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DOBRA  

RADA 
PISMO PARAFIALNE MAJ 2010 (7) 

 

„Kapłaństwo to miłość Najświętszego Serca Jezusowego” Jan Maria 
Vianney y 

Apostołowie porzucili wszystko dla Jezusa 
Chrystusa i poszli za nim. Wcale nie było im łatwo. Na 
swojej drodze spotykali brak zrozumienia, niechęć, 
trudności i wszelkiego rodzaju przeciwności. Nie zraŜali się 
tym, lecz pełnili wolę Ojca, zaufali Mu do końca. Podobnie 
nasi duszpasterze Arcybiskup Metropolita Łódzki 
Władysław Ziółek oraz ksiądz Proboszcz Andrzej Blewiński 
i wybrali Boga na całe swoje Ŝycie. Składając śluby 
kapłańskie, odrzucili to, co po ludzku wydaje się być 
najwaŜniejsze – rodzinę, zdobywanie majątku, karierę… 
śyjąc Chrystusem stali się sługami dla ludzi. Głosząc 
Słowo BoŜe jak dobry Pasterz czuwają nad kaŜdą swoją 
owieczką. Pouczają, napominają, dbają o ich zbawienie, 
mając na uwadze dobro Kościoła.  

W dniu 19 maja 2010 roku w Kościele Matki BoŜej 
Dobrej Rady w Zgierzu, odbędzie się uroczystość 
Jubileuszu 30-lecie swojej sakry biskupiej czcigodnego 
Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Władysława Ziółka 
oraz 30-lecia święceń kapłańskich Dziekana dekanatu 
zgierskiego, będącego zarazem Proboszczem naszej 
parafii, księdza Andrzeja Blewińskiego. Z uwagi na te 
waŜne wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich 
parafian oraz wspólnoty parafialne na Mszę Świętą o 
godzinie 11.00 w dniu 19.05.2010r. Msza zostanie 
uświetniona występami zespołów wokalno-muzycznych 
oraz nastąpi rozstrzygnięcie konkursu literacko-
plastycznego „Posługa duszpasterska Biskupa w kościele” 
oraz „Obraz kapłana w oczach dzieci i młodzieŜy”. 

Relacja z wizytacji kanonicznej Ksi ędza Biskupa Adama Lepy w naszej parafii 
“Tylko praca daje okazj ę odkry ć nam nas samych, pokaza ć to, czym naprawd ę 
jesteśmy, a nie tylko to, na co wygl ądamy.” 
(Joseph Conrad) 

Jak często zastanawiamy się nad tym, czy to, co 
robimy jest dobre, czy jest zgodne 
z BoŜą wolą i Pismem Świętym? 
Czy jako dobrzy chrześcijanie 
zadajemy sobie to pytanie 
wystarczająco często? Czy w 
ogóle moŜna Ŝyć w zgodzie z 
wiarą chrześcijańską nie zadając 
sobie podobnych pytań, nie 
poszukując mądrości i prawd, 
które nam dano? 

W swojej homilii 
wygłoszonej do wiernych przy 
okazji wizytacji kanonicznej, 
Biskup Adam Lepa przypomniał 
nam, Ŝe obowiązkiem kaŜdego 
chrześcijanina jest przede 
wszystkim poszukiwanie 
mądrości, wiedzy, której moŜna 
zaczerpnąć najlepiej z przykładów 
w Piśmie Świętym. Gdzie rozwaga i skromność, 

dyskrecja i logika, są cnotami, którymi powinien się 
posługiwać nie tylko 
kaŜdy obywatel i 
kaŜdy człowiek, ale 
przede wszystkim 
kaŜdy parafianin. 
We współczesnym 
świecie bowiem, 
gdzie kryzys 
autorytetów dotknął 
nas wszystkich, 
istota nauczania 
Jezusa Chrystusa 

pozostaje 
niezmąconym 

światłem, 
przykładem tego jak 
mamy postępować. 
Biskup Lepa 
przypomniał nam, 

Ŝe w tym Ŝyciu, krótkim i kruchym, mamy tak wiele szans, 
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aby uczynić świat lepszym, nie tylko dla siebie, ale takŜe 
dla innych, Ŝe nie powinniśmy ich marnować na 
niepotrzebne kłótnie Szukajmy mądrości w naszych 
osiągnięciach i naszych upadkach, a w trudnych 
sytuacjach skierujmy swe spojrzenie ku Maryi, ku Matce 
Dobrej Rady, ucząc się od Niej mądrość BoŜej.  
 Biskup Adam Lepa pouczał nas o tym, podczas 
mszy niedzielnej, przy okazji wizytacji duszpasterskiej 
naszej parafii, która nastąpiła 25 kwietnia bieŜącego 
roku. W Ŝyciu kaŜdego zgromadzenia jest to wydarzenie 
niezwykłej wagi, poniewaŜ wizytacja kanoniczna ma na 
celu ukazać czytelny obraz Ŝycia religijno-moralnego 
danej wspólnoty parafialnej. 

Wstępna wizytacja kanoniczna dokonana przez 
przedstawicieli Biskupa Diecezjalnego, miała  miejsce na 
kilka dni przed wizytą pasterską. Delegaci Biskupa 
sprawdzili wyposaŜenie oraz stan świątyni, plebanii, 
budynków gospodarczych i ksiąg parafialnych.  Zostały 
sprawdzone między innymi formy pracy duszpasterskiej, 
praca grup parafialnych, ministrantów, scholii. 
Szczególnym przedmiotem zainteresowania jest 
zaangaŜowanie duszpasterzy, katechetów i animatorów 
w pracę duszpasterską i katechetyczną.  

NajwaŜniejszym jednak celem wizytacji 
kanonicznej, która polega na inspekcji obiektów i ich 
funkcjonowania w obrębie danej parafii, jest tak 
naprawdę okazja do spotkań z wiernymi, do umocnienia 
ich w wierze. Ponadto daje ona takŜe wyjątkową 
moŜliwość do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i 
parafianami oraz róŜnymi wspólnotami modlitewnymi i 
apostolskimi, działającymi w obrębie parafii.  

