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Przewielebny Księże Proboszczu 

 
Z okazji imienin życzymy obfitości Bożych łask oraz samych radosnych chwil. Niech 

Duch Święty ogarnia swym światłem, każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi. Jezus niech 
zawsze będzie Twoim mistrzem i przyjacielem, a najlepsza matka - Maryja przytula Cię do 
serca i wstawia się za Tobą u Pana. 

Drogi Księże Proboszczu właśnie minął piaty rok Twojego pasterskiego przewodzenia 
naszą parafią. Dziękujemy Ci za ojcowskie, twórcze, inspirujące i pełne miłości kierowanie 
nami. To dzięki Tobie bardzo wielu z nas może powiedzieć, że  
parafia Matki Boskiej Dobrej Rady jest jego parafią, że tutaj czuje  
się jak u siebie, a ten konkretny kościół jest naszym domem, w którym jesteśmy ważni, liczy 
się nasz głos, potrzeby i działania. 

Na dalszej drodze przewodzenia naszej kościelnej wspólnocie, życzymy Ci 
codziennego odkrywania celu, daru i sensu kapłańskiego powołania. Życzymy odwagi, 
byś stale przed ludźmi odkrywał skarb Bożych tajemnic, byś strzegł tego co zostało 
Kościołowi powierzone. 

By uśmiech, którym tak hojnie obdarzasz odwzajemnił sie na twarzach 
parafian, by życzliwość, szczerość i zaufanie parafian towarzyszyło Twoim działaniom. 

Gratulujemy i jesteśmy dumni, że to właśnie nasz Proboszcz został 
odznaczony statuetką Kameleona w kategorii ,,Działalność na Rzecz Społeczności 
Lokalnej’’. 

Drogi Księże Proboszczu dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobiłeś, 
życzymy polskim zwyczajem 100 lat w zdrowiu. 

Wdzięczni Parafianie wraz Księżmi Wikariuszami 
 

 

ROZMOWA Z KSIĘDZEM 

JANEM CZEKALSKIM 
 

WIKARIUSZEM  W PARAFII MATKI 

BOSKIEJ DOBREJ RADY Z ZGIERZU 

 
Co może Ksiądz powiedzieć o swojej rodzinnej 

parafii? 
Pochodzę z Łodzi, więc to typowa miejska 

parafia, było w niej miejsce dla działania, jako 
ministrant, lektor, działaliśmy, jako młodzieżowa grupa 
przy parafii, tworzyliśmy również zespół muzyczny. To 

tam właśnie 
poznawałem Kościół, 
taki, jaki jest święty, 
Boży, ale  
i składający się 
jednocześnie ze 
zwykłych, słabych  
i grzesznych ludzi. 

Wybór drogi 
życiowej nie jest łatwą 
decyzją, w jaki sposób 
Ksiądz odkrył w sobie 
powołanie i jaka była 

droga do kapłaństwa? 
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To Pan 
Bóg chciałbym 

został 
kapłanem, ja 
niekoniecznie…, 

miałem 
zupełnie inne 
plany, choć 
gdzieś w głowie 
i w sercu 

słyszałem to delikatne pukanie Pana Boga, to jednak 
bardzo chciałem realizować swoje marzenia. Od zawsze 
wiedziałem, że moim miejscem w życiu jest praca pośród 
ludzi. Nie wyobrażałem sobie bym mógł swój czas pracy 
spędzać za biurkiem pośród papierów. Kontakt z drugim 
człowiekiem, któremu chciałem służyć był jedyną wizją, 
jaką miałem (no może nie wliczając chłopięcego 
pragnienia by być strażakiem), Ponieważ pochodziłem  
z rodziny, w której i dziadkowie byli fizykami i rodzice, 
oczywistym było dla mnie, że zostanę nauczycielem 
fizyki. Po maturze poszedłem, więc na studia na 
Uniwersytecie Łódzkim, choć był już moment przed 
Egzaminem Dojrzałości, że już prawie byłem gotów 
zrezygnować ze swoich marzeń i wstąpić do Seminarium, 
jednak moja wizja i moje pragnienia były silniejsze. Nie 
trwało to jednak długo. Śmieję się nie raz, mówiąc, że 
„Przeciwnik” był silniejszy, PRZECIWNIK moich 
niedoskonałych planów… i po roku na Uniwersytecie 
wiedziałem, że nie będę w stanie przez całe życie iść 
wbrew Jego doskonałej Woli, poddałem się Jej i złożyłem 
dokumenty do Seminarium Duchownego w Łodzi. Od 
tego czasu każdego dnia staram się na nowo 
odpowiadać Bogu na to Jego wołanie.  

