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PARAFIA MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl         E-mail: gazeta.dobrarada@gmail.com

 

Czcigodny Księże Proboszczu 
 

Z okazji zbliżającego się uroczystego dnia Imienin życzymy, aby dobry 
Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością  
i umiejętnością przezwyciężania trudności dnia codziennego.  

Życzymy, tak jak dotychczas apostolskiej odwagi  
i otwartości na Boże plany. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię 
wszelkimi łaskami, daje Ci siły w prowadzeniu parafii  
i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza niech ma Cię 
zawsze w swojej opiece.  

Szczęść Boże 
Parafianie wraz z Duszpasterzami

 

 

NIESZPORY EKUMENICZNE  Z PRYMASEM POLSKI WOJCIECHEM POLAKIEM 
28 października  

w łódzkiej katedrze zostały 
odprawione Nieszpory 
Ekumeniczne w intencji 
poległych podczas Bitwy 
Łódzkiej 1914 roku oraz  
z prośbą o łaskę pokoju dla 
świata. 

„Stanęliśmy 
razem w tym dniu do 
modlitwy, aby uprosić 
Boże Miłosierdzie dla 
tych, którzy tutaj na 
obrzeżach tego miasta 
100 lat temu oddali swe 
życie w walkach 1914 
roku” - powiedział 
podczas Ekumenicznych Nieszporów w Łódzkiej 
Archikatedrze arcybiskup gnieźnieński, Wojciech Polak, 
Prymas Polski, który przewodniczył modlitwie.  

Na rozpoczęcie uroczyste przesłanie wygłosił 
Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski  
w Polsce. Po pierwszej części słowo do wszystkich 
zgromadzonych w Archikatedrze Łódzkiej skierował 
Szymon Romańczuk Arcybiskup Łódzko-Poznański 
Polskiego Kościoła Prawosławnego. Kolejne słowo 
wygłosił Biskup Jan Cieślar z Diecezji Warszawskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jako trzeci 
wystąpił Biskup Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko- 
Reformowanego 

Homilię wygłosił Arcybiskup Gnieźnieński 
Wojciech Polak, Prymas Polski. W kazaniu podkreślił, że 
ci wszyscy, którzy zostali przez chrzest włączeni w śmierć 

Chrystusa, otrzymali 
w darze powołanie do 
życia wiecznego. 
Mówił tak Prymas 
Polski: „Niesiemy tę 
nowinę i powtarzamy 
ją tym, którzy pomarli. 
Niesiemy ją dzisiaj 
ludziom, których 
istnienia pochłonęła 
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Z życia parafii        
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straszna pożoga wojny światowej. Modlimy się więc dziś 
za nich, prosząc Boga, aby przebaczył im popełnione 
winy i przyjął do społeczności świętych, dając im udział  
w zwycięstwie nad śmiercią, w zmartwychwstaniu.” Abp 
Wojciech Polak zaznaczył jednak, że nie powinniśmy 
zatrzymywać się tylko na modlitwie za zmarłych, gdyż 
pokonanie śmierci przez Jezusa ma być nadzieją dla nas 
żyjących. Nie powinniśmy zobojętnieć na obrazy wojny  
i ofiar- mówił Prymas. Powinno drgnąć w nas serce. 
Powinniśmy nieustannie modlić się o pokój. „Ty, który w 
Jezusie Chrystusie zwyciężyłeś śmierć. Zachowaj nas  

i świat cały od wojny i nienawiści, od śmierci  
i zniszczenia, od zła wszelkiego. W naszych ciemnościach 
o Panie rozpal ogień, który nigdy nie zgaśnie”- 
powiedział Prymas Polski 

W modlitwie udział wzięli: arcybiskup Celestino 
Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, członkowie 
Konferencji Episkopatu Polski oraz członkowie Polskiej 
Rady Ekumenicznej. 

Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl 

KONCERT “CREDO” KRZYSZTOFA PENDEREWSKIEGO 
Z okazji 100 rocznicy Bitwy Łódzkiej, 28 

października 2014 r. w kościele ewangelicko-
augsburskim im. Św. Mateusza w Łodzi odbył się koncert 
„Credo” Krzysztofa Pendereckiego. 