W ramach tych czynności w sobotę nastąpiło 
liturgiczne powitanie Biskupa Adama Lepy w kruchcie 
naszego kościoła. Po wręczeniu Biskupowi kluczy i po 
pokropieniu obecnych wodą święconą Jego Ekscelencja 
w uroczystej procesji został wprowadzony do kościoła. 
Dostojnika Kościelnego powitał w imieniu całej parafii Ks. 
Proboszcz Kanonik Andrzej Blewiński. Po słowach 
powitania Ksiądz Proboszcz scharakteryzował Ŝycie 
parafii, podkreślając podejmowane działania 
duszpasterskie i inwestycyjne. Po celebracji Mszy Świętej 
Ksiądz Biskup z uwagą wysłuchał sprawozdań 
z działalności poszczególnych grup parafialnych, 
działających w naszej wspólnocie parafialnej.  

Podczas niedzielnej Mszy Świętej odpustowej, 
Ksiądz Biskup podsumował swą wizytę, odnosząc się do 
najistotniejszych spraw duszpasterskich i inwestycyjnych 
podejmowanych na rzecz parafii. W swych słowach 
Biskup podkreślił, iŜ Ks. Proboszcz Andrzej Blewiński jest 
„bardzo gorliwym duszpasterzem i dobrym gospodarzem. 
ZaleŜy mu na tym aby duszpasterstwo w parafii, za którą 
odpowiada przed Bogiem i władzami Kościoła, było 
prowadzone na najwyŜszym poziomie”. Świadczy o tym 
przede wszystkim dyspozycyjność dla innych, stała 
posługa w konfesjonałach, otwartość na słuŜbę drugiemu 
człowiekowi oraz troska o liturgię. Biskup wymienił 
zasługi Proboszcza, których doświadczamy na codzień i 
za które pozostajemy mu niezwykle wdzięczni. 
Przypomniał nam równieŜ, Ŝe naszym szczególnym 
skarbem są osoby starsze i chore, w których modlitwę 
włączone jest doświadczenie krzyŜa bólu i cierpienia. Ks. 
Biskup wyraził wdzięczność za opiekę i oddanie się im w 
słuŜbie, oraz  za pomoc biednym i potrzebującym, 
których nie brakuje w naszej parafii i o których 
powinniśmy pamiętać zawsze. 

Ponadto z duŜym uznaniem i niezwykłą pochwałą 
odniósł sie do tak duŜej liczby działających i 
posługujących grup parafialnych. Stwierdził, iŜ 
podejmowane przez nie wszelkiego rodzaju inicjatywy są 
godne podziwu i uwagi. Podkreślił takŜe ich znacznie, 
aktywność, oraz dyspozycyjność dla parafian i innych 
osób, które poszukują swojego miejsca we wspólnocie 
Kościoła. Zachęcał nas, abyśmy nie ustawali we 
wspólnym wysiłku, ale tworzyli nowe wspólnoty na 
chwałę i słuŜbę Bogu. Biskup dziękował gorąco za 
podejmowane wszelkiego rodzaju metody 
duszpasterskie, dostosowane do potrzeb parafian i 
jednocześnie utrzymane w duchu tradycji kościelnych. To 
one przyczyniają się w duŜym stopniu do zaciśnięcia 
więzi między parafianami, co według niego jest kluczem 
do budowy dojrzałej i silnej wspólnoty. 

Na ręce Ks. Proboszcza trafiły takŜe wyrazy 
uznania za szybkie działania inwestycyjne podjęte na 
rzecz parafialnej świątyni i domu parafialnego. Ksiądz 
Proboszcz Andrzej Blewiński podkreślił, iŜ tylko dzięki 
ścisłej współpracy z parafianami mógł zrealizować wiele 
waŜnych inwestycji. Dokonano między innymi remontu 
prezbiterium, odnowiono nawę główną, wymieniono 
instalację elektryczną oraz, z troską o wiernych, 
zainstalowano nowe oświetlenie. Przeprowadzono 
równieŜ szereg prac inwestycyjnych w domu parafialnym, 
który jest miejscem spotkań wspólnot. Kończąc swoje 
przemówienie, Ksiądz Biskup skierował słowa gratulacji i 
uznania pod adresem Księdza Kanonika, za trud i pracę 
dokonaną na rzecz kościoła, a takŜe złoŜył Ŝyczenia 
jedności we wspólnocie i w dalszych podejmowanych 
zadaniach. Uroczystości zakończyły podziękowania Ks. 
Andrzeja Blewińskiego i parafian, za przeprowadzenie 
przez Księdza Biskupa wizytacji, modlitwy i umocnienia 
Słowem BoŜym.  

Biskup sprawił nam radość. Ten czas wizytacji 
był równieŜ czasem siewu otwartości wśród nas, a 
ponadto dodał nam otuchy, za co jesteśmy wdzięczni. 
Pragniemy złoŜyć takŜe wyrazy uznania naszemu 
Księdzu Proboszczowi za podejmowane inicjatywy, 
wysiłek oraz cierpliwość w pracy ze wszystkimi 
potrzebującymi rady, pomocy i nauk. 

To niezwykłe spotkanie, ktorego byliśmy nie tylko 
świadkami, częścią, ale takŜe podmiotem, miała wielkie 
znaczenie dla nas wszystkich. Nasz wspólny wysiłek i 
praca zostały docenione przez Księdza Biskupa, i z 
kaŜdym jego pochlebnym słowem, kaŜdą pochwałą, 
spływała na nas radość i duma. Bowiem miłosierdzie, 
dobroć, współczucie, cierpliwość, praca i zrozumienie 
poprowadzą nas zawsze w dobrym kierunku, na dobrą 
ścieŜkę, gdzie odpowiedź na pytanie, czy postępujemy 
dobrze, zgodnie z wolą BoŜą, dostrzeŜemy w kaŜdym 
kolejnym kroku, w kaŜdej nierówności. 
Pamiętajmy jednak takŜe słowa mądrości zawarte w 
homilii Mszy Świętej i nie dajmy się ponieść dumie, 
spróbujmy jedynie poprzez radość i kolejne poświęcenia 
wytrwać w naszej wspólnej pracy. Spróbujmy szukać 
mądrości i dzielić się nią dokoła z umiarem i rozwagą, 
postarajmy się zachować skromność i poświęcenie, aby 
następna taka wizyta była kolejną okazją do 
stwierdzenia, Ŝe wszyscy wspólnie podąŜamy nadal w 
dobrym kierunku. Ku Chrystusowi. 

