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

 

ROZMOWA Z KS. TOMASZEM PIECZKO PROBOSZCZEM W PARAFII 

EWANGELICKO – REFORMOWANEJ W ZELOWIE 
 

Doktorant Uniwersite Libre de Bruxelles  

i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  

w Warszawie, zajmujący się chrześcijańską 

etyką społeczną. 
 

Czym zajmował 
się Ks. wcześniej 
przed objęciem 

probostwa  
w Zelowie? 

W parafii  
w Zelowie jestem 
od 2013 roku. 
Wcześniej byłem 
pastorem Francu-
skiego Kościoła, a 
także Zjednoczo-

nego Kościoła Protestanckiego Belgii, gdzie bylem także 
zaangażowany w działalność na rzecz pomocy imigran-
tom oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. 
 
Dlaczego Ks. zdecydował się na bycie w Kościele Ewan-
gelicko -Reformowanym 

Kościół Ewangelicko-Reformowany należy do rodziny 
Kościołów wywodzących się z reformacji szwajcarskiej XVI 
wieku, której przedstawicielami byli przede wszystkim Jan 
Kalwin i Ulrich Zwingli. Swoją doktrynę opiera na Piśmie 
Świętym, uznając je za jedyne źródło wiary. Natomiast 
tradycja w świetle nauczania Kościoła Ewangelicko-Refor-
mowanego podlega stałej rewizji zgodnie  
z przyjętą zasadą: Ecclesia reformata et semper refor-
manda verbi divini (Kościół reformowany reformujący się 
według Słowa Bożego). 

Ma uporządkowaną teologię i otwartość myśli. Kocham 
ten nurt, związane z nim z przekonania. Ma on wiele do 
zaproponowania.  
 
Jakie są podstawowe zasady dla Kościoła Ewangelicko –
Reformowanego? 
  Jedną z podstawowych cech jest suwerenność Boża, 
Bóg jest ponad wszystko, Bóg jest Panem w każdej sytua-
cji. W kościele Ewangelicko - Reformowanym relacje bu-
duje się dzięki poznaniu Słowa Bożego. Tradycje ludzkie 
są elementem drugorzędnym, pomocnym ale nie funda-
mentalnym. Bóg który jest Panem wszystkiego, Panem 
Świata, stworzenia, zbawienia, daje się poznać  
w swoim Słowie, w sposób  definitywny. Jesteśmy bardzo 
ostrożni wobec samozwańczych liderów, którzy ogłaszają 
się jako nowi – natchnieni przez Boga - liderzy. Słowo zo-
stało powiedziane, jest to Pismo Święte, ale najwyższym 
wyrazem Słowa jest słowo wcielone, w którym widzimy 
Boga, który dał się nam poznać w szczególny sposób jako 
Jezus Chrystus. 
Bóg suwerenny, który jest Panem wszystkiego, które 
przekracza nasze pojęcie, daje się poznać w Jezusie Chry-
stusie. To, co kształtuje relacje z Nim, to Słowo Boże. Po-
winno być podstawą naszego życia indywidualnego, na-
szego życia z Bogiem, także wspólnotowego. 
 
Jakie  cechy charakterystyczne mają ludzie związani  
z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym 

Historycznie patrząc są to osoby zaangażowane w ży-
cie społeczne. Kładzie się nacisk na etykę życia zawodo-
wego, rodzinnego, na formację osobistą. Jeżeli Jezus 
Chrystus stawia nas w historii życia, to my powinniśmy 
wyciągnąć z życia to co najlepsze. Bóg nas błogosławi  
i chcemy Go uwielbiać swoim życiem. Jeśli jestem pra-
cownikiem, to powinienem być dobrym pracownikiem. 
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Być dobrym w tym, co robię. Bóg mnie kocha, czuje się 
wolnym przed Nim. Jego miłość wyzwala we mnie ener-
gię, to  co najlepsze, aby uwielbiać Go moim życiem. 
Generalnie w historii reformacji Kościoła postacie, które 
mają szczególne znaczenie, to: Marcin Luter oraz Ulrych 
Zwingli i Jan Kalwin. 
Reformowani zawsze stanowili środowisko mocno zaan-
gażowane. W średniowieczu działaniami pomocowymi 
zajmowały się przede wszystkim klasztory,  ale to Jan Kal-
win w Genewie, w wieku XVI,  stworzył  pierwszy profe-
sjonalny i świecki system pomocy społecznej. Ludzie od-
powiednio przygotowani pomagali potrzebującym już nie 
na zasadzie dawania jałmużny, ale aby dotknięci biedą na-
bywali nowych umiejętności, kompetencji, aby żyć samo-
dzielnie, godnie, dzięki swoim umiejętnościom, swojej 
pracy nie opierając się wyłącznie o miłosierdzie innych. 
 
