasterskiej w Parafii Matki Boskiej 
Dobrej Rady i serce obejmujące 
wszystkie potrzeby duchowe parafian z 
życzeniami realizacji planów upiększający
ch świątynie i wzbogacających życie  
duchowe”.   

Arcybiskup podziękował Parafianom 
za współpracę z Księdzem Proboszczem.  

Małgorzata Lewandowska, Krzysztofa 
Polczy ńska, Marianna Strugi ńska- Felczy ńska

Festum Omnium Sanctorum 

W te jesienne dni z początkiem listopada 
drogi życia codziennego zgodnie z piękną 
tradycją polską wiodą nas ku cmentarzom. 
Chcemy te chwile spędzić z najbliższymi 
zachowując ich jak najdłużej w naszej 
pamięci. Jakże trudno czasami pogodzić 
się z odejściem osoby tak bliskiej sercu. 
Choć wiemy, że taka była wola Pana, 
wielokrotnie nie umiemy przyjąć  z pokorą 
planu Boskiego. Dzień Wszystkich 
Świętych jest wolny od pracy. Odwiedzamy 
groby swoich bliskich, modlimy się za 
zmarłych i palimy znicze. Ogień jest 
symbolem pamięci, wdzięczności i 

modlitwy. Z tradycji pogańskiej ma on na 
celu oświetlenie drogi zmarłym, spalenia ich 
grzechów i odpędzenia demonów. Drugiego 
listopada obchodzony jest Dzień Zaduszny. 
Wywodzi się on z pogańskich uroczystości 
Słowian, które obchodzono cztery razy w 
ciągu roku. W Kościele katolickim uroczyste 
obchody tego święta zapoczątkował opat z 
Cluny – Odilon. To on wyznaczył dzień po 
Wszystkich Świętych na wspomnienie 
Wszystkich Zmarłych. Pamiętajmy o 
naszych zmarłych bliskich nie tylko w te dni 
jesiennej zadumy, lecz próbujmy modlić się 
za ich dusze w ciągu całego roku. 

Elżbieta Barylska i Karina Łyszczek   
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11 listopada - Święto Niepodległości 

Armaty I wojny światowej umilkły o 
11 godzinie 11 dnia 11 miesiąca 1918 
roku. 6 godzin wcześniej w podparyskim 
Compiegne, przedstawiciele walczących 
stron podpisali zawieszenie broni. 
Podczas czteroletnich zmagań poległo 
ponad 10 milionów żołnierzy, wiele krajów 
Europy popadło w ruinę. A przeobrażenia 
polityczne były tak wielkie, że 
doprowadziły do upadku cztery imperia, 
na gruzach, których powstało kilkanaście 
nowych państw. Jednym z nich była 
Rzeczpospolita Polska! 11 listopada 
1918r., marionetkowa Rada Regencyjna 
pod wpływem wrzenia Politycznego, 
przekazuje władzę Józefowi Piłsudzkiemu
- legendarnemu komendantowi Legionów 
Polskich, przybyłemu dzień wcześniej z 

internowania z Magdeburgu. Świeżo 
odzyskana niepodległość musiała dopiero 
zostać utrwalona drogami dyplomatyczny
mi i czynem zbrojnym w  Powstaniu 
Wielkopolskim podczas trzech powstań 
na Śląsku i zmagając się krwawo z armią 
bolszewicką. Wróg został rozgromiony, 
granice utrwalone, a niepodległość 
odzyskana. Józef Piłsudzki mawiał: „Kto 
nie szanuje i nie ceni swej przyszłości, 
nie jest godzien szacunku teraźniejszości 
ani prawa do przyszłości”. Pamiętajmy o 
Święcie Odzyskania Niepodległości, jako 
najważniejszym polskim święcie 
narodowym związanym z odzyskaniem 
niepodległości w 1918 roku, po 123 
latach zaborów. 

Jacek Sobierajski 

Drodzy Parafianie - czekamy na Was 
 

Jeśli trapią Was jakieś problemy, 
nie możecie sami się z nimi uporać, to w 
Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady można 
uzyskać pomoc i radę na wiele spośród 
nich. Ośrodek Duszpasterski działający 
przy naszej parafii oferuje bezpłatn ą 
pomoc dla wszystkich, którzy jej 
potrzebują.  