Agnieszka Gajek 
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Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej  
Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, zwana BoŜym 

Ciałem, jest jednym z najwaŜniejszych uroczystości, 
obchodzonych w Kościele Katolickim. Data tego święta nie 
jest stała, gdyŜ przypada zawsze w czwartek, 60 dni po 
Wielkanocy, w tym roku 3 czerwca. Jest to liturgia ku czci 
Jezusa Chrystusa, obecnego w Najświętszym 
Sakramencie, podczas której wierni wspominają Ostatnią 
Wieczerzę i przeistoczenie chleba  
i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Szczególny podniosły 
charakter święta podkreśla procesja ulicami miasta, do 
czterech ołtarzy, przy których czytane są fragmenty 
czterech Ewangelii związane z Eucharystią. Ołtarze 
tradycyjnie przygotowywane przez wiernych, zdobione są 
gałązkami brzozowymi oraz kwiatami. Piękną zwyczajem 
jest równieŜ ozdabianie domów i okien na trasie procesji, 
co równieŜ podkreśla wyjątkowość uroczystości. 

Obchodzimy co roku uroczystość BoŜego Ciała, 
ale czy wiemy, kiedy zostało ustanowione i dlaczego? 
Musimy cofnąć się do XIII wieku, kiedy to na skutek widzeń 
błogosławionej Joanny z Cornillon biskup Robert w 1246  

roku ustanowił BoŜe Ciało dla diecezji Liege. 6 lat później 
zostało ono rozszerzone na Germanię. W 1264 r. papieŜ 
Urban IV bullą Transiturus ustanowił, to święto dla całego 
Kościoła. Decyzja spowodowana była cudem 
eucharystycznym w Orivieto, kiedy to hostia w rękach 
wątpiącego w transsubstancjację (przemienienie chleba w 
ciało) księdza zaczęła krwawić. Bulla ta nie została 
ogłoszona ze względu na śmierć papieŜa Urbana IV i 
ostatecznie dopiero Jan XXII ją umieścił. 

W Polsce wprowadził uroczystość BoŜego Ciała,  
w 1320 r. biskup Nanker w diecezji krakowskiej. Pod 
koniec średniowiecza i w renesansie głównym miejscem 
kultu BoŜego Ciała był poznański kościół pod tym 
wezwaniem.  

3 czerwca spotkajmy się jak najliczniej w kościele 
na Mszy Świętej o godzinie 10.00, a następnie 
uczestnicząc w procesji ulicami naszej parafii oddajmy 
cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu i wyraźmy naszą 
wiarę w Boga, Eucharystię i Kościół Święty.  

Marzena Michel 
 

Duchu Święty, przybądź ! 
„KaŜdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, 

będzie zbawiony” (Dzieje Apostolskie 2, 21).  
W pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa uczniowie przebywali razem. Nagle usłyszeli 
szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru. Szum 
wypełnił dom a nad kaŜdym z nich spoczął język ognia. 
Zostali napełnieni Duchem Świętym. Zaczęli mówić obcymi 
językami i głosić prawdę o Zmartwychwstałym Jezusie 
róŜnym narodom świata. Zjawisko to podzieliło ludzi. Jedni 
uwierzyli w niezwykłą moc, inni zaś przyjęli to  
z niedowierzaniem, uznając to za niedorzeczność. 
Podobnie jest i dziś, choć upłynęło juŜ ponad dwa tysiące 
lat. Mało kto zdaje sobie sprawę z mocy Ducha Świętego. 
Łatwiej nam zrozumieć relację Syna Jezusa Chrystusa  
z Bogiem Ojcem, natomiast Duch Święty dla wielu z nas 
jest zagadką. Trudno nam pojąć Jego obecność wśród 
nas, gdyŜ nie potrafimy sobie wyobrazić Jego postaci. W 
efekcie tego nasze modlitwy skierowane są najczęściej do 
Boga, Jezusa Chrystusa, Maryi i świętych,  

a zapominamy o modlitwie do Ducha Świętego. Dzięki 
Duchowi Świętemu moŜemy zyskać wiele łask i znaczne 
dary: dar języków, dar mądrości, męstwa, odwagi.... Nie 
modląc się o obecność Ducha Świętego w naszym Ŝyciu, 
tracimy łączność z Bogiem. Przygniatają nas sprawy 
codzienne i brakuje nam ufności. Pamiętajmy zatem  
o modlitwie do Ducha Świętego, a tym bardziej przeŜyjmy 
zbliŜające się święto Zesłania Ducha Świętego bardziej 
świadomie. Warto wiedzieć, Ŝe działają wspólnoty Odnowy 
w Duchu Świętym. Miejmy nadzieję, Ŝe pojawią się kiedyś 
w Zgierzu, ale na razie moŜemy uczestniczyć  
w spotkaniach w Odnowie w Duchu Świętym w Łodzi, na 
przykład w kościele Ojców Jezuitów przy ulicy 
Sienkiewicza 60. Odbywają się tam takŜe, w kaŜdą 
ostatnią niedzielę  i ostatni poniedziałek miesiąca Msze 
Święte z modlitwą o uzdrowienie.  

Zapraszamy wobec tego w dniu 23 maja 
bieŜącego roku na uroczyste obchody Zesłania Ducha 
Świętego w naszej parafii. 