Koncert został 
zorganizowany przez 
Narodowe Centrum 
Kultury, pod patronatem 
Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława 
Komorowskiego, we 
współpracy z Archidiecezją 
Łódzką Kościoła 
Rzymskokatolickiego  
i Diecezją Warszawską 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
„Credo” to osobiste wyznanie wiary kompozytora, utwór 
rozpisany na kwintet solistów, chór chłopięcy, chór 
mieszany i orkiestrę. W swoim założeniu oparty został na 
tekście łacińskim Credo nicejsko-
konstantynopolitańskiego, włączonego do liturgii 

rzymskiej w XI wieku. Krzysztof Penderecki wprowadził 
do utworu polskie i niemieckie hymny religijne, 
nawiązujące do polskiej tradycji i tradycji protestanckiej, 
chorał w języku niemieckim i fragmenty Biblii.  

W apogeum "Credo” znajdują 
się m. in. fragmenty 
„Gorzkich Żali” oraz pieśń 
wielkopiątkowa „Ludu mój 
ludu”. 

Polska prapremiera 
utworu odbyła się 5 
października 1998r. w 
Krakowie, w ramach 
Festiwalu Krzysztofa 
Pendereckiego. W koncercie 
łódzkim wzięli udział soliści: 

Iwona Hossa (sopran), Ewa Vesin (sopran), Agnieszka 
Rehlis (alt), Adam Zdunikowski (tenor) i Piotr Nowacki 
(bas). Wystąpił też Chór Filharmonii Krakowskiej, Chór 
Chłopięcy Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni oraz 
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus.   

Źródło: www. archidiecezja.lodz.pl 
 

ZIEMIA ŚWIĘTA – ŚLADAMI JEZUSA CHRYSTUSA 
Pielgrzymi z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady 

w Zgierzu w dniach od 14 października do 23 
października br. pielgrzymowali po "kraju, gdzie czas 
wziął swój 
początek". 
Odwiedziliśmy 
miejsca, o których 
do tej pory 
słyszeliśmy jedynie  
z Ewangelii. Na 
własne oczy 
zobaczyliśmy 
scenerie, w której 
rozegrał się ten czy 
inny epizod biblijny. 
Oddychaliśmy atmosferą tego miejsca, gdzie w tak 
szczególny sposób łączy się przeszłość i teraźniejszość. 

Wędrowaliśmy ścieżkami, po których chodził Jezus,  
w nadziei, że spłynie na nas choć trochę "świętości" 
Ziemi Świętej. 

Ziemia Święta to najważniejszy region 
dla chrześcijaństwa. Tam miały miejsce 
najdonioślejsze zdarzenia związane z naszą 
religią, a także z innymi wielkimi wyznaniami 
świata. Ziemia Święta to określenie kolebki 
chrześcijaństwa, regionu, w którym licząca 
tysiące lat historia nadal jest żywa i namacalna, 
gdzie stykamy się z nią na każdym kroku. 
Najważniejszymi dla chrześcijan miejscami Ziemi 
Świętej są Izrael i Palestyna. Terytoria tych 
krajów obejmują Betlejem – miejsce narodzin 
Chrystusa, Nazaret – miasto, w którym dorastał, 

Kanę Galilejską, w której dokonał swego pierwszego 
cudu i Jerozolimę, gdzie został ukrzyżowany. 

Z życia parafii 
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  W programie było też zwiedzanie 
Jordanii. Przejechaliśmy do jordańskiej 
Betanii- miejsca w którym Jan Chrzciciel 
udzielił chrztu Jezusowi Chrystusowi. 
Następnie wizyta na Górze Nebo- podawanej 
w tradycji jako śmierć Mojżesza. W naszych 
wędrówkach dotarliśmy aż do Petry - 
starożytnego zespołu grobowców i świątyń 
Nabatejczyków z III w. p.n.e. wykutych w 
różowej skale  ze „słynnym skarbcem”- jedna 
z najpiękniejszych budowli starożytności, 
ukrytą w górach południowej Jordanii. 
Niemało wrażeń dostarczało nam zwiedzanie pustyni 
Wadi Rum oraz przejazd samochodami terenowymi. 
Mieliśmy możliwość kąpieli w Morzu Martwym, 
Czerwonym, przejazd przez Jezioro Genezaret . 

Bardzo dużym i wzruszającym przeżyciem było 
uczestnictwo w codziennej Mszy Świętej w miejscach po 

których stąpał Pan Jezus. 
Jednym z wielu miejsc 
sprawowania Eucharystii 
była Góra 
Błogosławieństw, gdzie 
Jezus wygłosił osiem 

błogosławieństw 
będącymi dla chrześcijan 
drogowskazami na 
drodze do nieba. 
Przeżyliśmy niesamowite 
i niezapomniane chwile, 

dzięki organizacji pielgrzymki przez naszego Księdza 
proboszcza  Andrzeja Blewinskiego. 
(Dalszy ciąg relacji z pielgrzymki w następnych numerach 
gazety parafialnej) 