Co chciałby Ks. przekazać naszym czytelnikom? 

Życzę Czytelnikom, aby umieli spojrzeć, dostrzec, że w 
Polsce są różne sposoby postrzegania rzeczywistości. Na 
poziomie religijnym, społecznym i innych. Byśmy mieli od-
wagę patrzeć z otwartością, zasłuchaniem, na innych. Ce-
lowo nie zachęcam  tutaj do tzw. tolerancji, gdyż słowo to 
bywa dzisiaj wielokrotnie nadużywane, prowadząc do 
sensu błędnego. Zachęcam do otwartości, szacunku wza-
jemnego, wsłuchania, próby zrozumienia. To wszystko 
ważne zarówno dla wierzących, jak i niewierzących, kato-
lików, ewangelików, prawosławnych. Żyjemy we wspól-
nym kraju, choć w odmienny sposób pojmując pewne ele-
menty. Jeśli taka otwartość - do jakiej zachęcał zawsze 
Chrystus - nastąpi, w tych różnych aspektach życia, wtedy 
dopiero będzie szansa na inną, lepszą, budowę naszego 
wspólnego domu.  

 
Rozmawiała: Marianna Strugińska - Felczyńska

 

SPOTKANIE EKUMENICZNE 
 

W dniu 23 stycznia w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady 
w Zgierzu odbyło się spotkanie ekumeniczne z udziałem 
duchownych i wiernych różnych wyznań chrześcijańskich. 
W programie uroczyste nieszpory, które celebrował Ks. 
proboszcz Andrzej Blewiński, a kazanie wygłosił ks. Toma-
sza Pieczko – proboszcz parafii ewangelicko – reformowa-
nej w Zelowie.  

Ksiądz Tomasz Pieczko w homilii nawiązał do posługi 
Jezusa w Galilei, 
ukazując, że pro-
blemy były zawsze  
i będą, tylko trzeba 
umiejętnie je roz-
wiązywać. Jezus 
rozpoczął swoją 
działalność w miej-
scu, gdzie było dużo 
problemów spo-
łecznych, ekono-
micznych, moral-
nych. Nauczając 
preferował osoby 
słabe, odrzucone. Jezus z Dobrą Nowiną wychodził do lu-
dzi grzesznych, to im a nie wierzącym głosił prawdę o zba-
wieniu. Wspominając działalność Jezusa nawiązał do 

współczesności, kiedy ludzie w życiu ufają swoim siłom  
i często popadają w depresję. Droga wyjścia z tej sytuacji 
jest wejście w relacę z Bogiem, zaufać i uwierzyć, że On 
jest jedynie źródłem siły i światła. Ta nasza żywa relacja  
z Bogiem, emanuje na nasze całe życie, relacje z innymi.  
W słowach skierowanych do wiernych, Ksiądz Celebrans, 
nawiązał także do braku jedności chrześcijan, którego 
przyczynę można upatrywać m.in. w ambicjach ludzkich. 

Mamy szanse być ra-
zem, ale musimy być  
otwarci na innych lu-
dzi. Jeśli nie będziemy 
otwartości nie będzie 
dialogu. 