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich 
nadużywa alkoholu, możemy pomóc. W 
niedzielę w godz.9.00-11.00 działa punkt 
konsultacyjny dla osób z problemami 
alkoholowymi i ich rodzin. Jest grupa 
wsparcia AA „Bratnia dusza” dla osób 
uzależnionych od alkoholu- spotkania w 
każdą sobotę o godz.17.00. 

Jeżeli borykasz się ze sprawami 
natury prawnej, nie znasz przepisów a nie 
stać Cię na płatne porady u prawnika, to 

możesz zgłosić się do nas. Tutaj w każdy 
czwartek w godz. 15.30-16.30 uzyskasz 
za darmo poradę  
w nurtującej Cię kwestii prawnej. 

Dla osób mających problemy z 
prawidłową wymową w każdy 
poniedziałek w godz. 15.30-16.30 
prowadzi zajęcia logopeda. Zastanów się 
może jest to szansa dla Twego dziecka, 
aby nauczyć się wyraźnie mówić. 
Zaniedbując wadę wymowy dziecka 
narażasz go na poczucie bycia gorszym 
pośród rówieśników i możesz zamknąć 
przed nim drogę do wykonywania wielu 
zawodów, w których prawidłowa wymowa 
jest nieodzowna. 

Czasem bywają w życiu takie 
sytuacje, gdy sami nie jesteśmy w stanie 
sobie poradzić. Nie należy krępować się 
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zwrócić ze swym problemem do 
psychologa. W sprawach związanych 
z wychowaniem dzieci, z kłopotami 
między małżonkami, jak poradzić sobie 
trudnymi sytuacjami w pracy itp. doradzi 
specjalista psycholog w każdy I i III wtorek 
miesiąca w godz. 16.00-17.00. Także, co 
dwa tygodnie w środy  
o godz. 16.00 jest do dyspozycji 
zainteresowanych zawodowy kurator, 
do którego można zgłaszać się z różnymi 
problemami rodzinnymi.  

Zapraszamy także do miłego  
i pożytecznego spędzenia wolnego czasu. 
Można w naszym ośrodku rozwijać swoje 
zainteresowania, poszerzać horyzonty 
myślowe, skorzystać z lektury ciekawych 
książek. Jak ważna jest znajomość 
języków obcych we współczesnym świecie 
nie trzeba chyba nikogo przekonywać. W 
środę w godz. 15.00- 18.00 prowadzona 
jest nauka języka angielskiego dla dzieci i 
młodzieży oraz dla dorosłych.  

W dni powszednie od poniedziałku 
do piątku w godz. 15.00-17.30 działa 
kafejka internetowa i koło informatyczne, 
gdzie pod okiem osoby kompetentnej 
można skorzystać z nieprzebranych 
zasobów sieci internetowej i nauczyć się 
jak mądrze wykorzystywać komputer. 
Większość dzieci nie obawia się korzystać 
z komputera, robią to niejednokrotnie z 
dużą wprawą. Jednak pośród osób 
starszych, które nie miały w szkole 
kontaktu z tymi urządzeniami budzą one 
niekiedy onieśmielenie. Jeśli więc jesteś 
już nie najmłodszy, a chcesz nauczyć się 
podstaw obsługi komputera możesz 
skorzystać w czwartki o godz. 17.00 z 
kursu komputerowego dla dorosłych. Z 
pewnością okaże się, że to wcale nie jest 
takie trudne. 

W każdą niedzielę w godz. 9.30-
11.30 oraz od poniedziałku do czwartku w 
godz.15.00-17.30 czynna jest biblioteka 
parafialna. Zachęcamy do lektury książek 
z naszego księgozbioru. Są to pozycje, 
których lektura skłania do przemyśleń  
i wzbogaca naszą wiedzę religijną. 