Marianna Strugińska- Felczyńska 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
Narodowe Święto Niepodległości jest jedną  

z najważniejszych uroczystości w Polsce. Obchodzone 
jest co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach 
niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii. Uroczystość 
związana jest z historycznym dniem 11 listopada 1918 
roku, kiedy Józef Piłsudski - polski przywódca i działacz 
niepodległościowy, został Naczelnym Dowódcą Wojsk 
Polskich, a przebywające na polskich ziemiach oddziały 
obcych wojsk, zaczęły się wycofywać. W związku z tymi 
wydarzeniami kraj ogarnął nastrój głębokiego 
wzruszenia - naród polski w pełni uświadomił sobie 
odzyskanie niepodległości.  

Pierwszy raz uroczyście upamiętniono 
odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920. 
Początkowo świętowanie miało charakter  wojskowy, 
rangę święta państwowego nadano Świętu 
Niepodległości 23 kwietnia 1937 roku. Do rozpoczęcia II 
wojny światowej, obchody uroczystości odbyły się 
jedynie dwa razy - w 1937 i 1938 roku. Podczas okupacji 
niemieckiej w latach 1939-1945 jawne świętowanie 
odzyskania niepodległości było niemożliwe, jednak 
pamięć o święcie starano się podtrzymać - w konspiracji 

przygotowywano obchody rocznicy, których 
organizatorzy byli narażeni na dotkliwe represje.  
W okresie PRL obchody 11 listopada były także 
nielegalne - organizowały je środowiska 
niepodległościowe. Ostatecznie Święto Niepodległości 
zostało przywrócone ustawą z 15 lutego 1989 roku pod 
nazwą "Narodowe Święto Niepodległości". 

Aktualnie dzień ten jest dniem wolnym od pracy. 
Główne obchody święta odbywają się w Warszawie na 
placu marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza, biorą w nich udział najwyższe 
władze państwowe. Dla wielu Polaków jest to dzień 
zadumy nad historią naszej ojczyzny oraz okazja do 
wyrażenia uczuć patriotycznych. Polacy chętnie biorą 
udział w defiladach, uczestniczą w Mszach Św. za 
ojczyznę. Coraz większą popularnością cieszą się biegi 
rocznicowe, takie jak stołeczny Bieg Niepodległościowy, 
w którym bierze udział kilkanaście tysięcy uczestników.  
Po wielu latach walki o niepodległość, język i tożsamość, 
dzięki ogromnemu poświęceniu przodków, naród polski 
może cieszyć się wolnością i być dumny ze swojej 
ojczyzny. 

Barbara Musiał 
 

ADWENT- CZAS OCZEKIWANIA 
    
W czasie świętym ADWENTOWYM, 
   Jak przed przyjściem Chrystusowym, 
   Z żalem serca rozważamy, 
   Z Patriarchami wołamy: 

„Spuście nam Zbawcę niebiosa! 
Ziemię niech użyźni rosa, 
Dobroć Boga Wszechmocnego 
Niech nam da Sprawiedliwego!'' 

Adwent został ustanowiony w Kościele podczas 
Synodu w Saragossie w 380 roku. Jest okresem 
oczekiwania na ''przyjście'' Mesjasza. Trwa on cztery 
tygodnie. Jest to czas przygotowujący nas duchowo na 
radosne przeżywanie Bożego Narodzenia. Adwent jest 
czasem radosnego oczekiwania, a nie pokuty. Radość 
Adwentu ma głębokie podstawy: spotkanie z Bogiem, 
odnalezienie sensu życia i sensu codziennych wysiłków, 
dzielenie się doświadczeniem wiary. Adwent to czas 

Z życia parafii        
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szczególny, czas w którym człowiek uświadamia sobie 
wielką miłość Boga.  

Charakterystycznym nabożeństwem w tym 
okresie są odprawiane codziennie roraty. Jest to Msza 
św. sprawowana wcześnie rano, ku czci Najświętszej 
Maryi Panny. Uczestnicząc w niej oddajemy cześć 
Najświętszej Maryi Pannie, a przyniesione i zapalone 
lampiony są symbolem nadziei i czuwania. Z Roratami 
związany jest tradycja zapalania specjalnej świecy 
ozdobionej mirtem, nazywanej roratką, a symbolizującej 
Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego 
światła - Chrystusa. Innym zwyczajem jest ułożenie  
w kościele wieńca z czterema świecami, które oznaczają 

cztery niedziele Adwentu.  
Msze św. roratnie są jednym ze znaków 

szczególnej obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to 
Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. 
Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka Izraela, 
jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. Przeżyjmy 
więc Adwent w duchowym oczekiwaniu i czuwaniu  
z Maryją, uczestnicząc codziennie i gorliwie w Roratach. 