Na zakończenie ho-
milii ks. Tomasz 
Pieczko zachęcił 
wszystkich wiernych 
do wspólnej modlitwy 
za siebie nawzajem, 
pomimo wszelkich 
dzielących nas różni-

cach. 
Agnieszka Gajek

 
 

TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU 
 

W tym roku Kościół w Polsce będzie obchodził 50-ty 
Tydzień modlitw o trzeźwość Narodu. Obchody zainicjo-
wano w 1968 roku. Odbywają się one w ostatnią niedzielę 

przed Popielcem (tegoroczne w dn. 26.02. – 4.03.). Szcze-
gólnie angażuje się w nie Zespół ds. Apostolstwa Trzeźwo-
ści przy Konferencji Episkopatu Polski oraz Ośrodek Apo-
stolstwa Trzeźwości, który został założony w 1968 roku 
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przez kapucynów. Tydzień modlitw o trzeźwość Narodu 
jest nawiązaniem do chrześcijańskiej tradycji wynagra-
dzania za grzechy pijaństwa, popełniane w czasie zabaw 
karnawałowych. Ostatnie dni karnawału mają być za-
chętą do umiarkowanego spożywania alkoholu, a począ-
tek Wielkiego postu 
jest okazją do podjęcia 
postanowienia absty-
nencji. W wielu diece-
zjach odbywają się w 
tym czasie rekolekcje i 
misje trzeźwościowe. 
Od 1981 roku corocz-
nie organizowane są pielgrzymki na Jasną Górę w celu 
przepraszania za grzech pijaństwa, wypraszania u Matki 
Bożej łaski trzeźwości i moralnej odnowy narodu.  

W Ślubowaniach Jasnogórskich z 26 sierpnia 1956 roku 
zostało umieszczone przyrzeczenie walki z nałogiem alko-
holizmu, który, niestety, boleśnie dotyka naszą Ojczyznę. 
Niepokoją liczby: obecnie w Polsce jest ok. miliona osób 
uzależnionych, ponad 3 mln. pijących ryzykownie i szko-
dliwie, ponad 1,5 mln. dzieci, żyjących w rodzinach z pro-
blemem alkoholowym. W związku z tym duszpasterze sta-
wiają sobie za cel kształtowanie odpowiedniej postawy 

wobec osób nadużywających alkoholu, wychowywanie 
do trzeźwości, promowanie nowych obyczajów, zachęca-
nie do abstynencji i modlitwy w intencji uzależnionych 
oraz ich rodzin i osób ich wspomagających. Szczególnie 
ważne jest uwrażliwienie na odpowiedzialne zachowanie 

kierowców. Całko-
wita rezygnacja z al-
koholu jest warun-
kiem bezpieczeń-
stwa podczas jazdy. 

W Polsce istnieją 
ruchy, grupy i wspól-
noty, wychowujące 

do dojrzałej wiary przez zatroskanie o trzeźwość. Należy 
do nich m. in. Krucjata Wyzwolenia Człowieka i Dziecięca 
Krucjata Niepokalanej. Na wrzesień 2017 roku jest plano-
wane zorganizowanie Narodowego Kongresu Trzeźwo-
ściowego. Odbędzie się on pod hasłem: „Ku trzeźwości 
Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i 
samorządu”. Patronami trzeźwości są św. Jan Chrzciciel, 
św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. Honorat Kożmiński i 
sługa Boży Mateusz Talbot, pierwszy trzeźwy alkoholik. 
 

Elżbieta Hildt 

 
 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

- WALKA O PAMIĘĆ 
 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – pol-
skie święto państwowe obchodzone corocznie pierw-
szego marca, poświęcone jest pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległo-
ściowego podziemia, ustano-
wione na mocy ustawy z dnia 
3 lutego 2011 roku. 

W 2001 roku Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej podjął 
uchwałę, w której uznał za-
sługi organizacji i grup niepod-
ległościowych, które po za-
kończeniu II wojny światowej 
zdecydowały się na podjęcie 
nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, od-
dając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz 
wszystkim więzionym i prześladowanym członkom orga-
nizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi 
uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomu-
nistycznego. 

W 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione wo-
kół Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodle-
głościowych, reprezentującego takie organizacje jak: 
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy 

Armii Krajowej, wsparte przez opolskie władze samorzą-
dowe, zwróciły się o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnie-
rzy Antykomunistycznego Podziemia. Od początku popar-
cia dla inicjatywy zadeklarowały kluby parlamentarne 

Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedli-
wości. 

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwale-
nia nowego święta podjął w 2010 roku prezy-
dent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone 
do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie 
święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy dru-
giej konspiracji za świadectwo męstwa, nie-
złomnej postawy patriotycznej i przywiązania 
do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w 

obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom 
lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na 
rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację 
oporu na długie lata”. 