 ElŜbieta Barylska i Karina Łyszczek         

Bierzmowanie 
Nazwa "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego 

słowa "bierzmo", co oznacza belkę podtrzymującą 
drewniany pułap domu, strop. Bierzmowanie jest to zatem 
podtrzymywaniem, umacnianiem wiary. Zaliczane jest do 
jednego z siedmiu sakramentów świętych, który udzielony 
moŜe być po wcześniejszym przyjęciu przez daną osobę 
sakramentu chrztu oraz pierwszej komunii świętej. 
Sakrament ten zsyła na osobę, która go otrzymuje dary 
Ducha Świętego i jest teŜ symbolem dojrzałości religijnej 
danej osoby, czyni go "pełnoletnim" w oczach wspólnoty 
Kościoła. Obecnie w naszym kraju sakrament 
bierzmowania udzielany jest osobom, które kończą 
szesnasty rok Ŝycia. Istotą owego sakramentu jest 
otrzymaniem przez ochrzczonych pełni Ducha Świętego. 
Jest dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost  
i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego 
Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie BoŜym, pomnaŜa 

dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala 
więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha 
Świętego do męŜnego wyznawania imienia Chrystusa oraz 
do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Sakrament 
bierzmowania jest pierwszym z sakramentów, który jest 
poprzedzony świadomą decyzją młodego człowieka. 
Wcześniejsze dwa sakramenty, między innymi chrzest i 
pierwsza komunia, a dokładniej ich przyjęcie zaleŜało 
głównie od rodziców dziecka, natomiast w przypadku 
bierzmowania moŜe decydować ono teoretycznie samo. 
Udzielanie sakramentu jest w Kościele katolickim 
zarezerwowane dla biskupów, to oni są szafarzami tego 
sakramentu. Nadzwyczajnym szafarzem sakramentu 
Bierzmowania, w Kościele katolickim jest kaŜdy kapłan 
upowaŜniony do tego przez biskupa. W razie 
niebezpieczeństwa śmierci, sakramentu tego moŜe 
udzielić kaŜdy proboszcz lub kaŜdy ksiądz, zgodnie z 
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kanonem 883 kodeksu prawa kanonicznego z 1983. 
WaŜną osobą na bierzmowaniu jest świadek. Jest on 
świadkiem umocnienia wiary bierzmowanego. Kładzie on 
prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego.  

Nasi duszpasterze zapraszają do uczestnictwa w 
uroczystości bierzmowania, które odbędzie się 25 maja.  
Bierzmowanym sakramentu udzieli Arcybiskup 
Władysław Ziółek. 

Krystian Sobierajski- tegoroczny bierzmowany 
 

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (31 maja) 
Obecnie jest ono obchodzone między 

uroczystościami: Zwiastowania Pańskiego (25 III)  
i Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 VI). Powstało  
w zakonie franciszkańskim z inspiracji św. Bonawentury  
w roku 1263. Następnie PapieŜ Bonifacy IX polecił nowe 
święto obchodzić w całym Kościele katolickim od roku 
1389, aby za przyczyną Maryi uprosić jedność w Kościele 
Chrystusowym. 

Dokładny opis wydarzenia Nawiedzenia zostawił 
nam św. Łukasz w swojej Ewangelii: Łk 1,39-45.  
Zanotowuje on piękną postawę Maryi, która  
„z pośpiechem” udaje się do swej kuzynki ElŜbiety, by 
podzielić się radosną nowiną, Ŝe w Niej zamieszkał Bóg!  

„Pośpiech” – to jedno słowo określa postawę Maryi 
wobec Boga i człowieka. Ona nie zwleka z odpowiedzią 
«Oto Ja słuŜebnica Pańska, niech Mi się stanie według 
twego słowa!». Podobnie jest z decyzją nawiedzenia  
św. ElŜbiety: „…wybrała się i poszła z pośpiechem  

w góry”. A droga nie była łatwa. Według tradycji spotkanie 
miało miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od 
Jerozolimy. Droga z Nazaretu do tej miejscowości mogła 
wynosić nawet 150 km.  

To właśnie ElŜbieta jako pierwsza z ludzi oddała 
cześć Maryi, pozdrawiając Ją jako Matkę Pana (Łk 1,43)  
i dwa razy nazywając Ją błogosławioną (w. 42 i 45). To 
ona napełniona Duchem Św. wypowiedziała słowa, które 
są powtarzane w „Pozdrowieniu Anielskim” po dziś dzień: 
„Błogosławiona jesteś między niewiastami”. 

Kościół stawia nam Maryję za wzór odpowiedzi na 
BoŜe wezwanie. W wielu modlitwach prosi Ją, by pomogła 
nam otworzyć serca na potrzeby bliźnich i upraszała nam 
uczynną miłość. Pobudza do postawienia pytań: Jakie jest 
moje otwarcie na Boga, wraŜliwość na Jego słowo? Jaka 
jest moja wraŜliwość na drugiego człowieka? 

Małgorzata Lewandowska 

 

Lektura Słowa Bożego  
Siostry i Bracia. Parę miesięcy temu naszą 

parafię odwiedził rekolekcjonista ojciec Milan. W trakcie 
tej wizyty mogliśmy sobie uświadomić, Ŝe większość z 
nas chociaŜ posiada Pismo Święte, to jednak bardzo 
rzadko lub w ogóle  
z niego nie korzysta. A przecieŜ księga ta przekazuje 
nam Dobrą Nowinę o naszym zbawieniu. Co więcej, z jej 
stron moŜemy równieŜ zaczerpnąć wiele waŜnych 
mądrości do Ŝycia tu na ziemi. Wielu z nas na pewno 
próbowało przeczytać Pismo Święte, lecz nie jest to 
proste. Z pomocą przychodzi nam Kościół przybliŜając 
nam Słowo BoŜe podczas Mszy Świętej, czy to w dzień 
powszedni jak i teŜ w niedzielę i święta, podczas których 
nasi kapłani objaśniają nam znaczenie słów płynących  
z Biblii. Mimo to, wielu z nas po wyjściu z kościoła nie 
jest w stanie przypomnieć sobie o czym była ewangelia 
głoszona na Mszy Świętej, nie wspominając o innych 
czytaniach. Co z tym robić, jak nie tracić tak wielu łask 
płynących z kart Ewangelii? 
  Zachęcamy Was do lektury Pisma Świętego. 
Najpopularniejszą formą zapoznawania się w Pismem 
Świętym jest lektura czytań przeznaczona na konkretny 
dzień tzw. czytania z dnia, które proponuje nam Kościół. 
Są one równieŜ głoszone podczas codziennej Mszy 
Świętej. Dla tych którzy maja problemy  
z rozszyfrowaniem skrótów i oznaczeń prezentujemy 
krótki schemat jak znaleźć dany fragment w Bibli. 

