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ODPUST PARAFIALNY 

Każdego roku 26 kwietnia na całym świecie 

obchodzony jest dzieo Matki Bożej Dobrej Rady. Z tej też 
okazji w naszej zgierskiej parafii, w jedynym  
w archidiecezji łódzkiej kościele pod tym wezwaniem, 
sam pasterz łódzkiego kościoła, biskup pomocniczy 
Ireneusz Pękalski, sprawował uroczystą Mszę św.  
w intencji parafii i parafian, przybyłych, praktykujących 
oraz tych, którzy zapomnieli już drogę do kościoła.  
W ubiegłym roku delegacja parafii tuż po odpuście 
pojechała do włoskiego Genazzano, gdzie zrodził się kult 
Matki Bożej Dobrej Rady. W tym roku uroczystośd była 
połączona z udzieleniem 17 ministrantom ze Zgierza 
święceo posługi lektoratu. Parafianie przygotowali się do 
uroczystości odpustowych poprzez trzydniowe triduum, 
prowadzone przez o. Ireneusza Klimczyka OFMConv. 

 Biskup podczas kazania powtarzał słowa 
psalmu: Błogosławiony, kto szuka mądrości Ale nie 
chodzi tu tylko i wyłącznie o mądrośd rozumianą jako 
wiedzę, ale chodzi również o mądrośd rozumianą jako 
sztukę życia. „Szczęśliwy mąż, który się dwiczy  
w mądrości i który się radzi swego rozumu, który 
rozważa drogi jej w swym sercu.” (Syr 14,20-21) Do tych 
słów psalmisty dodałbym i takie słowo: Szczęśliwy mąż, 
który radzi się swojego sumienia. A sumienie, to jak 
poucza nas Sobór Watykaoski II to szczególne 

sanktuarium, w którym rozlega się głos Boga. Jeśli to 
sanktuarium jest zadbane, ciągle odnawiane, jak Wasza 
piękna świątynia, to w takim sanktuarium słyszy się głos 
Boga.  

W nawiązaniu do słów Ewangelii powiedział: 
Szkoła Jezusa to najpewniejsza szkoła ludzkich sumieo. 
Taką myśl podsuwa nam również Maryja ze sceny 
zaślubin w Kanie Galilejskiej. Te słowa maryjne możemy 
rozumied rozmaicie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie.” (J 2,5) Ale w odniesieniu do szkoły Jezusa i do 
sprawy naszego sumienia, moglibyśmy tak to słowo 
rozumied: Zawsze czyocie to, cokolwiek Wam mówi mój 
syn. A mój syn przemawia do Was przez sumienie, 
poprzez Pismo Święte, poprzez nasze uczestnictwo  
w Eucharystii. 

Biskup wskazywał na zagrożenia społeczne: Ile 
spustoszenia w polskich sumieniach katolików czynią 
publiczne i prywatne media, które się nieraz prześcigają 
w tym, jak byd bardziej współczesnym. Licytują się, co 
zrobid, ażeby Polaka-katolika przekonad, że ma byd 
człowiekiem postępowym, człowiekiem XXI wieku. Musi 
byd wspaniałym członkiem tej rodziny, której na imię 
Unia Europejska. *…+ A okazuje się, że nie tylko sygnały, 
ale i wskazania płynące z tamtej strony, tak bardzo 
rozmijają się z Chrystusową Ewangelią, z dekalogiem, 
który nieustannie obowiązuje w tej wersji, którą 
przedstawia nam Kościół.  