Żołnierze Wyklęci do powstania „Solidarności” byli 
najliczniejszą powojenną konspiracją niepodległościową. 
W roku 1945 w zbrojnym podziemiu działało około 150-
200 tys. konspiratorów 

Aneta Mikołajczyk 
Źródło: www.gazetaprawna, www.sejm.gov.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inicjatywa_ustawodawcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
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PODSUMOWANIE ROKU 2016 ORAZ PLANY NA 2017 

 

31 grudnia odbyła się Msza św. dziękczynna na za-
kończenie 2016 roku. W czasie Eucharystii Ks. Proboszcz 
Andrzej Blewiński przedstawił sprawozdanie duszpa-
sterskie za miniony rok oraz plany na 2017 rok. 
 

W naszej parafii w 2016 roku 
W minionym roku sakrament chrztu przyjęło 95 

dzieci, do pierwszej spowiedzi i  Komunii Świętej przystą-

piło 141 dzieci, sakrament bierzmowania przyjęło 97 

osób, a sakrament małżeństwa przyjęło 23 par. W minio-

nym roku do  wieczności odeszło 179 osób, w tym tylko 

95 po zaopatrzeniu sakramentami świętymi (84 bez). Du-

chowni złożyli 222 wizyt w domach chorych z Sakramen-

tem Namaszczenia Chorych. Ogółem w roku 2016 roz-

dano 110 000 komunii. 

Wydarzenia duszpasterskie w 2016 roku 
17 I  - nabożeństwo ekumeniczne kazanie bp. Jan Cieslar 
17 – 19 III - rekolekcje ks. Jan Wolski 
11 III - Ekstremalna Droga Krzyżowa 
26 IV - odpust MBDR abp. Władysław Ziółek 
22 V - ekumeniczne nieszpory z kazaniem ks. Undasa z ra-
cji 1050 rocznicy Chrztu Polski 
14 VI - bierzmowanie 
19 VI - festyn parafialny 
20 – 23 VI - pielgrzymka do Wambierzyc, Pragi i kotliny 
kłodzkiej 
4 – 15 VII - półkolonie 
28 VII - spotkanie z papieżem Franciszkiem w Częstocho-
wie 
20 – 27 VIII - Piesza Zgierska Pielgrzymka 
29 VIII – odejście ks. Jana 
5 – 8 IX - pielgrzymka na Podlasie 
16 X – I - Zgierski Festiwal Piosenki Religijnej 
12 XI – 20 lecie Akcji Katolickiej 
5 XII - powitanie ks. prałata Stanisława Kaniewskiego 

15 – 17 XII - rekolekcje adwentowe, ks. Bogusław Kowal-
ski 
 
Sprawy gospodarcze 
1. malowanie dachów na Domu Duszpasterskim i Domu 

Parafialnym, 
2. kapitalny remont dzwonnicy,  
3. remont rynien na kościele,  
4. remont mieszkania ks. rezydenta,  
5. opaska betonowa wokół plebanii. 
 

Plany na rok 2017 
Duszpasterskie 
6 I - Orszak 3 Króli 
15 I - jasełka w wykonaniu osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie 
23 I - nabożeństwo ekumeniczne (ks. Tomasz Pieczko – 
kazanie) 
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży – ks. Jan Czekalski 
Rekolekcje dla dorosłych ks. Grzegorz Klimkiewicz 
26 IV - odpust – bp. Marek Marczak 
V – X - każdego 13 dnia miesiąca nabożeństwo fatimskie 
z racji 100 rocznicy objawień 
5 – 8 VI - pielgrzymka, Kalwaria Pacławska, Strachocina, 
Dukla, Krasiczyn i Lwów 
18 VI - Festyn Parafialny 
20 – 27 VIII - XXIV Zgierska Piesza Pielgrzymka 
10 – 22 XI - pielgrzymka do Meksyku 
 
Plany gospodarcze 
1. Naprawa dachu kościoła 
2. Kapitalny remont organów 
3. Przycinka i pielęgnacja drzew przy kościele. 

 

FERIE ZIMOWE W PARAFII MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 
 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wspólnie z Ks. pro-
boszczem od kilku lat organizują półkolonie w okresie ferii 
zimowych dla dzieci. W tym roku najmłodsi pa-
rafianie mogli ponownie aktywnie spędzić czasu 
wolnego w trakcie ferii. 