Przykład: niedziela 16 V Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; 
Łk 24,46-53 oznacza: 
Dz 1,1-11; pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich 
rozdział 1, wersety od 1 do 11 
Ef 1,17-23; drugie czytanie z listu św. Pawła do Efezjan 
rozdział 1, wersety od 17 do 23  
Łk 24,46-53; trzecie czytanie czyli Ewangelia św. 
Łukasza rozdział 24 wersety od 46 do 53 

PoniŜej zamieszamy rozpiskę czytań na 
najbliŜszy miesiąc do dnia ukazania się nowego numeru 
biuletynu parafialnego: 
9 V         Dz 15,1-2.22-29;Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29 
10 V       Dz 16,11-15; J 15,26-16,4a  
11 V       Dz 16,22-34; J 16,5-11 
12 V       Dz 17,15.22-18,1; J 16,12-15 
13 V       Dz 18,1-8; J 16,16-20 
14 V       Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17  
15 V       Dz 18,23-28; J 16,23b-28 
16 V       Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53 
17 V       Dz 19,1-8; J 16,29-33 
18 V       Dz 20,17-27; J 17,1-11a 
19 V       Dz 20,28-38; J 17,11b-19 
20 V       Dz 22,30;23,6-11; J 17,20-26 
21 V       Dz 25,13-21; J 21,15-19 
22 V       Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25 
23 V       Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23 
24 V       Rdz 3,9-15.20 (Dz1,12-14); J2,1-11 (J19,25-27) 
25 V       1 P 1,10-16; Mk 10,28-31 
26 V       1 P 1,18-25; Mk 10,32-45 
27 V       1 P 2,2-5.9-12; Mk 10,46-52 
28 V       1 P 4,7-13; Mk 11,11-25 
29 V       Jud 17.20b-25; Mk 11,27-33 
30 V       Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15 
31 V       So 3,14-18 (Rz 12,9-16b); Łk 1,39-56 
1 VI        2 P 3,12-15a.17-18; Mk12,13-17 (1Kor 1,18-25;       
              Mt 5,13-19; Dz 4,8-12; Łk 9,57-62) 
2 VI        2 Tm 1,1-3.6-12; Mk 12,18-27 
3 VI        Rdz 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Łk 9,11b-17  
4 VI        2 Tm 3,10-17; Mk 12,35-37 
5 VI        2 Tm 4,1-8; Mk 12,38-44 
6 VI        1 Krl 17,17-24; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17 
7 VI        1 Krl 17,1-6; Mt 5,1-12 
8 VI        1 Krl 17,7-16; Mt 5,13-16 
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9 VI        1 Krl 18,20-39; Mt 5,17-19 
10 VI      1 Krl 18,41-46; Mt 5,20-26 (1 Kor 12,31-13,13;   
               Mt 16,24-27) 
11 VI      Ez 34,11-16; Rz 5,5-11; Łk 15,3-7 
12 VI      Iz 61,9-11; Łk 2,41-51 

 
Zachęcamy więc do korzystania z obfitości łaski BoŜej, 
która płynie bez wątpienia z kart Pisma Świętego.   
                                    Kinga i Krzysztof Cylke  

 

Nabożeństwo majowe 
Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w 

Kościele okres szczególnej czci Matki BoŜej. Jest to czas, 
kiedy gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy 
grotach, kapliczkach i figurach przydroŜnych.  

Największym apostołem NaboŜeństwa Majowego 
w XVIII w. był włoski jezuita o. Alfons Muzzarelli, którego 
oficjalnie uwaŜa się za twórcę tej formy kultu maryjnego. 
On to bowiem całe swoje Ŝycie poświęcił propagowaniu 
tego naboŜeństwa. Z Kolegium Rzymskiego Ojców 
Jezuitów zwyczaj praktykowania NaboŜeństwa Majowego 
przejęły szkoły zakonne w innych krajach, a w 1814 r. 
papieŜ Pius VII nadał mu ostateczną i całkowitą aprobatę 
kościelną, zaznaczając, Ŝe "naleŜy upowszechniać je i 
odtąd staje się ono powszechne w całej Europie, a wkrótce 
na całym świecie". Centralną częścią naboŜeństwa 
majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych 
hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej 
wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. W litanii 
wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a 
w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości 
NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja. W Polsce 
NaboŜeństwo Majowe publicznie zostało zaprowadzone po 

raz pierwszy w 1837 roku w kościele św. KrzyŜa w 
Warszawie, nieco potem w Krakowie, na Jasnej Górze i w 
kilku innych kościołach. W niespełna 30 lat rozszerzyło się 
po całej polskiej ziemi. Dziś nie ma świątyni katolickiej, 
gdzie by nie było odprawiane. W Polsce od połowy XIX 
wieku przez cały maj odprawia się naboŜeństwa majowe w 
dwojakiej formie: gdzie całe naboŜeństwo odprawiane jest 
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, albo 
przed wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny śpiewa się 
Litanię Loretańską, głosi lub czyta rozwaŜania, następnie 
przy ołtarzu głównym wystawia się Najświętszy Sakrament 
i po krótkiej adoracji i odśpiewaniu pieśni eucharystycznej 
udziela się błogosławieństwa. 

NaboŜeństwo Majowe jest modlitwą cenne dla 
wszystkich. Otwiera nas na przyjęcie i wyprasza nam 
miłosierdzie BoŜe, uczy nas kroczenia w miłości i w 
zjednoczeniu z Bogiem i Najświętszą Maryją Panną.  

Nasi Duszpasterze bardzo serdecznie zapraszają 
do udziału w naboŜeństwach majowych, które są 
odprawiane, w tygodniu od poniedziałku do soboty o 
godzinie 18.00, a w niedziele o godz. 17.30. 