Zapraszamy wszystkich parafian do uczestnictwa 
w roratach w naszym kościele. 

Daniela Michalak 

 

NAJMŁODSZY POLSKI ŚWIĘTY 
Czy mając osiemnaście lat można zostać 

świętym? Wydaje się, że jest to niemożliwe, ale co jest 
niemożliwe dla ludzi, jest możliwe dla Boga. Świadczy o 
tym historia naszego Stanisława Kostki. I niech was nie 

zmyli fakt, że urodził się  
w bogatej rodzinie kasztelańskiej 
.Ojciec wychowywał dzieci 
twardą ręką, aby wyrośli na 
skromnych, uczciwych  
i pobożnych ludzi. Staszek od  
dzieciństwa był słabowity, bardzo 
wrażliwy, często omdlewał. Kiedy 
mając 14 lat trafił z bratem 
Pawłem do gimnazjum 

jezuickiego w Wiedniu, nie 
bardzo sobie potrafił radzić 

w nowej szkole. Nie dość, że miał braki w nauce, to jego 
częste modlitwy, posty i biczowania wyrobiły mu łatkę 
,,dziwaka”. Koledzy z niego żartowali, przezywali 
mnichem albo jezuitą, próbowali go sprowadzić na 
właściwą drogę. Nie miał lekko w tej szkole Staszek, oj 
nie miał. 

Kiedy ciężko zachorował w grudniu 1565 roku  
i nie mógł przyjąć komunii, wtedy miał wizję, że sama 
św. Barbara, patronka dobrej śmierci, przyniosła mu 

komunię do jego pokoju. W drugiej wizji Matka Boża 
dała jemu małego Jezusa do rąk, który go cudownie 
uzdrowił i kazała wstąpić do zakonu jezuitów. Ale 
Staszek był nieletni, a ojciec w ogóle nie chciał słyszeć, 
by został zakonnikiem. Co więc robi nasz nieletni 
bohater? Ucieka ze szkoły w przebraniu i pieszo 
pokonuje 650 km, aby dostać się do klasztoru w Dillingen 
w Bawarii. Tam przyjęto go na próbę i zaczął życie 
zakonne od sprzątania pokoi braci i obierania kartofli  
w kuchni. Nie tak miało wyglądać jego wymarzone 
powołanie, więc tak długo suszył głowę opatowi, aż ten 
w końcu wysłał go do Rzymu. Tam został przyjęty do 
nowicjatu, gdzie wreszcie poczuł się spełniony. Dnie 
spędzał na modlitwie, opiece nad chorymi, 
kontemplacjach, dyskusjach o Bogu i Kościele. Mimo 
tego, że ojciec nie chciał się nadal zgodzić, by służył 
Bogu, na początku 1568 roku Staszek złożył śluby 
zakonne i został jezuitą. 

Przed świętem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny opowiadał swym kolegom, jak pięknie 
obchodzą ten dzień aniołowie i świeci w niebie. I kiedy 
umierał na malarię w ten dzień 15-go sierpnia 1568 
roku, widział otwarte niebo i Matkę Bożą, przychodzącą 
po niego. 

Jarosław Bień
 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata została wprowadzona do liturgii kościoła 
katolickiego przez papieża Piusa XI. W encyklice „Quas 
Primas” z 11 grudnia 1925r. papież nakazał, żeby tego 
dnia po głównym nabożeństwie był wystawiony 
Najświętszy Sakrament, przed którym należy odmówić 
litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt 
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Od 
1969 roku, po reformie soborowej, święto zostało 
przeniesione na ostatnią niedzielę roku kościelnego. 
Celem tej uroczystości jest uświadomienie nam, że Jezus 
Chrystus to Król całego stworzenia – wszechświata. Jego 
panowanie wynika z tego, że jest Bogiem – Człowiekiem, 

Stworzycielem  
i Odkupicielem.  
O królestwo Chrystusa 
modlimy się codziennie 
słowami Modlitwy 
Pańskiej: „Przyjdź 
królestwo Twoje!” 
Potwierdzenie 
królewskiej godności 
Chrystusa znajdujemy  
w Ewangeliach. Jej 
autorzy przedstawiają 
rodowód Chrystusa, 