W trakcie półkolonii dzieci miały zapew-
nione różne atrakcje m.in.: wyjazd do Łodzi  
i zwiedzanie - dworca Fabrycznego, Palmiarni,  
a także wizyta w Kościele Baptystów, Schroni-
sku Młodzieżowy. W trakcie wspólnego wypo-
czynku dzieci miały także możliwość nauki jazdy 
na łyżwach na lodowisku w Zgierzu, uczestni-

czenia w zajęciach sportowych na terenie świetlicy, 
udziału w różnych zabawy oraz warsztatach plastycznych.  

Źródło: Homilia Ks. Proboszcza, 31.12.2016 
Marianna Strugińska-Felczyńska 
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W trakcie półkolonii dzieci zwiedzały także historyczne 
zakątki województwa łódzkiego. Udały się m.in. do Świnic 
Warckich, Głogowca miejsca, gdzie urodziła się Św. Fau-
styna Kowalska. Historię Faustyny opowiedziała nam sio-
stra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 
Zgromadzenie Sióstr MB Miłosierdzia uznało błogosła-
wioną Siostrę Faustynę za swoją duchową współzałoży-

cielkę. Obecnie Zgromadze-
nie pełni swoją misję głosząc 
miłosierdzie słowem i świa-
dectwem życia, wypraszając 
miłosierdzie Boże dla całego 
świata, czyniąc miłosierdzie 
wobec dziewcząt potrzebują-
cych moralnej odnowy, sa-
motnych matek, osób niepeł-
nosprawnych i chorych. Dalej 
udaliśmy się do Tumu, do Ko-
legiaty pod wezwaniem NMP 

i św. Aleksego. Nie mogło też zabraknąć hasania na śniegu 
w Górze Świętej Małgorzaty. 

Dziękuję osobom, które swoim świadectwem świad-
czą o miłości do bliźniego i życiu wartościami chrześcijań-
skimi: Alinie Laszczak, Hani Wójciak, Marii Rogali, Urszuli 
Kucharskie, Katarzynie Wieczorek, Marii Olszewskiej dy-
rektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgie-
rzu-Witoldowi Królewiakowi oraz jego pracownikom. 
Dziękuję rodzicom, którzy wspierali i pomagali w organi-
zacji czasu wolnego. Kazimierzowi Walczakowi, który 
swoja pomocą służył jako przewodnik. Prezydentowi mia-
sta Zgierza Przemysławowi Staniszewskiemu, za możli-
wość skorzystania przez dzieci z różnych aktywnych form 
spędzania czasu wolnego na terenie miasta Zgierza oraz 
wsparcie materialne. Przy wsparciu pani Doroty Milczarek 
dzieci stawiały pierwsze kroki na łyżwach Nad całością 
czuwała pani Marianna Strugińska-Felczyńska, Akcja Ka-
tolicka. 

Marianna Strugińska - Felczyńska

 
 

NOWI MINISTRANCI W NASZEJ PARAFII 
W niedzielę Chrztu Pańskiego, 8 stycznia 2017 roku, na Mszy 
Świętej o 11.30 dwóch chłopców Jakub Bartczak i Wojciech 
Stopczyk zostało uro-
czyście przyjętych w 
poczet ministrantów. 
Podczas Mszy św.  
ksiądz proboszcz po-
święcił szaty liturgiczne,  
następnie po uroczystej 
przysiędze złożonej 
przez chłopców, pobło-
gosławił im na posługę 
ministrancką.  
 Chłopcy od kilku mie-

sięcy uczestniczyli w cotygodniowych spotkaniach, na których pod bacznym 
okiem ks. dra Tomasza Cylińskiego uczyli się służby przy ołtarzu oraz przyglądali się służbie starszych kolegów. 

Od tej chwili będą służyć przy ołtarzu nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas 
każdej Eucharystii. Serdecznie dziękujemy ks. Tomaszowi za wysiłek i serce włożone w przygotowanie chłopców do 
służby ministranckiej, a Kubie i Wojtkowi życzymy wytrwałości i wielkiej gorliwości w służbie Panu Bogu. 