Jacek Sobierajski 
 

Nabożeństwo czerwcowe 
Maj w kościelnej tradycji poświęcony jest Matce 

BoŜej. Maryja nie chce jednak „skupiać” całej uwagi ludu 
BoŜego na sobie. Wiedzie go bowiem do swojego 
jedynego Syna. Dlatego teŜ czerwiec poświęcony jest 
Jezusowi Chrystusowi, którego właśnie w tym czasie 
czcimy w sposób szczególny w naboŜeństwach 
dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono - jak 
nauczał papieŜ Leon XIII – „symbolem i Ŝywym obrazem 
nieskończonej miłości” Jezusa do wiernych. Małgorzata 
Maria Alacoque, wizytka, Ŝyjąca w XVII wieku 
przypomniała ludziom ewangeliczną prawdę, Ŝe „Bóg jest 
miłością”. To ona rozpowszechniała naboŜeństwa do 
Najświętszego Serca w całym Kościele. To właśnie jej 
wielokrotnie ukazywał się sam Zbawiciel, aby przekazać 
ludziom, jak winni oddawać cześć Jego Sercu. Od 
samego początku miało ono charakter naboŜeństwa 
wynagradzającego „temu Najświętszemu Sercu, które tak 
bardzo ukochało ludzkość, a w zamian otrzymuje 
niewdzięczność”. Do jej istotnych elementów naleŜą 
naboŜeństwa czerwcowe. Ich pomysł wyszedł od 
wychowanki jednego z paryskich klasztorów. Pewnego 
dnia Aniela de Sainte-Croix podczas dziękczynienia po 
przyjęciu Jezusa w Komunii św. pomyślała, Ŝe skoro maj 
jest poświęcony Matce BoŜej, to dobrze byłoby ofiarować 
czerwiec Sercu Jezusa. Z czasem propozycja 
poświęcenia czerwca Najświętszemu Sercu trafiła do 
papieŜa. W 1873 r. papieŜ Pius IX zatwierdził 
naboŜeństwo czerwcowe. Symboliczny wymiar ma fakt, Ŝe 
czerwiec następuje po maju, miesiącu Maryjnym. Ale 
przede wszystkim w czerwcu przypada Święto Serca 

Pana Jezusa. Zasadniczymi elementami naboŜeństwa 
czerwcowego są adoracja Najświętszego Sakramentu 
oraz Litania do Najświętszego Serca Jezusowego. 
Autorką Litanii była siostrą Joanna Magdalena Joly. 
Litania została, takŜe wzbogacona przez kilka nowych 
wersów przez siostrę Annę Remusat. W 1899 r. 
Kongregacja Obrzędów zatwierdziła litanię do publicznego 
odmawiania. Do istniejących 27 wezwań dodano 6 
dalszych. W ten sposób Litania licząca 33 wezwania 
upamiętnia kaŜdy rok Ŝycia Chrystusa na ziemi. Pierwszy 
raz w Polsce naboŜeństwo czerwcowe zostało 
odprawione 1 czerwca 1857 w kościele Sióstr Wizytek w 
Lublinie. PapieŜ Pius IX w roku 1859 polecił sprawować to 
naboŜeństwo w całej ówczesnej Polsce (będącej pod 
zaborami). Wielkim zwolennikiem i czcicielem Serca 
Jezusowego był Ojciec Święty Jan Paweł II, który 
wielokrotnie dawał wyraz swej radości z faktu, Ŝe w 
Polsce ta forma poboŜności jest wciąŜ obecna. W Elblągu 
w 1999 r. powiedział: „Cieszę się, Ŝe ta poboŜna praktyka, 
aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo 
śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
jest w Polsce taka Ŝywa i ciągle podtrzymywana”. Jest to 
pochwała, ale i zadanie dla nas  katolików, rodaków Jana 
Pawła II. Zadanie, aby te naboŜeństwa przetrwały i były 
kultywowane przez kolejne pokolenia.  

Nasi Duszpasterze serdecznie zapraszają do 
udziału w naboŜeństwach czerwcowych, które będą 
odprawiane w czerwcu w dniach od poniedziałku do 
soboty o godzinie 18.00, a w niedziele o godz. 17.30. 

Jacek Sobierajski 
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„Oto Matka Twoja” (J 19, 27) 
Motto 

„Zawsze będzie czekała  
Ubrana w białą suknię 
I niebieskie oczy 
Na progu wszystkich drzwi 
 Herbert „Mama”  
 

Motto II 
Dług zaciągnięty wobec rodziców  
Spłaca się własnym dzieciom. 
 
Moja mama Teresa 

Pisząc o święcie matki trzymam w ręku 
ksiąŜeczkę „NaboŜeństwo Wielkanocne”. Biblioteczny 
skarb – modlitewnik mojej mamy.  
 Zamykam oczy – jestem małym chłopcem 
biegnącym do Ciebie, gdy wracasz z pracy i słyszę bicie 
Twojego serca, gdy pochylasz się nade mną („niebo jest 
pod sercem matki” –  Stefan Kardynał Wyszyński). Widzę 
Cię radosną, gdy pomagam nieść Twoją torbę, ale widzę 
Cię takŜe smutną i płaczącą, gdy zgrzeszyłem przeciwko 
czwartemu przykazaniu. Pamiętam, gdy odeszłaś, swoje 
łzy i wściekłość, Ŝe juŜ nic nie naprawię, nie powiem jak 

bardzo Cię kocham. Tak myślałem Mamo do momentu 
przyjazdu mojej córki Justyny z wnukiem ze Szkocji. 
Maluszek zasypia, a ona trzymając rękę na jego główce 
modli się. Przez chwilę byłaś to Ty, Mamo. Więc moŜe 
udało mi się coś naprawić. I Twoje to były słowa czytane 
po latach, nie poety „Bądź wierny – idź”. Więc idę 
nieudolnie tą drogą wytyczoną przez Ciebie potykając się 
choć „mam nieco koniecznej odwagi” (Z. Herbert). Mam 
nadzieję, Ŝe gdy dojdę „Tu w niebie matki robią zielone 
szaliki na drutach” (T. RóŜewicz, „Powrót”), będę mógł Ci 
spojrzeć w oczy i usłyszeć Twoje słowa – udało ci się, 
synu.  
 Wszystkim mamom w dniu ich święta i na co 
dzień, Ŝyczę, by nasza wspólna Mama, Ta co Jasnej broni 
Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie, wyjednywała im u 
Swego Syna duŜo radości, miłości i siły, by w swojej misji 
mogły przekazywać dzieciom wszystko to, co naszą wiarę 
i ojczyznę stanowi.  

Ps. Niebo, dzień dzisiejszy. 
Mamo, Kocham Cię.  