Św.  Stanislaw Kostka 

Święci 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Quas_Primas
http://pl.wikipedia.org/wiki/Quas_Primas
http://pl.wikipedia.org/wiki/Litania_do_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Serca_Pana_Jezusa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serce_Jezusa
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
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pochodzącego w  prostej linii od Dawida, króla Izraela 
(Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). Równocześnie Ewangeliści 
ukazują inny wymiar królowania Chrystusa. Jezus 
potwierdza przed Piłatem: „Tak, jestem Królem. 
Królestwo moje nie jest z tego świata”. (J 18, 33-40). Na 
krzyżu Chrystusa umieszczono napis: „Jezus Nazarejczyk 
Król Żydowski” (J 19,19). Jeden z ukrzyżowanych wraz  
z Chrystusem łotrów prosi: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy 

będziesz w swoim królestwie” (Łk 23,42). W ikonografii 
Chrystus Król przedstawiany jest jako Pankrator, czyli 
Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający kulę 
ziemską za podnóżek lub trzymający ją w dłoni. 
Apokalipsa św. Jana wielokrotnie ukazuje Chrystusa jako 
„Władcę wszystkich królów ziemi” (Ap 1, 4-5), któremu 
całe stworzenie oddaje hołd.   

Elżbieta Hildt 
 

PO ŚLADACH OJCA EDMUNDA – PIELGRZYMKOWE WSPOMNIENIA 
Grupa Zgiersko - Łódzka, przy duchowym  

i organizacyjnym wsparciu naszych sióstr Służebniczek  
z ul. Biegańskiego w Łodzi, pielgrzymowała w wybrane 
miejsca związane z działalnością bł. Edmunda 
Bojanowskiego. 

Ws
zystko nam 
sprzyjało; 
pogoda w 
dniach 
pielgrzymk
i, tj.12 i 13 
październi
ka br. była 
jak oblicze 
Ojca 
Edmunda – 
słoneczna i 
radosna. Hotelowe warunki i wyżywienie w sanktuarium 
w Gostyniu więcej niż wzorowe. Takie było podłoże 
pielgrzymki, naszej uczty duchowej. A pielgrzymka była 
przednia. Rozwijająca i ucząca, zmuszająca do namysłu, 
wzbudzająca refleksje nad ówczesnością  
i teraźniejszością. Jak dobre „rekolekcje w drodze”. 
Zasługa to wyłączna księdza Leszka Woźnicy  
z sanktuarium w Gostyniu. Tego Ziomka bł. Edmunda, 
Opatrzność Boża na czas pielgrzymki postawiła na naszej 
drodze. I tu chciałbym zakrzyknąć z najgłębszych 
pokładów mego serca: Chwalmy Pana !!!.   Ksiądz Leszek 
„poprowadził nas za Ojcem Edmundem” z niepojętym 
zaangażowaniem, niesłychanym znawstwem dziejów 
Błogosławionego i stanów duszy Ojca Edmunda. 
Wskazywał i wyjaśniał, jak życie bł. Edmunda może być 
pomocą w naszej drodze do Boga. I chociaż, przez 
napięty program, a może właśnie przez owo 
„Edmundowe zadumanie”, nie odwiedziliśmy Poznania  
i Kopaczewa (wiąże się z Janem Koźmianem – wielkim 
przyjacielem i pomocnikiem Ojca Edmunda), to wszystko 
inne w sposób bardzo ścisły, powiedziałbym intymny, 
wiąże się z osobą Ojca Edmunda; bo popatrzcie: 
Grabonóg – „tu się wszystko zaczęło” w 1814 roku; 
Gostyń – Matka Boża Gostyńska, cud uzdrowienia  
i formacja duchowa młodego Edmunda; Podrzecze – 
pierwsza ochronka Górka Duchowna - ostatnie 15 

miesięcy życia i działalności Ojca Edmunda; Jaszkowo – 
Pogrzeb Edmunda Bojanowskiego; Luboń – miejsce 
złożenia doczesnych szczątków Błogosławionego. Tutaj 
mogliśmy pisać do Ojca Edmunda prośby. Ja zostawiłem 
Mu list. 

Jan Seweryn 
„Błogosławiony jesteś”  

To znaczy szczęśliwy, 
W oczach Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Pojechałem za Tobą mym szlakiem pielgrzymim. 
Nie wiem ani po co, ani w „imię czego”. 

Ale dwa dni „ Z Tobą, z Twoim duchem Ojcze. 
Było zanurzeniem w Bożej Opatrzności 

Niezrozumiałym zrazu, ale wyczuwalnym 
Wyciskającym piętno „Szalonej Miłości”. 
Wiem co to „furiat” - brak racjonalności. 