Przed przybyciem do parafii Matki Boskiej 
Dobrej Rady w Zgierzu posługiwał Ksiądz  
w Archidiecezji Łódzkiej, jako duszpasterz Akademicki, 
na czym polegała Księdza praca? 

Na byciu księdzem dla studentów. To 
najprostsza odpowiedź, bo bycie duszpasterzem 
akademickim nie różni się niczym w swej istocie od bycia 
wikarym, z drobną różnicą: życie akademickie w dużej 
mierze to życie wieczorno – nocne. Od rana, więc czas 
mijał na przygotowywaniu różnych spotkań  
i organizowaniu życia duszpasterstwa, a to było 
przeplatane spotkaniami ze studentami, którzy 
przychodziliby porozmawiać, zapytać, skorzystać  
z Sakramentu Pojednania, czy zwyczajnie na kawę  
w okienku między wykładami. Wieczorem natomiast, 
Eucharystia i po niej konkretne tematyczne spotkania: 
modlitewne, formacyjne, dyskusyjne, czy też 
rozrywkowe, które nie jeden raz kończyły się już po 
północy. 

W jakich parafiach pełnił Ksiądz posługę 
duszpasterską? 

Zaczynając od pierwszych chwil mojego 
kapłaństwa to: wakacyjna posługa w Kościele Środowisk 

Twórczych, a potem od września parafia w Rogowie, 
następnie w Tomaszowie Mazowieckim (Serca 
Jezusowego), w Łodzi (Judy Tadeusza), potem 
Duszpasterstwo Akademickie i teraz nasza Parafia. 

Z jaką grupą wiekową lubi Ksiądz pracować 
najbardziej z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi? 

Lubię spotkanie z każdym człowiekiem, małym, 
dorosłym, młodym i tym w starszym wieku, choć  
w dzieciach jest szczególna radość i prostota, która 
bardzo urzeka. Prowadziłem katechezy i w szkole 
podstawowej i gimnazjum i liceum, ale najwspanialej 
wspominam te z dziećmi przygotowującymi się do  
I Komunii Świętej, choć przygotowując się do pierwszej 
lekcji z nimi myślałem tylko, że przecież one mi zaraz na 
głowę wejdą i ich nie ogarnę, okazało się jednak, że 
znalazłem szybko sposób prowadzenia zajęć i zarówno 
dzieci jak i ja byliśmy bardzo zadowoleni.  

Co chciałby Ksiądz zrobić w najbliższym czasie 
dla tej parafii? 

Chciałbym wzrastać w świętości. To 
najważniejsza rzecz! Bym napełniony Chrystusem, 
każdego dnia potrafił dawać siebie tym, do których 
posyła mnie Bóg. A to możliwe jest tylko wówczas, gdy 
pozwolę Bogu, aby działał przez moją posługę. Wtedy 
niezależnie od formy duszpasterskiego działania, będzie 
się realizować Chrystusowy nakaz by iść i głosić Dobrą 
Nowinę o zbawieniu. Chciałbym, aby wiara i miłość do 
Boga nieustannie wzrastała, byśmy, jako parafianie 
dostrzegali pośród naszej codzienności Chrystusa, który 
żyje pośród nas i chce nas uzdrawiać, umacniać, 
uświęcać. Chciałbym, abyśmy coraz bardziej potrafili 
czuć się wspólnotą dzieci Bożych. 

Czym interesuję się Ksiądz poza pracą w parafii? 
Ciężko powiedzieć, co jest poza parafią, kiedy 

wsiadam na rower by jechać przed siebie, to z pewnością 
szybko jestem poza jej granicami, kiedy biorę plecak i idę 
w góry to również jestem poza nią, a nawet ponad nią, 
ale w każdym moim ukochanym szaleństwie jest jasna 
myśl – te wędrówki są po to by powrócić napełniony 
nowymi siłami do domu, czyli do parafii. Prócz mojej 
duszy włóczykija pociąga mnie również muzyka, ale tę 
realizuję, jak na razie, chyba tylko w przestrzeni 
modlitewnej w parafii.  

Czego życzyć Księdzu w parafii MBDR  
w Zgierzu? 