Twój syn 
Bolesław W ąsowski 

Parafialny Festyn Rodzinny 
13 czerwca 2010 roku odbędzie się, w naszej 

parafii, drugi Parafialny Festyn Rodzinny. Pierwszy taki 
festyn, jak zapewne pamięta wielu naszych parafian, 
odbył się w czerwcu ubiegłego roku i, jak się okazało, był 
strzałem w przysłowiową dziesiątkę, gdyŜ zgromadził 
bardzo wiele osób. Liczne grono parafian przyszło, by 
skorzystać z przygotowanych atrakcji. Przypomnijmy, Ŝe 
do dyspozycji wszystkich chętnych był ksiądz Paweł 
Jeleń, który oferował przejaŜdŜkę swoim ścigaczem. 
MoŜna było równieŜ obejrzeć zwierzęta z Łódzkiego Zoo, 
zjeść kiełbaskę z grilla, czy skosztować pysznych 
wypieków naszych zgierskich gospodyń domowych. Na 
scenie przez cały czas występowały róŜne grupy wokalno-
taneczne – w tym równieŜ księŜy – które zabawiały 
publiczność. Podczas festynu sprzedano aŜ 888 losów, z 
których kaŜdy był wygrany. Punktem kulminacyjnym 
parafialnej zabawy było losowanie nagrody głównej – 
roweru górskiego oraz dwóch innych nagród.  

Oprócz wspaniałej zabawy i radości festyn 
przyniósł równieŜ wymierny efekt – dochód, który został 
przeznaczony na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych 
– oazy młodzieŜowej oraz kolonii parafialnych. Nasz 
pierwszy festyn był równieŜ dobrą sposobnością do 
integracji naszej parafii a takŜe ukazał, iŜ jesteśmy Ŝywą 
wspólnotą ludzi, którzy nie są sobie obcy.  

Chciałbym przy tej okazji jeszcze raz wyrazić 
serdeczne podziękowanie (najpierw oczywi ście Panu 
Bogu za dar wspaniałej pogody)  oraz wszystkim 
osobom, które tak chętnie włączyły się w przygotowanie i 
przeprowadzenie festynu, a takŜe  sponsorom.  

W tym roku równieŜ pragniemy zaprosić całą 
naszą wspólnotę parafialną do udziału w drugim 
Rodzinnym Festynie Parafialnym. Podobnie jak w roku 
ubiegłym czeka nas mnóstwo atrakcji, m.in.: występy 
dzieci i młodzieŜy, w tym grupy osób niepełnosprawnych 
ze Studia Integracji w Łodzi, loteria fantowa a w niej 
główna nagroda – NETBOOK. (Gdyby kto ś chciał by ć 
sponsorem głównej nagrody, b ądź innej atrakcji 
będziemy bardzo wdzi ęczni)  

Podobnie jak w roku ubiegłym dochód z festynu 
przeznaczymy na wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieŜy w 
tym na parafialny wyjazd kolonijno-oazowy. Serdecznie 
zapraszamy chętnych do współpracy oraz do dzielenia się 
swoimi pomysłami. Gospodynie domowe prosimy o 
upieczenie ciast. A wszystkich zapraszamy do wspólnej 
zabawy i radości juŜ 13 czerwca 2010.  
     Ks. Marcin Majda 
PS 
Módlmy si ę o dobr ą pogod ę! 

Różaniec- przedziwna modlitwa   
Tyle razy odmawiasz róŜaniec i tak często 

kończysz go uczuciem znuŜenia i pustki… przy moim 
trybie Ŝycia nie potrafię tak się modlić?! Tymczasem jest 
dokładnie na odwrót – im bardziej szalone jest tempo 
naszego Ŝycia tym bardziej potrzebujemy róŜańcowej 
modlitwy, która wcale nie jest taka łatwa, ale zawiera w 
sobie wyjątkowe piękno. Wymaga ona teŜ wyjątkowej 
odwagi, gdyŜ odsłania nam często smutną prawdę o nas 
samych: nasze duchowe otępienie, brak wyobraźni. Tak 
więc jeśli nie naleŜysz do ludzi słabych i pozbawionych 
silnej woli, kontynuuj tę wspaniałą duchową przygodę, 
którą rozpocząłeś w październiku i niech trwa jak 

najdłuŜej. Tę modlitewną wędrówkę przez dzieje 
zbawienia, które zaczęły się od Maryi. To przecieŜ Ona 
posłusznie przyjęła wolę BoŜą. Zgodziła się zostać matką 
Zbawiciela, choć nie wiedziała jakie konsekwencje Ją 
spotkają ze strony osób, które znała: czy Józef Jej nie 
opuści? Czy ludzie nie będą chcieli Ją ukamienować? 
Zgodziła się pełna wiary, nadziei i ufności w Boski plan 
przyjąć wolę Boga Ojca. Zawierzyła siebie Bogu. I jak 
wiemy, Bóg czuwał nad Nią aŜ do chwili wniebowzięcia. 

 
Dok. str. 8
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Kupon konkursowy krzy Ŝówki  
Imię i nazwisko: ________________________________________ 
Adres:________________________________________________ 
Hasło: ________________________________________________ 
 

         1) Inaczej Pismo Święte. 
         2) Nie nazwisko. 
         3) Ustanowiona przez Chrystusa uczta. 
         4) W pieśni między zwrotkami. 
         5) Boczne pomieszczenie kościoła. 
         6) Usługujący kapłanowi przy liturgii mszalnej. 
         7) Znak więzi między małŜonkami. 
         8) Np. 24.XII. 
         9) Na zakończenie kaŜdej modlitwy. 
       10) Np. majowe; czerwcowe. 
       11) Obraz w kościele prawosławnym. 
       12) Jest nim św. Jan, św. Łukasz, św. Marek, św.    
Mateusz. 

 

oprac.  Jacek Sobierajski, Agnieszka Gajek  

Litery czytane w pierwszym rzędzie pionowo utworzą rozwiązanie KrzyŜówki. 
Kupon konkursowy naleŜy złoŜyć w kancelarii w godzinach urzędowania bądź w zakrystii kościoła. 
Losowanie nagród odbędzie się na mszy świętej o godz. 11.30 w dniu.  

 

Pół żartem, pół serio… 
Katecheta pyta Jasia:  
- Ile jest sakramentów?  
- Sześć.  
- Mylisz się Jasiu, bo jest siedem.  
- A tatuś powiedział, Ŝe sześć, bo  
małŜeństwo i pokuta to jeden sakrament. 
 