Jam Twym niewolnikiem -rażony miłością. 
Miłością niepojętą dla mnie - Totalną, 

„bez sensu, wbrew nadziei” a… zwyciężającą! 
Ale jam jest słaby, niecierpliwy, kruchy. 

Jam grzeszny i pyszny i niestały w słowach. 
Pomóż Ojcze Edmundzie, pomóż mnie grzesznemu 

Być Twoim sługą i świadczyć o Tobie. 

 
„Ojcze Edmundzie” 

Na miłość zamieniłeś wszystko, aż po bezdomność. 
W Miłości utopiłeś siebie na wieczność. 

Poezją i miłosierdziem wspierałeś ubogie dzieci wsi, 
rozdartej rozbiorami Polski.  

Ich radość Twym szczęściem, one Ci tak drogie, 
że w walce o ich dusze wyniszczałeś siebie. 

Lud wiejski widząc Twoje miłosierdzie, 
jakie czyniłeś wszystkim bez wyjątku, 

heroizm walki z epidemią śmierci 
Czcił Cię, a przez Ciebie wracał do Początku 

Przez matkę, Maryi oddany za młodu, 
Jej, swą miłość synowską życiem wyśpiewałeś 

i jako Patronkę Służebniczkom dałeś, 
by dzieło Twego życia rozniosły po świecie 

Ojcze Edmundzie, przez moje upadki z braku 
miłosierdzia, 

pełen pokory proszę Cię z ufnością: 
Bądź mi przewodnikiem w mej drodze do Boga 

bądź mi ową świecą, oświecaj miłością.

Z życia parafii        
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O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU 

 Święty Mikołaj to baśniowa postać, w którą 
wierzą nie tylko dzieci. Znany jest na całym świecie, ale 
choć wszędzie inaczej go nazywają (w Anglii jest 
nazywany Father Christmas, w USA - Santa Claus, we 
Włoszech - Babbo Natale, w Niemczech - Heilige 
Nicolaus), to nie da się go nie rozpoznać. 

Taka jest baśń. Ale skąd ona się wzięła? Dlaczego 
akurat Święty Mikołaj przynosi nam prezenty? Otóż 
Święty Mikołaj, biskup ze względu na przypisywane mu 
legendą uczynki, został pierwowzorem postaci 
rozdającej prezenty dzieciom. Nacechowane cudownymi 
znakami opowieści o życiu św. Mikołaja przydały mu 
przydomek „cudotwórca”. Żył na przełomie III/IV w.  
w Azji Mniejszej, był biskupem Miry. Pochodził  
z zamożnej rodziny, cały swój majątek już w młodości 
rozdał biednym i potrzebującym. Już w średniowieczu, w 
związku z przywiezieniem jego relikwii z Miry do 
włoskiego miasta Bari, zrodziła się wokół św. Mikołaja 
bogata obyczajowość, także związana z rozdawaniem 
datków i prezentów. 

Szczególne miejsce zajmuje św. Mikołaj  
w polskiej tradycji ludowej. Na  Kaszubach był głównie 
opiekunem rybaków i żeglarzy. W innych regionach 
Polski św. Mikołaj to przede wszystkim opiekun bydła  
i trzód, obrońca ludzi i inwentarza przed wilkami. 
Dlatego w dniu jego święta kropiono bydło święconą 
wodą i czyniono nad nim znak krzyża. Na terenach 
wschodniej i południowo-wschodniej Polski gospodarze 
i pasterze modlili się o pomyślność w hodowli i wypasie, 
palili ognie i składali na ołtarzach w cerkwiach  
i kościołach dary takie jak: len, konopie, drób, barany, 
owce czy miód. Powszechnie także modlono się do św. 
Mikołaja, by uchronić domostwa przed plagą gryzoni.  

 Do dziś w dniu św. Mikołaja, w niektórych 
wsiach Beskidu Śląskiego pojawiają się przebierańcy 
wesoło swawoląc. W grupach tych, zwanych tradycyjnie 
„mikołajami”, są partie tzw. białych, którym przewodzi 
św. Mikołaj oraz partie tzw. czarnych, na czele  
z Lucyperem. Ich kolędowanie symbolizuje odwieczną 
walkę dobra ze złem.  
 Św. Mikołaj to w szczególności opiekun dzieci, 
którym co roku przynosi prezenty. Zwyczaj 
obdarowywania dzieci prezentami sięga w Polsce XVIII 
w. Upowszechnił się najpierw w środowiskach miejskich. 
Na ziemi dobrzyńskiej, jak podają źródła, dzieci 
otrzymywały prezenty w wigilię św. Mikołaja. Czasem 
przynosił je przebrany za św. Mikołaja mężczyzna, 
niekiedy wkładano je do wystawionych trzewików  
i pończoch. Dawniej podarkami były pierniki, drewniane 
zabawki czy ciepła odzież. Dzisiaj prezentów jest 
znacznie więcej, a otrzymują je dzieci także na Boże 
Narodzenie. Zachowując starą tradycję obdarowywania 
dzieci prezentami pamiętajmy, by wręczał je dostojny  
i sędziwy biskup, a nie inna postać  bajkowa. 