Rodzice  

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
Tak uroczyste dni, jak Dzień Babci czy Dzień Dziadka, nie 
mogły być pominięte w Klubie Seniora. Na spotkaniu z tej 
okazji było uroczyście i radośnie o co postarały się zapro-
szone dzieci z Przedszkola nr 7. Pod opieką wychowawczyń 
Pani Pauliny Doniak i Pani Katarzyny Horężki dzieci zapre-
zentowały wierszyki i śpiewy. Ci mali artyści nie mieli tremy 
i otrzymywali gromkie brawa. Po występach wszyscy zasie-
dliśmy do stołu na poczęstunek. Wzruszenie seniorów wy-
wołało wręczenie im laurek wykonanych własnoręcznie 
przez dzieci. Bardzo dziękujemy za gościnne występy. Sylwester Sobiech 
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KANONICZNE POŻEGNANIE KS. ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO 

 

21 stycznia 2017 w łódzkiej archikatedrze została od-
prawiona Msza św. dziękczynna za posługę ks. abp. Marka 
Jędraszewskiego w archidiecezji łódzkiej. W uroczysto-
ściach uczestniczyło kilkuset wiernych, duchowni oraz 
m.in. przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. 

W wygłoszonej homilii ks. abp Marek Jędraszewski po-
wiedział m.in., że w dzisiejszym świecie, „który odrzuca 
obiektywną prawdę i żyje narracjami, przez te ponad 
cztery lata, podejmując wielką historię naszych ojców i 
wspaniałego Kościoła polskiego staraliśmy się żyć 
prawdą, jaką jest Jezus Chrystus”. 

„(…) Chcieliśmy także żyć prawdą – odnoszącą się do 
naszej ojczyzny – niezafałszowaną, ale z trudem na nowo 
przywracaną na światło życia publicznego. Bo nie do 
końca jeszcze jest doprowadzone dzieło odkłamania tego, 
co przynajmniej ja i moje pokolenie było uczone w szko-
łach. Dlatego trzeba było przywracać prawdę o Łodzi mę-
czeńskiej, której symbolami stały się getto żydowskie; 

miejsce męczeństwa dzieci – słynny obóz na ul. Przemy-
słowej; a potem Radogoszcz; żołnierze wyklęci; nasi starsi 
bracia, kapłani męczennicy aresztowani niemal wszyscy 
ponad 75 lat temu, osadzeni w obozie w Konstantynowie 
Łódzkim i wywiezieni dalej do Dachau” – przypomniał od-
chodzący metropolita łódzki. 
Ks. abp Marek Jędraszewski z miejscowymi wiernymi i du-
chownymi pożegnał się po czterech latach sprawowania 
funkcji metropolity łódzkiego. W grudniu 2016 r. został 
mianowany przez papieża Franciszka nowym metropolitą 
krakowskim. Na tym stanowisku zastąpi ks. kard. Stani-
sława Dziwisza, który po ukończeniu 75 lat przechodzi na 
emeryturę. 
Po Mszy św. wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na 
obiad do Seminarium Duchownego. 
Wierni z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu 
uczestniczyli w  Mszy św. dziękczynnej. 

Materiały zebrała Agnieszka Gajek 
Źródło  Radio Maryja 

 

 

28 STYCZNIA W KRAKOWIE ODBYŁ SIĘ INGRES  

KS. ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO 
 

Ks. abp Marek Jędraszewski objął obowiązki pasterza 
krakowskiego Kościoła. W uroczystości, która odbyła się 
w Katedrze na Wawelu, uczestniczyła para prezydencka, 
premier rządu, przedstawiciele władz państwowych, du-
chowieństwa i wierni. 

Ingres poprzedził dźwięk Dzwonu Zygmunta, który bije 
w najważniejszych dla Polski i Kościoła okolicznościach. 
Jak powiedział PAP ks. prof. Jacek Urban, historyk i dyrek-
tor Archiwum Kurii Metropolitalnej, był to 79 ingres bi-
skupa Krakowa, a abp Marek Jędraszewski jest 14. bisku-
pem Krakowa pochodzącym z Wielkopolski.  