Wnuczek pyta babcię: 
- Babciu, dlaczego nie zdejmujesz okularów,  
kiedy kładziesz się spać? 
- A bo tak mi się popsuł wzrok,  
Ŝe starych znajomych we śnie nie poznaję 
 
Co ludzie robią na randkach? 
"Na pierwszej randce ludzie zazwyczaj mówią  
sobie kłamstwa, i są one tak ciekawe, 
 Ŝe umawiają się na drugą randkę." (Michał, lat 9) 
 
Dlaczego miłość przytrafia się właśnie tym dwóm  
określonym osobom? 
"Nikt nie wie tego na pewno, ale słyszałem, Ŝe to  
ma coś wspólnego z tym, jak pachniesz.  
To dlatego perfumy i dezodoranty są popularne."  
(Janek, lat 9) 
 
"Jednym ze sposobów jest zaproszenie dziewczyny  
gdzieś na jedzenie. Upewnij się, Ŝe jest to coś, co  
ona lubi jeść. W moim przypadku zazwyczaj działają  
frytki." (Bartek, lat 9) 

 

1.            

2.             

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

Rycerz biorący udział w wyprawie krzyŜowej leŜy 
umierający na pustyni. W pewnej chwili zjawia się 
lew, który obwąchawszy zbroję rycerza wzdycha:  
- Ech, gdzieby tu znaleźć otwieracz do konserw...  
 
- śycie zaczyna się po pięćdziesiątce - stwierdza 
Kowalski 
- A po setce albo dwóch jest jeszcze przyjemniej! 
- dodaje Malinowski 
 
MęŜczyzna wraca do domu po wizycie u lekarza. 
Zwraca się do teściowej: 
- Napluj mi na plecy 
- Coś ty, zięciu, tak nie moŜna - oburza się 
teściowa 
Napluj, proszę Cię 
Teściowa napluła i pyta: 
- O co chodzi zięciu? 
- Lekarz zalecił nacieranie pleców jadem Ŝmii. 
 
Sędzia pyta świadka: 
- Czy fakt, Ŝe sprzedano panu ten telewizor tak 
tanio nie wzbudził w świadku podejrzeń, Ŝe moŜe 
być kradziony. 
- Przeciwnie, wysoki sądzie - odpowiada 
świadek.- UwaŜam, Ŝe ci wszyscy, którzy 
sprzedają droŜej to złodzieje! 

 
oprac.  Marianna Strugi ńska- Felczy ńska  

Materiały zaczerpnięto ze stron internetowych:  
apostol.pl ; katolik.pl ; humor.aliano.pl  
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Dok. str. 6 
Maryja jako Matka Boga, Matka Kościoła 

przekazując światu swoje orędzia, ukazuje się 
wybranym osobom (najczęściej dzieciom) z róŜańcem w 
ręku, usilnie zachęcając do jego odmawiania. Tak było 
Lourdes w roku 1858, tak teŜ było w Fatimie w 1917r. 
Modlitwa róŜańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a 
dla człowieka bardzo skuteczna. To jest modlitwa Tej, 
która króluje nad wszystkim i wszystkimi, modlitwa 
nazywana wieńcem z róŜ. 

Jeśli Matka BoŜa przy kaŜdej okazji prosi nas o 
róŜaniec, to prosi nas o poznanie tajemnic wiary i o 
Ŝycie tymi tajemnicami. KaŜda z nich przypisana jest 
poszczególnym dniom tygodnia, pamiętajmy o tym: 

tajemnice radosne – poniedziałek, sobota; tajemnice 
bolesne – wtorek, piątek; tajemnice chwalebne – środa, 
niedziela; tajemnice światła – czwartek 

Jan Paweł II nazywany „PapieŜem róŜańca’’ 
zachęca nas w swym nauczaniu „Jest to modlitwa, 
którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! 
Prawdziwa w swej prostocie i głębi zarazem. RóŜaniec 
jest doskonałą miarą naszej miłości”. 

Nasi duszpasterze zapraszają wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby zjednoczyć się w modlitwie 
róŜańcowej, w kaŜdy czwartek o godz. 18.00 do 
naszego kościoła na przeŜywanie tajemnicy światła. 

ElŜbieta Barylska 
 

Zaproszenie 
Zapraszamy wszystkich parafian, którym bliska jest muzyka, a śpiew jest przyjemnością, prosimy o 

osobisty kontakt z organistą, a dzieci i młodzieŜ zapraszamy  na zajęcia scholii młodzieŜowej i dziecięcej, które 
odbywają się w  sobotę o godzinie 11 w Domu Parafialnym. 

Jeśli lubisz śpiewać, masz niezły głos, to przyjdź i spróbuj śpiewać razem z nami na Chwałę Bogu. 
 
 

 
Z życia parafii – kwiecień 2010

 
Poprzez Sakrament 
Chrztu Świętego 
do wspólnoty 
chrześcijańskiej 
włączeni zostali: 
 
Adam Pabiańczyk 
Klaudia Konowalska 
Wiktor Czubakowski 
Maria Kwasiborska 
 

Panie, wspomóŜ swoją łaską to dziecko, które 
przez Chrzest zostało włączone do Kościoła, 
Świętego, aby całym swoim Ŝyciem świadczyło 
o Tobie. 

 
Związek mał Ŝeński zawarli: 
Magdalena Frydrysiak i Mariusz Abramczyk 

Mariola Żak i Piotr Kondratiuk 

śyczymy wzrastania we wzajemnej miłości i 
błogosławieństwa BoŜego na nowej drodze Ŝycia. 
 
 

Odeszli do wieczno ści: 
 
Cezary śytkiewicz (l.55) 
Sylwester Kołowacik (l.36) 
Jan Owczarczyk (l.59) 
Stanisław Jaborski (l.70) 
Zofia Ambroziak (l.81) 
Walentyna Wiśniewska (l.73) 
Marian Sędzicki (l.62) 
Teresa Szalińska (l.54) 
Helena Olejniczak (l.88) 
Apolonia Godlewska (l.87) 
Jadwiga Bałaban (l.86) 
Leon Ociesielski  (l.79) 
Regina Maciejak (l.83) 
Stanisława Kuberska (l.90) 
 
 
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. 

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

 
 

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