Aneta Mikołajk 
 
Przysłowia związane ze św. Mikołajem, zaczerpnięte  
z polskiej tradycji ludowej 
„Na polskiego Mikołaja przybywa dnia jak skorupka jaja” 
„Ile śniegu przy Mikołaju, tyle trawy da drugi Mikołaj w 
maju” 
„Jeśli święty Mikołaj lodu nie roztopi, będą długo w ręce 
chuchać chłopi”  
„W Mikołaja gdy deszcz wszędzie, cała zima lekka 
będzie” 

“TVP PROMUJE HOMOSEKSUALIZM ZA PIENIĄDZE PODATNIKÓW” 
W najbliższym czasie Telewizja Polska zamierza 

emitować propagandowy spot promujący legalizację w 
Polsce homoseksualnych związków partnerskich. Ma on 
być nadawany w godzinach 6-18 a więc w porach 

największej oglądalności przez dzieci. 
Spot "Najbliżsi obcy" przedstawia dzień z życia 

dwóch lesbijek, ukazując bohaterki w sytuacjach 
właściwych dla tradycyjnego małżeństwa. Spot dokonuje 
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w ten sposób zestawienia, którego celem jest wywołanie 
wrażenia emocjonalnej bliskości widza i obu kobiet, co 
ma prowadzić do obniżonego krytycyzmu wobec 
politycznych postulatów środowiska osób 
homoseksualnych. Jednocześnie celowo pominięta jest 
kwestia uzasadnienia dla konstytucyjnej afirmacji 
małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny - ich 
zdolność do prokreacji oraz stworzenia stabilnego 
środowiska rozwoju dla dzieci, czyniące z rodziny 
fundamentalną komórkę społeczną. Spot nawołuje w ten 
sposób do poparcia sprzecznej z art. 18 Konstytucji RP 
prawnej instytucjonalizacji związków partnerskich osób 
homoseksualnych.  

Kampania zbiega się w czasie z planowanymi 
głosowaniami w Sejmie nad dwoma projektami ustaw  

o związkach partnerskich, autorstwa Twojego Ruchu  
i SLD. Autorem spotu jest Kampania Przeciw Homofobii, 
której wieloletnim prezesem był Robert Biedroń, 
aktualnie poseł Twojego Ruchu i współautor jednego  
z projektów ustawy. 

Wzywamy prezesa TVP Juliusza Brauna do 
niedopuszczenia do emisji tych skandalicznych spotów 
na antenie telewizji publicznej. 

Ty też możesz wyrazić swój sprzeciw podpisując 
petycję "TVP promuje homoseksualizm za pieniądze 
podatników" na CitizenGO.  Znajdziesz ja na stronie: 
http://www.citizengo.org/pl/o-usuniecie-spotu-
promujacego-homozwiazki  

Źródło: www.citizengo.org/pl/o-usuniecie-spotu-
promujacego-homozwiazki

 

TWOJAPARAFIA.PL – PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY DLA KATOLIKÓW 
Portal przeznaczony jest dla chrześcijan, którzy w swoim życiu – zarówno w wymiarze indywidualnym  

i społecznym – kierują się miłością Boga i bliźniego, zasadami wiary i Dialogu, traktując je jako fundament życia. 
Powstał po to, aby użytkownicy w przyjaznym środowisku społecznym zawierali nowe znajomości, wymieniali się 
doświadczeniami, informacjami, wspierali się, organizowali, otrzymywali porady, aktywnie uczestniczyli w życiu 
bliskiej sobie religijnie, ideowo i kulturowo społeczności, w tym w życiu parafii oraz grup społecznościowych,  
w wydarzeniach i dyskusjach.  Znajdziesz nas na stronie:  http://twojaparafia.pl 

Katarzyna Wieczorek 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ ORAZ WOLONTARIUSZY  

DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 
Świetlica jest czynna od poniedziałku do czwartku od 15.00 do 18.00. Program zajęć dostępny w Świetlicy,  

ul. M. Skłodowskiej- Curie 5 w Zgierzu. W ofercie m.in.: zajęcia edukacyjne (także wyrównywanie braków szkolnych), 
plastyczne i informatyczne. Osoby wspierające otrzymują zaświadczenia wolontarystyczne.  