Czego bym sobie życzył? Patrząc na siebie 
powiem głębokiej wiary, wierności, wytrwałości, 
roztropności i dobrego rozeznania w tym działaniu, do 
którego wzywa mnie tu Pan Bóg. Abym potrafił być 
czytelnym drogowskazem ku Bogu dla tych, których 
spotykam. Pragnę również by Ci, którzy w naszej 
świątyni chcą odnajdywać Boga, mogli w naszej 
wspólnocie doświadczyć Jego nieskończenie wielkiej 
miłości i zapaleni Bogiem byli w świecie zaczynem, który 
przemienia świat. 

 Rozmawiała Marianna Strugińska- Felczyńska 



 

 

„PORTA FIDEI”  
 

Inauguracja Roku Wiary 
 

Porta fidei czyli "Podwoje wiary" - taki tytuł nosi 
list apostolski Benedykta XVI z 11 października 2012r., 
ogłaszający w Kościele "Rok Wiary". Będzie on trwał od 
11 października 2012 r. (50. rocznica rozpoczęcia II 
Soboru Watykańskiego i 20. rocznica opublikowania 
Katechizmu Kościoła Katolickiego) do 
25 listopada 2013r. (Niedziela Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata). 

Benedykt XVI poprzez słowa 
skierowane w liście apostolskim do 
wiernych zachęca  aby to był czas 
umocnienia i odnowienia wiary w nas i 
w naszych rodzinach.  „Ten czas łaski 
ma doprowadzić każdego wierzącego 
do wyznania wiary w całej jej pełni oraz 
do pogłębienia ufności i nadziei, by 
coraz bardziej umacniała się nasza więź 
z Chrystusem. Tylko On jest bowiem 
gwarancją prawdziwej i trwałej miłości” (Porta fidei,15).  

Logo Roku Wiary przestawia łódź, która wyraża 
Kościół a żagiel łodzi ma postać hostii, która wskazuje na 
obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Ta 
obecność Jezusa ma szczególną moc, która pozwala łodzi 
Kościoła płynąć w wyznaczonym celu, pokonując 
wszelkie przeszkody. Symbolika logo wskazuje nam 
również na pewne priorytety w przeżywaniu Roku Wiary, 
przede wszystkim na adorację Najświętszego 
Sakramentu. Rozbudzenie w wiernych pragnienia 

przychodzenia na 
adorację, gdyż bez 
adoracji nie da się ani 
głęboko przeżywać 
sakramentów świętych 
ani też z mocą 
świadczyć o Chrystusie 
w świecie. 

Obrazek Roku 
Wiary przedstawia 

Chrystusa 
Pantokratora  
z bazyliki w Cefalu,  
a na jego odwrocie 
znajduje się mszalne 
wyznanie wiary 

(„Wierzę w jednego Boga…”). Życzeniem papieża 
Benedykta XVI jest, aby w Roku Wiary Credo stało się 
codzienną modlitwą katolików. 

Uroczystość otwarcia Roku Wiary w Kościele 
Łódzkim odbyło się w niedzielę 14 października br. 
podczas Mszy Świętej o godz. 19.00 w Bazylice 
Archikatedralnej w Łodzi, która została odprawiona pod 

przewodnictwem metropolity abpa Marka 
Jędraszewskiego. Po błogosławieństwie końcowym 
delegacjom ze wszystkich dekanatów Archidiecezji 
zostały przekazane Dokumenty Soboru Watykańskiego II 
oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. W inauguracji  
w Łodzi uczestniczył ks. proboszcz Andrzej Blewiński 
wraz z parafianami. 

W dniu 28 października 2012r., Mszą świętą 
celebrowaną przez ks. Proboszcza, został inaugurowany 
Rok Wiary w naszej parafii. Uroczystość rozpoczęła się 

odczytaniem przez lektora 
komentarza o inauguracji 
Roku. Słowa wprowadzenia 
przypomniały wiernym, że 
najbliższy rok, który 
będziemy przeżywać  
w Kościele, ma być zachętą 
zagłębiania się w tajemnice 
wiary po to, aby bardziej 
świadomie ją przeżywać. 
Abyśmy prosili w Eucharystii 
o pragnienie poznawania 

Boga i głęboką wiarę dla nas i naszych rodzin, nie 
zapominając otoczyć modlitwą ludzi, którzy utracili 
wiarę. To także czas, by szczególnie pochylać się nad 
treściami naszej wiary w grupach formacyjnych, ruchach 
i stowarzyszeniach działających w naszej parafii.  

Symbolem naszego pragnienia poznawania Boga 
i nauki Kościoła są: Katechizm Kościoła Katolickiego oraz 
Dokumenty Soboru Watykańskiego II, które w procesji 
wejścia zostały przyniesione i przekazane całej 
wspólnocie parafialnej. Po Mszy świętej dokumenty 
zostały przeniesione do kaplicy bocznej, gdzie wierni 
mogą w każdej chwili mieć w nie wgląd. 