Obrzęd objęcia archidiecezji krakowskiej przez no-
wego metropolitę rozpoczął się przy wejściu do Katedry. 
Wkraczający w towarzystwie m.in. ks. kard. Stanisława 

Dziwisza i nuncjusza apostolskiego ks. abp. Salvatore Pen-
nacchiniego ks. abp Marek Jędraszewski ucałował krzyż, 
podany mu przez dziekana kapituły katedralnej bpa Jana 
Szkodonia, 
pokropił 
zebranych 
wodą 
święconą  
i uczcił reli-
kwie świę-
tych patro-
nów przy 
Konfesji 
św. Stani-
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sława. Następnie udał się do Kaplicy Najświętszego Sakra-
mentu na modlitwę w ciszy. 

Podczas uroczystości przy ołtarzu głównym odczytana 
została bulla papieża Franciszka z 8 grudnia ubiegłego 
roku o mianowaniu abp. Marka Jędraszewskiego metro-
politą krakowskim. Na ramiona metropolity nałożono ha-
ftowany perłami i złotą nicią Racjonał św. Jadwigi, zakła-
dany na wyjątkowe uroczystości religijne przez arcybisku-
pów krakowskich. 

Następnie nuncjusz apostolski ks. abp Salvatore Pen-
nacchio przekazał metropolicie pastorał – symbol władzy 
pasterskiej – i odprowadził do katedry, która jest symbo-
lem urzędu biskupa diecezjalnego. Siedzącemu na kate-
drze abp. Jędraszewskiemu przedstawiciele duchowień-
stwa i wiernych złożyli homagium, czyli akt czci, szacunku 
i chrześcijańskiego posłuszeństwa. 

W swojej 
homilii nowy 
metropolita 
krakowski 
ks. abp Ma-
rek Jędra-
szewski mó-
wił o trady-
cjach chrze-
ścijańskich 
Polski, wspa-
niałej historii 
Katedry Wa-
welskiej, o 
swoich poprzednikach biskupach krakowskich oraz o kra-
kowskich świętych. 

Nowy pasterz krakowski odniósł się też do życia i słów 
św. Jana Pawła II. Jak wskazał wyrażana przez ks. kard. 
Wojtyłę troska o ojczyznę „dla nas, znajdujących się u 
progu 2017 roku, znaczy to: odkrywać ciągle na nowo nie-
porównywalną z niczym innym naszą godność Bożych 
dzieci, które Pana Jezusa mają za Króla swych serc i su-
mień”; budować królestwo Chrystusa i bronić go w na-
szym narodzie, stać na straży tej duchowej tożsamości 

polskiego narodu, która swe korzenie znajduje w Miesz-
kowym Chrzcie z 966 r.; zdecydowanie bronić każdego po-
czętego życia i ukazywać piękno chrześcijańskiego mał-
żeństwa i rodziny; podkreślać rolę prawdy jako funda-
mentu autentycznego spotkania człowieka z drugim czło-
wiekiem, fundamentu życia społecznego i politycznego. 

„Jak troskliwie pamiętać o polskich bohaterach z cza-
sów II wojny światowej i czasu zniewolenia za rządów tzw. 
władzy ludowej oraz jak z mocą tej pamięci budzić nas z 
duchowego letargu ukazywał Prezydent RP prof. Lech Ka-
czyński, który oddał swe życie na służbie Ojczyźnie w ka-
tastrofie smoleńskiej i wraz ze swoją małżonką spoczywa 
na Wawelu od prawie siedmiu już lat” – mówił także w 
homilii nowy metropolita krakowski. 

Według szacunków proboszcza parafii wawelskiej ks. 
Zdzisława Sochackiego, w Katedrze Wawelskiej w uroczy-

stości uczestniczyło 2 tys. wiernych. Pozo-
stali wierni mogli oglądać ingres na telebi-
mie, umieszczonym na zewnątrz, przebieg 
uroczystości transmitowała m.in. TV 
Trwam. 

W ingresie uczestniczyli także przedsta-
wiciele Episkopatu, kardynałowie i biskupi, 
w tym były przewodniczący Papieskiej Rady 
ds. Świeckich kard. Stanisław Ryłko, prymas 
Polski abp Wojciech Polak, metropolita 
warszawski kard. Kazimierz Nycz. Obecni 
byli także członkowie rządu i parlamenta-
rzyści, władze Łodzi, Krakowa i Małopolski 
oraz przedstawiciele archidiecezji łódzkiej. 