Zachęcamy także do rozwijania swoich 
uzdolnień artystycznych. Koło plastyczne 
zaprasza na zajęcia w czwartki między 
godz. 15.00 a 17.00. Szczególnie dużą 
popularnością cieszy się w ostatnich 
czasach taniec. Tych, którzy chcieliby 
poznać jego tajniki i samemu nauczyć się 
tańczyć, zapraszamy na kurs tańca we 
wtorki od godz.16.30 i czwartki od godz. 
15.00. Będzie to doskonała okazja do 
nauki oraz zażycia trochę ruchu w rytm 
muzyki. Do tanecznych pląsów 
zapraszamy także dorosłych we wtorek o 
godz. 17.30. Schola dziecięca spotyka się 
w każdą sobotę w godz.11.00-12.00. 
Istnieje także możliwość wyrównywania 
szans edukacyjnych z matematyki, fizyki, 
chemii, języka polskiego oraz języków 
obcych na poziomie szkoły podstawowej, 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 
Pomoc oferowana jest od poniedziałku do 
czwartku w godz. 15.00-17.30. 

Od poniedziałku do czwartku w 
godz.15.00-17.30 czynna jest parafialna 
świetlica opiekuńczo-wychowawcza. Pod 
nadzorem wykwalifikowanych opiekunów 
można tu odrobić lekcje, pobawić się  
z rówieśnikami oraz wziąć udział w 
zajęciach oferowanych przez nasz 
Ośrodek. Dzieci i młodzież korzystający ze 
świetlicy otrzymują posiłek (kanapki i 
gorącą herbatę). 

Bliższe informacje można uzyskać 
w Kancelarii Parafialnej oraz w Domu 
Parafialnym na I piętrze w godz.15.00-
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17.30. Informacje są też zamieszczone w 
gablotach w kruchcie kościoła.  

Przyjdź, a na pewno miło spędzisz 
tu czas i uzyskasz pomoc w wielu 
kłopotach. Czekamy także na wszystkie 
osoby, które chciałyby poświęcić swój 
czas i dołączyć do grona wolontariuszy-
animatorów naszego życia parafialnego.  

Ksiądz Proboszcz Andrzej 
Blewiński serdecznie zaprasza osoby, 
które zechcą wesprzeć drugiego 
człowieka swoją wiedzą i doświadczeniem 
poprzez współpracę z Ośrodkiem oraz 
wszystkich zainteresowanych jego ofertą. 

 

Katarzyna D ąbrowska
 
 

 
Zaproszenie na ciekawy film 

 
Wraz z Księdzem Proboszczem i Księdzem Andrzejem Jastrzembskim serdecznie 

zapraszamy na projekcję „Dekalogu” – Krzysztofa Kieślowskiego oraz dyskusję po filmie 
wyjątkowo w czwartą środę miesiąca, czyli 25 listopada o godz. 18.30, wstęp wolny. 

 
Katarzyna D ąbrowska 

 

 

Pielgrzymka do sanktuariów Europy 
 Rozpoczęły się zapisy na pielgrzymkę autokarową do sanktuariów Europy. 
Pielgrzymi nawiedzą Mariazell, Padwę, Lourdes, Santiago de Compostella, Fatimę, 
Montserrat, La Salette. Termin –26 kwietnia-12 maja 2010roku. Koszt całkowity wynosi 
równowartość 950 euro, płatne w złotówkach. Wpisowe wynosi 500zł. Pozostałą kwotę 
wpłacamy w trzech ratach. Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii parafialnej. 

 

 

Pół żartem, pół serio 

•••••• 
Wykaz pieśni, jakie należy śpiewać 
podczas jazdy samochodem: 
90 km/h - To szczęśliwy dzień 
100 km/h - Ofiaruję Tobie Panie dziś cale 
zycie me 
110 km/h - Ojcze, Ty kochasz mnie 
120 km/h - Liczę na Ciebie Ojcze 
130 km/h - Panie, przebacz nam 
140 km/h - Zbliżam się w pokorze 
 

 

 

150 km/h - Być bliżej Ciebie chce 
160 km/h - U drzwi Twoich stoję Panie 
170 km/h - Pan Jezus juz się zbliża 
180 km/h - Jezus jest tu 
200 km/h - Witaj ach witaj 

•••••• 
Pewien niedowiarek mówi do księdza: - 
Chrześcijaństwo istnieje już dwa tysiące lat, 
a ja nie widzę, by ludzie przez ten 
czas, choć trochę zmienili się na lepsze... 
Na to ksiądz: 
- Woda istnieje od miliardów lat, a niech 
pan się przyjrzy swojej szyi! 