W świątyni, obok ołtarza, szczególny sposób 
wyeksponowano tron, gdzie złożono  Ewangeliarz, przy 
nim świecę paschalną oraz Chrzcielnicę. Księga Pisma 
Świętego jest fundamentem naszej wiary, znajomości 
Boga i jego woli. Świeca paschalna to symbol 
Zmartwychwstałego Jezusa, a Chrzcielnica - symbolem 
odrodzenia z wody i Ducha Świętego.  
W procesji z darami przyniesiono do ołtarza m.in. 
najstarszą księgę chrztu świętego z naszej parafii 1948 
rok, jako dziękczynienie za dar wiary przodków.  

W trakcie sprawowanej Eucharystii, główny 
celebrans odczytał modlitwę zawierzenia w Roku Wiary.  

Rozpoczynając homilię Ks. Proboszcz podzielił się 
radosną informacją o dekrecie Metropolity Abpa Marka 
Jędraszewskiego, w którym udziela łaski uzyskania 
odpustu zupełnego w naszym Kościele. W słowach 
skierowanych do wiernych, celebrans podkreślił, że 
Papież zwraca uwagę wszystkim wyznawcom Chrystusa  
i każdemu z nas z osobna na to, co dla człowieka jest 
najcenniejsze - na wiarę. Wiara jest z jednej strony łaską, 
pochodzącą od samego Boga a z drugiej osobistą 
odpowiedzią każdego człowieka na ten bezinteresowny 

Ks. Proboszcz Andrzej Blewiński 

Ewangeliarz, Katechizm Kościoła 
Katolickiego oraz Dokumenty 
Soboru Watykańskiegi II złożone 
w procesji przy ołtarzu. 



 

 

dar Trójcy Świętej. Wyjątkowe znaczenie wiary polega 
na kształtowaniu życia ludzkiego tak, by było zgodne  
z wolą Bożą i prowadziło do zjednoczenia z Bogiem już tu 
na ziemi. Jest ona drogą i drzwiami do nieba. Bóg 
otwiera człowiekowi ,,podwoje” wiary (por. Dz. 14 ,27), 
wszczepiając go w sakramencie chrztu świętego do 
wspólnoty Kościoła, a poprzez Kościół kieruje ku 
zbawieniu. Pamiętajmy, Kościół podaje Słowo Pana  
w liturgii, wyjaśnia je, aby stawało się duchowym 
pokarmem każdego wierzącego. 

Kościół od samego początku jest miejscem 
przechowywania i przekazywania wiary z pokolenia na 
pokolenie i zaprasza wszystkich do indywidualnej 
refleksji nad zaufaniem do swojego Stwórcy oraz do 
znaczenia i miejsca modlitwy w życiu każdego z nas.  

W homilii celebrans zaznaczył, że człowiek 
porzucając Boga, czuje się osamotniony i bezsilny wobec 
stojących przed nim zadań i problemów. Dlatego też, 
obowiązkiem wierzącego jest świadectwo wiary, która 
będzie się mocniej rozwijać i uczyni bardziej 
wiarygodnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana. 
Niech komunia święta stanie się naszym duchowym 
chlebem powszednim a modlitwa -  akumulatorem 
wiary.  

W swoim 
słowie do 

wiernych, 
ksiądz 

Proboszcz 
wielokrotnie 

odnosił się do 
Katechizmu 

Kościoła 
Katolickiego, 

który jest 
jednym  

z najważniejszych 
owoców Soboru 

Watykańskiego II. Tym samym zachęca  do ponownego 
odkrycia i studium podstawowych treści wiary oraz 
korzystania z bogactwa nauczania, które znajdujemy  
w Katechizmie Kościoła Katolickiego 
Podczas tak doniosłej uroczystości zostały zapalone  
w całym kościele „zacheuszki”, a na zakończenie 
uroczystości wspólnie zaśpiewano ,,My chcemy Boga”.  

Przy wyjściu z kościoła wszyscy parafianie 
otrzymali obrazek Roku Wiary, przedstawiający 
Chrystusa Pantokratora 

Starajmy się aby Rok Wiary, ogłoszony przez 
Benedykta XVI, był dla nas szczególnym czasem osobistej  
i głębszej relacji z Jezusem, która pozwoli nam być Jego 
świadkami w życiu publicznym. 