 

GRATULACJE 
1 października 2014 Arcybiskup Metropolita Łódzki Marek Jędraszewski powołał członków Archidiecezjalnej 

Rady Duszpasterskiej, w tym Panią Mariannę Strugińską – Felczyńską prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Łódzkiej (pełniącą także funkcję Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Matki 
Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu). 

 Składamy serdeczne gratulacje i życzymy światła Ducha Świętego podczas pełnienia tej zaszczytnej posługi. 
 

BLIŻEJ WIERNYCH 

  
Arcybiskup Marek Jędraszewski jest użytkownikiem 
konta na facebook’u: www.facebook.com/pages/Abp-
Marek-Jędraszewski    Zapraszamy do polubienia strony! 

Facebook to serwis społecznościowy. Użytkownikami są 
ponad miliard osób na całym świecie, głównie młodych 
ludzi, którzy doceniają inicjatywę.  

Kolejną możliwością spotkania Jego Ekscelencję 
osobiście jest wzięcie udziału w cyklu spotkań „Dialogi w 
katedrze” – podczas których Arcybiskup odpowiada na 
pytania przysłane przez internautów i zadawane przez 
zebranych w świątyni wiernych. 
Najbliższe spotkanie odbędzie się 14 listopada 2014 o 
godz. 19.30 w Archikatedrze Łódzkiej. Tematem będzie  
"Samotność i starość". Kolejne spotkania:   12 grudnia - 
"Sumienie".  

Katarzyna Wieczorek

 

Z życia parafii        

http://www.citizengo.org/pl/o-usuniecie-spotu-promujacego-homozwiazki
http://www.citizengo.org/pl/o-usuniecie-spotu-promujacego-homozwiazki
http://twojaparafia.pl/
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                 Opracowała: Katarzyna Dąbrowska 

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. Stefan Bujak 
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, Katarzyna Wieczorek,, Elżbieta Hildt, Barbara Musiał. 

Składanie gazetki: Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska, Katarzyna Wieczorek.  
Dystrybutor: Marek Cylke 

PÓŁ ŻARTEM PÓŁ SERIO

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hrabia z hrabiną siedzą w salonie. Hrabia czyta 
gazetę, hrabina wyszywa. W pewnym momencie 
hrabina puściła bąka . Skonfudowana spojrzała 
na hrabiego i prosi: 
- Hrabio, niech to zostanie między nami. 
Hrabia spojrzawszy na hrabinę znad okularów i 
machając przed nosem gazetą rzecze: 
- Wolałbym, żeby się rozeszło... 

- Janie, kiedy to ostatnio polowaliśmy na jelenia? 
- Wczoraj, Jaśnie Panie. 
- No widzisz! To dlaczego dziś na obiad znowu jest 
konina? 
- Proszę wybaczyć, ale kucharz serwuje tylko to, co 
Jaśnie Pan raczy trafić! 

Sakrament małżeństwa zawarli 

Anna Cichońska i Michał Wawrzonek 
Joanna Bajarska i Andrzej Zamojski 
 
Módlmy się za nowych małżonków, aby Chrystus obecny w 

ich życiu umacniał ich miłość i napełniał ich radością 

Odeszli do wieczności 

Henryk Bartosiak (ur.1928) 
Stanisława Motyl (ur.1939) 
Marianna Twardowska (ur.1926) 
Józef Mos (ur.1933) 
Henryk Zimiński (ur.1948) 
Grażyna Krakowiak (ur.1950) 
Andrzej Sujka (ur.1948) 
Zofia Piątkowska (ur.1930) 
Lech Matusiak (ur.1936) 
Janina Najman (ur.1932) 
Henryka Linkiewicz (ur.1932) 
Henryk Antosik (ur.1928) 

 
Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże 

miłosierdzie weszli do chwały życia wiecznego 

Sakrament chrztu otrzymali 
 

Jan Józef Lange 
Jakub Michałowski 

Natan Nowacki 
Jakub Krzysztof Birula -Białynicki 

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

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama 
obserwuje Jasia, wreszcie mówi: 
- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi. 
- Ale jak? 
- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje 
pieniążki. 
Jasiu zwraca się do dziadzia: 
- Czemu tak mało? 

Hrabia do Jana: 
- Janie, przysuń tu fortepian! 
- Tak jest jaśnie hrabio. Będzie pan grał? 
- Nie, ale zostawiłem tam cygaro. 

Z KSIĄG PARAFIALNYCH 
 