•••••• 

Marianna Strugi ńska- Felczy ńska 

 Źródło: katolickie strony internetowe  
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Z życia parafii - październik 2009 
 
Sakrament mał żeństwa zawarli: 
 
Adam Jan Przybyt i Agnieszka Maria Gąsior 
Arkadiusz Ryszard Woźniak i Aneta Anna  Drzewiecka 
Tomasz Paweł Bogusiewicz i Magdalena Joanna 
Szczepańska 
Tomasz Stolarczyk i Paulina Kinga Wąsowska 
Piotr Paweł Janeczek i Marta Monika Michalak 
Andrzej Kalinowski i Marcelina Grabowska 
Dariusz Pietrzak i Agnieszka Lisicka 
Piotr Więch i Katarzyna Olczak 
Łukasz Nowicki i Małgorzata Ratke 
Andrzej Filipczak i Joanna Galant 
Dariusz Gabrielczak  i Dorota Kowalska 
Rafał Kazierski i Aneta Szewczyk 
Marcin Piestrzyński i Justyna Salamon 
Radosław Charusta i Agnieszka Szydziak 
Grzegorz Jakubowski i Anna Klimkiewicz 
 
Pan Jezus, który zaszczycił swoją obecnością wesele w 
Kanie Galilejskiej, niech Wam udzieli swego 
błogosławieństwa w imieniu Wspólnoty 
 Ksiądz Proboszcz Andrzej Blewiński 
 
Poprzez Sakrament Chrztu Świętego do 
wspólnoty chrze ścijańskiej wł ączeni zostali: 
 
Alan Jędrzejczak, 
Wiktoria Bratek, 
Lena Singer, 
Laura Singer, 
Wojciech Puchała, 
Kacper Onik , 
Milena Pasieka, 
Juliusz Adam Piórkowski, 
Magdalena Kowalewska, 
Weronika Piestrzyńska, 
Kacper Dominik Czajkowicz 
 

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

 
Odeszli do wieczno ści 
 
Grzegorz Suczyński(l.51) 
Maria Pilecka(l.58) 
Marian Libiszewski (l.86) 
Henryka Dobroniak(l.87) 
Andrzej Lisiecki(l.49) i Krzysztof 
Kłopotowski(l.42) 
Jadwiga Bugaj(l.83) 
Zofia Kuligowska(l.90) 
Tadeusz Szewczyk(l.82) i Władysław 
Wnuk(l.81) 
Bogumiła Jabłońska(l.56) 
Zygmunt Tomczak(l.79) 
Jadwiga Elijasik(l.75) 
 Maciej Bińkowski(l.73) 
Leonid Gałgan(l.66) 
Eugenia Biernacka(l.86) 
Stanisława Szala(l.80) i Anna 
Wojcieszek(l.43) 
Henryk Hajel(l.68) 
Jadwiga Ślem(l.78) 
Dariusz Kurowski(l.32) 
Janina Pajkert(l.94) 
Stanisław Rusek(l.61) 
Ludwik Broda(l.91) 
Aleksandra Brańka-Chrostek(l.85) 
Jan Paweł Borowski(l.58) 
Zbigniew Sieradzki(l.58) 
Krystyna Krysztofiak (l.78) 
Józef Lubelski (l.82) 
Leszek Andrzej Wosiak (l.74) 
Kazimierz Żaczek (l.77) 
Kazimierz Witold Rakowski (l.82) 
 
Módlmy się za nich, aby Bóg pozwolił im 
oglądać swoje oblicze. 
 

Niech odpoczywaj ą w pokoju. 

 

Kancelaria Parafialna czynna codziennie od poniedzi ałku do pi ątku  

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

Tel. Kontaktowy (0 42) 716 27 65 
Ul. Marii Skłodowskiej– Curie 3, 95– 100 Zgierz 

 
 

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

Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Proboszcz Andrzej Blewiński 
Osoba wspomagająca: Ksiądz Andrzej Jastrzembski 

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

Katarzyna D ąbrowska  