Tekst: Marianna Strugińska-Felczyńska, 
Agnieszka Gajek 

 

PARAFIA MATKI BOSKIEJ 

DOBREJ RADY 
 

MIEJSCE STACYJNE W ROKU WIARY 
 

Jako Parafianie 
czujemy się wyróżnieni, 
że wśród 212 parafii 
Metropolii Łódzkiej nasza 
parafia wspólnie z 15 
innymi, została 
obdarowana przywilejem 
Kościoła Stacyjnego  
w Roku Wiary. Podstawą 
wybrania jest Dekret 
Arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego z dn. 16 
października 2012 roku Abp-58-1010/12. 

Przywilej ten umożliwia uzyskania przez 
wiernych odpustu zupełnego (pod zwykłymi warunkami; 
wyznania grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie 
komunii świętej, modlitwa w intencji Papieża, brak 
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet 
powszechnego za każdym razem) w czasie trwania Roku 
Wiary tj. od 11 października 2012 roku do 24 listopada 
2013 roku.  

Warunki specjalne do uzyskania odpustu zostały 
określone w dekrecie i należą do nich nimi m.in.: 

1. Nawiedzenia kościoła Matki Boskiej Dobrej 
Rady w Zgierzu lub innego kościoła, który otrzymał taki 
przywilej i wzięcie tam udziału w nabożeństwie, modląc 
się, medytując, pozostając w skupieniu oddając się 
pobożnemu rozmyślaniu oraz odmówienie modlitwy 
Ojcze Nasz, Wyznania Wiary w jakiejkolwiek przepisanej 
formie i wezwań ku czci Matki Bożej, Świętych 
Apostołów lub Patronów, w zależności od okoliczności, 
czasu i miejsca. 

2. Inna okolicznością sprzyjającą uzyskanie 
odpustu zupełnego jest uczestnictwo w trzech 
przynajmniej naukach wygłoszonych podczas misji 
świętych lub trzech rozważaniach na temat dokumentów 
Soboru Watykańskiego II albo Katechizm Kościoła 
Katolickiego: 
W Archidiecezji Łódzkiej miejscami świętymi,  
w których można uzyskiwać odpust zupełny są:  

 bazylika archikatedra św. Stanisława Kostki  
w Łodzi, 

 kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, 
 kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Łodzi, 

 kościół św. Antoniego Padewskiego w Łodzi - 
Łagiewnikach, 

 kościół św. Faustyny w Łodzi, 

Katechizm Kościoła Katolickiego oraz 
Dokumenty Soboru Watykańskiego II 
złożone na ołtarzu bocznym 



 

 

 kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Bełchatowie, 

 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Brzezinach, 

 kościół Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny  
w Łasku, 

 kościół św. Mateusza  
w Pabianicach, 

 kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Parznie, 

 kościół św. Jakuba w Piotrkowie 
Trybunalskim, 

 kościół św. Katarzyny  
w Poddębicach, 

 kościół św. Antoniego Padewskiego 
w Tomaszowie Mazowieckim, 

 kościół św. Mikołaja  
w Wolborzu, 

 kościół Matki Bożej Dobrej Rady w 
Zgierzu;  

3. We wszystkich kościołach 
Archidiecezji Łódzkiej z racji uczestnictwa w 
sprawowanej uroczystej Mszy Świętej lub 
Liturgii Godzin, dodając odmówienie 
Wyznania Wiary w jakiejkolwiek 
przepisanej formie,  
w następujące dni: 
1. Wspomnienie bł. Jana Pawła II – 22 

października 2012 i 2013 roku 
2. Rocznica poświęcenia bazyliki na Lateranie – 9 

listopada 2012 i 2013 roku 
3. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 

grudnia 
4. Boże Narodzenie – 25 grudnia 
5. Święto Nawrócenia św. Pawła – 25 stycznia 
6. Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (Światowy 

Dzień Chorego) – 11 lutego 
7. Uroczystość św. Józefa – 19 marca 
8. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 31 

marca 
9. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 8 kwietnia 
10. Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa – 30 maja 
11. Archidiecezjalne Święto Eucharystii – 9 czerwca 
12. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 

czerwca 
13. Święto św. Benedykta, opata – 11 lipca 
14. Święto Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia 
15. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września 
16. Święto św. Faustyny - 5 października 
17. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 24 

listopada 2013. 
4. W dowolnie wybranym przez poszczególnego 

wiernego dniu, w którym nawiedzi chrzcielnicę lub, gdy 
jej nie ma, miejsce własnego chrztu i odnowi 

przyrzeczenia chrzcielne w jakiejkolwiek przepisanej 
formie. 
       5. W dniu uroczystego zakończenia Roku Wiary,  
w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, dnia 24 

listopada 2013r. przez otrzymanie 
papieskiego błogosławieństwa 
udzielonego przez Arcybiskupa 
Metropolitę Łódzkiego. 