Z okazji ingresu rozdawany był obrazek z wizerunkiem 
namalowanej na szkle Matki Bożej Jaworzyńskiej – który 
podkreślał związki nowego metropolity z górami. Wybito 
też medale pamiątkowe. Na specjalne zaproszenie Me-
tropolity wszyscy uczestnicy ingresu zostali zaproszeni na 
obiad po Mszy św.: w seminarium duchownym, u oo. 
Franciszkanów i w siedzibie kurii.Z naszej parafii grupa 
osób wybrała się do Krakowa, specjalnym pociągiem zor-
ganizowanym na wyjazd do Krakowa.      
       Źródło KAI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI HONOROWYM CZŁONKIEM AKCJI KATOLICKIEJ 

ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

 

Honorowy Członek Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Łódzkiej 

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędra-
szewski 

Dziękujemy za jednoznaczny i wy-
raźny głos w sprawach dotyczących 

Dekalogu i bezkompromisową 
obronę Prawdy 

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Ak-
cji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej 

 

Łódź, dn. 21.02.2017r. 
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 GRATULUJEMY NOWEMU ADMINISTRATOROWI W ŁODZI 
 

W związku z mianowaniem abp. Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolity 
łódzkiego, na urząd arcybiskupa krakowskiego objęcia przez niego katedry na Wawelu, na sto-
licy biskupów łódzkich jest wakat. Kolegium Konsultorów Archidiecezji Łódzkiej wybrało 30 
stycznia administratora archidiecezji , którym został bp Marek Marczak. Ma on 47 lat , jest 
doktorem teologii został mianowany na łódzkiego biskupa  pomocniczego przez papieża Fran-
ciszka 22 listopada 2012 roku. 

Z wizytą w Łódzkim Karmelu 
Po swoim wyborze na Administratora Ar-

chidiecezji Łódzkiej, Ksiądz Biskup Marek 
Marczak udał się z wizytą do Klasztoru Karmelitanek Bosych, który 
mieści się w Łodzi przy ul. Św. Teresy 6. 

Ksiądz Biskup spotkał się z siostrami, podziękował im za dotychcza-
sowe duchowe towarzyszenie jego posłudze i równocześnie poprosił 
o modlitwę w intencji dobrego wypełnienia nowego zadania, które zo-
stało mu powierzone przez Kolegium Konsultorów.  

Zwrócił się także z prośbą do sióstr, by swoją modlitwą włączyły się 
we wspólne wołanie Kościoła Łódzkiego o wybór nowego Pasterza Archidiecezji Łódzkiej.  

Spotkanie zakończyło błogosławieństwo, którego Ksiądz Biskup Marek Marczak Admi-
nistrator Archidiecezji Łódzkiej udzielił siostrom.  

 
Z KSIĄG PARAFIALNYCH  
 
 
 
 

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 

Sakrament chrztu otrzymali 
 

Amelia Dąbrowska 
 

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

Odeszli do wieczności 

Tadeusz Wójcik (ur.1939)    Maria Lubowiecka (ur.1925)   Józef Kałuża (ur.1929) 
Antoni Pawlak (ur.1959)   Łucja Lenczewska (ur.1924)   Maria Soból (ur.1926) 

Teresa Chojnacka (ur.1938)  Zofia Kuszaj (ur.1924)     Czesław Staroń (ur.1936) 
Andrzej Wrzesiński (ur.1951) Marianna Walczak (ur.1931)   Krystyna Marszałek (ur.1954) 

Wiktoria Jóźwiak (ur.1920)  Hieronim Maluśki (ur.1929)   Henryka Chorzępa (ur.1935) 
Józefat Wiśniewski (ur.1929) Stefan Ślemp (ur.1932)    Marian Kasprzyński (ur.1933) 

Małgorzata Ciszewska (ur.1958) Leokadia Zwierzewicz (ur.1929) 
 

Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże miłosierdzie weszli do chwały życia wiecznego. 
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Sakrament małżeństwa zawarli 
 

Elżbieta Bieda i Witold Bieda 
 

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

życia. 

 
Opracowała na podstawie Ksiąg Parafialnych:  Katarzyna Dąbrowska 

Źródło: archidiecezja.lodz.pl 