6. Także wierni, prawdziwie 
skruszeni, którzy nie mogą uczestniczyć 
w uroczystych nabożeństwach 
odprawianych w wyznaczonych dniach 
(przede wszystkim mniszki żyjące  
w ścisłej klauzurze, eremici, więźniowie, 
chorzy i osoby w podeszłym wieku oraz 
ci, którzy sprawują nad nimi opiekę w 
szpitalach, hospicjach i innych domach 
opieki), mogą uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami, łącząc się 
myślą i duchem z wiernymi obecnymi na 
tych nabożeństwach, zwłaszcza  
w chwilach, w których telewizja lub radio 
transmitują słowa Ojca Świętego lub 
biskupa diecezjalnego, odmówią we 
własnym domu, lub tam, gdzie się 
znajdują, (jeśli to możliwe, w kaplicy 
klasztornej, szpitalnej lub innej) Ojcze 
Nasz i Wyznanie Wiary w jakiejkolwiek 
przepisanej formie, oraz inne modlitwy 
dla uzyskania odpustu Roku Wiary oraz 
ofiarują Bogu swe cierpienia i trudy 

życia.        
Starając się o odpust możesz go uzyskać dla siebie 

lub dla zmarłego. Nie można uzyskać odpustu dla innej 
żyjącej osoby. Nie można też uzyskać więcej niż jeden 
odpust dziennie. Odpust jest wielkim darem Miłosierdzia 
Bożego. Jest on darowaniem przez Boga wszystkich kar 
doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już, co 
do winy  
w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla 
siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust 
zupełny za zmarłych – ratuje dusze  
w czyśćcu. Jest to możliwe dzięki nieskończonym 
zasługom Zbawiciela, Przenajświętszej Matki  
i Wszystkich świętych.  

Duszpasterze zapraszają do Kościoła Matki Boskiej 
Dobrej Rady w Zgierzu i zachęcają wiernych do 
korzystania z łaski odpustu. „Porta Fidelii (Podwoje 
Wiary) w Boga bogatego w miłosierdzie’’ są dla nas 
nieustannie otwarte, dlatego, na naszej drodze do 
świętości nie odrzucajmy, tego, co Bóg nam ofiarowuje.  

Źródło: Dekret o uzyskanie łaski odpustu zupełnego 
w Roku Wiary w Archidiecezji Łódzkiej- Metropolita 
Łódzki. 

Tekst: Marianna Strugińska-Felczyńska 



 

 

ADWENT 
 

CZAS OCZEKIWANIA NA PRZYJŚCIE 

PANA 
 

W najbliższym czasie rozpoczynamy adwent – 
pierwszy okres w nowym roku liturgicznym. Adwent 
trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele 
przed 25 grudnia. Dla chrześcijan jest czasem 
przygotowania się na przyjście Jezusa, czasem odnowy i 
nawrócenia. 

Adwent ma podwójny charakter. Jest zarówno 
okresem przygotowującym do uroczystości Bożego 
Narodzenia, jak i oczekiwaniem na ponowne przyjście 
Jezusa. Oba wymiary sprawiają, że adwent jest czasem 
pełnym radości, w którym sam Bóg wychodzi 
człowiekowi naprzeciw. 

Teksty liturgiczne tego okresu nawiązują do 
postaci Maryi, Jana Chrzciciela i Izajasza, przez których 
Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście 
Jezusa. Znamienne w tym czasie staje się wezwanie 
proroka Izajasza: „przygotujcie drogę Panu”, „prostujcie 
ścieżki dla Niego”, ponieważ adwent nawołuje do 
przemiany i głębokiego nawrócenia. Jego program 
zawiera się w wezwaniach proroków: „szukajcie…”, 
wzywajcie Go…”, „oczyśćcie się”, „porzućcie wasze 
bożki!”. Adwent zakłada przemianę życia i odrzucenie 
wszelkich starych sposobów życia i myślenia, które 
odłączają nas od miłości Chrystusa i stanowią przeszkodę 
w pełnym pójściu za Nim.  

Czas ten nie 
ma charakteru 
pokutnego, jest 
radosny i pełen 
nadziei, ponieważ 
kończy się spotkaniem  
z Panem, który jest 

wyzwolicielem 
człowieka. Sam Jezus 

wskazuje na radość tego okresu słowami proroka 
Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi”. 

Adwent odbywa się przede wszystkim na 
poziomie serca. Bóg pragnie narodzić się w naszym sercu 
i zamieszkać w nim. Adwent jest czasem, kiedy przez 
duchowe praktyki przygotowujemy miejsce Jezusowi. 
Kościół w tym celu udziela nam wskazówek, zachęcając 
do pogłębionej modlitwy i refleksji. Proponuje 
uczestnictwo w rekolekcjach i roratach, które mają 
pomóc w oczyszczeniu serca, by mógł zamieszkać w nim 
sam Bóg. 

Tekst: Barbara Musiał 
 

ŚWIĘTY ANDRZEJ APOSTOŁ  
 

KTO TO TAKI? 
  Andrzej Apostoł jeden  

z dwunastu apostołów, według 
świadectwa Ewangelii Pierwszy 
Powołany spośród apostołów, 
rodzony brat św. Piotra, 
męczennik, święty Kościoła 
katolickiego, anglikańskiego, 
ewangelickiego, ormiańskiego, 
koptyjskiego i prawosławnego.  

Andrzej pochodził  
z żydowskiej rodziny rybackiej  
z Betsaidy nad Jeziorem 
Galilejskim, ale mieszkał  

w Kafarnaum razem z bratem (św. Piotrem) i jego 
teściową. Początkowo był uczniem św. Jana Chrzciciela. 
Pod jego wpływem poszedł za Jezusem Chrystusem, gdy 
ten przyjmował chrzest w Jordanie. Andrzej nie tylko 
sam przystąpił do Chrystusa, ale przyprowadził także św. 
Piotra. 

Świętego Andrzeja, do grona swoich najbliższych 
uczniów i współpracowników w dziele zbawienia 
powołał sam Jezus:, Gdy Jezus przechodził brzegiem 
Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, 
zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć 
w jezioro; byli, bowiem rybakami. I mówi do nich: 
„Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni 
zaraz zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt 4, 18; Mk 1,16). 
Razem z Filipem przedstawił Chrystusowi pogan 
pragnących Go poznać. Według tradycji głosił on Dobrą 
Nowinę w różnych krajach, zwłaszcza w okolicach Morza 
Czarnego i w Grecji. Tam też poniósł śmierć męczeńską, 
zawieszony na krzyżu w kształcie litery „X” (oznaczało to 
przynależność do Chrystusa). Jego relikwie w 375 roku ze 
czcią przeniesiono do Konstantynopola, a w 1208 r. 
dostały się do Amaldi we Włoszech. Jego kult szybko 
rozwijał się w całym Kościele. 

Z łowcy ryb Andrzej Apostoł stał się łowcą ludzi 
dla Chrystusa. Jest orędownikiem zakochanych, 
wspomaga w sprawach matrymonialnych i wypraszaniu 
potomstwa. W ikonografii św. Andrzej Apostoł 
przedstawiany jest, jako starszy mężczyzna o gęstych, 
siwych włosach i krzaczastej, krótkiej brodzie. Jako 
apostoł nosi długi płaszcz? Czasem ukazywany, jako 
rybak w krótkiej tunice. Atrybutami tego Świętego są: 
krzyż św. Andrzeja w kształcie litery X, księga, ryba, sieć. 
Jest patronem prawosławia, Słowian, archidiecezji 
warmińskiej, Austrii, Bułgarii, Burgundii, Grecji, 
Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, Sycylii, Szkocji, 
małżeństw, rybaków, rycerzy, rzeźników i żeglarzy. 

Święto liturgiczne Andrzeja Apostoła w Kościele 
katolickim oraz anglikańskim i ewangelickim, 
obchodzone jest 30 listopada.  

Św. Andrzej Apostoł 



 

 

Źródło: Internetowe portale katolickie: Wiara.pl, 
Apostoł. 

Tekst: Aneta Mikołajczyk  

 

WSZYSTKO, CO ŻYJE 

NIECH CHWALI PANA 
 

IX PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ  
 

Pana Boga powinniśmy chwalić całym swoim 
życiem. Jego wspaniałość możemy uwielbiać podczas 
Wieczorów Chwały, które się odbywają parafii Matki 

Boskiej Dobrej 
Rady w Zgierzu  
w ostatnie piątki 
miesiąca po 
wieczornej Mszy 
świętej.  
O radosny śpiew 
dba schola 

dziecięca 
Melodyjki oraz 

schola oazowa.  
21 października obie schole uwielbiały Pana 

także na IX Przeglądzie Piosenki Religijnej na Rudzie. 
Tematem owego przeglądu był fragment Psalmu 150 
"Wszystko, co 
żyje niech 
chwali Pana". 
Melodyjki 
zaśpiewały 
"Kantyk", 
"Szachownicę
" oraz "Halo 
hej, Panie 
Jezu" przy 

akompaniamencie pani Beaty z gitarą i księdza Jacka z 
fletem. Natomiast schola oazowa zaśpiewała "Alleluja! 
Chwalcie Pana" oraz" Chwalić chcę mego Pana" przy 
akompaniamencie dwóch gitar – Księdza Jana i nowego 
grającego Mateusza. Nie zabrakło także wspólnej 
modlitwy. Atmosfera radości płynącej z uwielbienia Pana 
spowodowała, że nie możemy się doczekać przeglądu, 
który będzie dopiero za rok.  

Tekst:  Joanna Kisiel 
 

JUBILEUSZ 105-LECIA 
TOWARZYSTWA 

ŚPIEWACZEGO LUTNIA 
Towarzystwo Śpiewacze Lutnia jest jedną  

z najstarszych instytucji kulturalnych województwa 
Łódzkiego. Działa nieprzerwanie od 1907 roku u Jego 
podstaw leżały ważne cele społeczne i patriotyczne. 
Chór stał się ambasadorem polskiej kultury w Europie 
poprzez nawiązanie współpracy z zespołami 
zagranicznymi z Niemiec, Francji i Holandii.  

27 października 2012 roku Towarzystwo 
wystąpiło z 
koncertem w parafii 
Matki Boskiej Dobrej 
Rady w Zgierzu. 
Koncert prowadził 
Szymon Kotynia  
a dyrygował Patryk 
Kobylarczyk. 

Koncert 
dostarczył niezapomnianych wrażeń  
o czym świadczyły bisy i gromkie brawa. 

Tekst: Agnieszka Gajek 
 

 
PÓŁŻARTEM PÓŁSERIO 
 
 - Nie piję, nie palę, mięsa nie jadam choć nie piątek, a 
ciągle jakiś pierścień ściska mi głowę, księże proboszczu. 
 - Może aureola za ciasna? 
 
 – Wychodziłeś wczoraj z kościoła, gdy czytałem 
wypominki. 
 - Tak, bo jak słyszałem: za duszę Józefa, za duszę 
Piotra, bałem się, że nas ksiądz wszystkich podusi. 
 

Wikary odwiedza parafianina odsiadującego karę za 
kradzieże samochodów. 
 - Gdy wyjdziesz, pomogę Ci. 
 - niech ksiądz nie myśli, że to takie łatwe. Do tego 
trzeba odwagi i doświadczenia. 
 
– Niejeden – ciągnie katecheta – potrafi nie bacząc na 
zachowanie kolegów, uklęknąć  w internacie do 
wieczornej modlitwy. Możesz, Wojtku dać podobny 
przykład cywilnej odwagi? 

.
 
 

Ks. J. Kucharski oraz nasze Melodyjki 

Ks. J. Czekalski wraz z Scholą Oazową 

Pająk do kolegi: 
 - Ciężko mi się żyje, mieszkam na ambonie, ktoś 
uderza w nią pięścią co niedzielę, jestem 
znerwicowany. 
 - A ja mam spokój, mieszkam w skarbonce. 
 

Źródło: Internet 
Opracowała:  Elżbieta Hildt 

 
 



 

 

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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Dystrybutor: Marek Cylke 

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 

 

Sakrament małżeństwa 

zawarli 

 
 

Patrycja Ciecierska i Kacper Ciecierski 
 
Módlmy się za nowożeńców, którzy zawarli sakrament 
małżeństwa, aby ich miłość była wiernym odblaskiem 

miłości Chrystusa i Kościoła. 

Odeszli do wieczności  
 

Marian Kacprzak (ur.1936) 
Urszula Kałużna (ur.1949) 
Jadwiga Grzelak (ur.1932) 
Janusz Woźnicki (ur.1923) 

 
Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże miłosierdzie 

weszli do chwały życia wiecznego. 

Sakrament chrztu otrzymali 

 

     Karol Gabriel Andrzejczak   Błażej Stasiak    Maria Anna Walczewska 
Julia Daria Kotwica   Konrad Matusiak    Zuzanna Martyna Ciecierska       
Mikołaj Rafał Olejko  Mateusz Rafał Rajski 

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

 