Podawał też przykład przemiany poglądów 
Einsteina z czasów wojny: Jako miłośnik wolności 
liczyłem na to, że gdy do Niemiec przyszła rewolucja 
nazistowska, bronid wolności będą uniwersytety, bo 
zawsze chlubiły się swoim przywiązaniem do sprawy 
poszukiwania prawdy. Lecz nie, uniwersytety 
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Spotkanie z panią Lilią Kukulską w Klubie Seniora 

natychmiast zamilkły. Przeniosłem wtedy wzrok na 
dziennikarzy, których płomienne artykuły głosiły  
w przeszłości umiłowanie wolności. Lecz oni także 
zamilkli w ciągu kilku tygodni. Jedynie Kościół zagrodził 
drogę Hitlerowskiej kampanii gładzenia prawdy. 
Wcześniej nie interesowałem się Kościołem, ale teraz 
żywię doo uczucie wielkiej sympatii i podziwu, ponieważ 
tylko Kościół zdobył się na odwagę uporczywego 
występowania w obronie prawdy intelektualnej  
i wolności etycznej. Dlatego muszę wyznad, że dziś, bez 
zastrzeżenia, głoszę pochwałę tego, czym ongiś 
gardziłem.  

Biskup uwrażliwiał: Potrzeba nam odwagi 
i ciągłego poszukiwania mądrości Boga, ażeby obronid 

najpierw swoje sumienie, a później właściwie 
ukształtowane sumienie wpoid w serca tych, którzy po 
nas idą, ludzi młodych. Bo oni są przyszłością. Nie tylko 
Waszych rodzin, ale miasta i parafii, które w Zgierzu 
wypełniają swą pasterska misję. Jakie będzie ich 
sumienie, takie będą kościoły. Puste, albo jeszcze 
wypełnione ludźmi. 

Na zakooczenie uroczystości proboszcz parafii, 
ks. kanonik Andrzej Blewioski wyraził wdzięcznośd za 
przyjęcie zaproszenia do udziału w uroczystościach 
biskupowi oraz licznie zgromadzonym duchownym 
i wiernym, którzy przybyli też z innych parafii. Były 
obecne poczty sztandarowe zgierskich parafii Chrystusa 
Króla i Matki Bożej Różaocowej oraz łódzkiej parafii 
Najświętszego Sakramentu. Ksiądz proboszcz wyraził tez 
radośd z faktu, iż 17 mężczyzn, przyjęło posługę 
ministrantów Słowa Bożego i będą od tej pory je 
zwiastowad w swoich parafiach. Biskup Pękalski złożył 
wielkie gratulacje na ręce „głównodowodzącego” 
księdza kanonika z wielu powodów: za zewnętrzny 
wygląd kościoła, za gorliwą modlitwę zgromadzonych, za 
godną posługę przy ołtarzu. Zaznaczył, że to dzięki 
serdeczności ks. Blewioskiego, kapłani i wierni zawsze 
przyjmują jego zaproszenie. 

Krzysztof Nieszwiec

 
Do posługi lektoratu 26 kwietnia 2013 r. zostali przyjęci: 

Tomasz Olczak, Mateusz Jędrzejec , Piotr Jędrzejewski,  Przemysław Kucharski, 
Bartłomiej Zasłona, Mateusz Jadczak, Bartosz Rutkowski, Michał Surmacz, 
Mateusz Domaoski,  Artur Matczak, Dominik Bartczak, Michał Zapała, Patryk 
Jadczak, Mateusz Adamowicz, Piotr Górka, Kamil Klimczak, Adam Tomczak  

KONCERT PROFILAKTYCZNY AA 

21 kwietnia uczestnicy koncertu profilaktycznego 
„Jeszcze Jeden Trzeźwy Dzieo” dostarczyli nam 
niezapomnianych przeżyd. Grupa poetycko – muzyczna „NA 
TRZEŹWO” z Tomaszowa Mazowieckiego przybyła  na mszę św. 
o godz. 18.00. Po mszy odbył się koncert. 

 

 

 

 

 

LEKCJA HISTORII  

W KLUBIE SENIORA
6 maja w Klubie Seniora odbyła się 

prelekcja pani Lilii Kukulskiej, prezesa Zgierskiego Koła Związku Sybiraków. 
Tematem prelekcji były przeżycia Polaków deportowanych na Sybir  
w ramach masowych wywózek w latach 1940-1941. Prelekcja wzbudziła 
wiele wzruszeo, gdyż były to przeżycia p. Lilii rodziny i znajomych, z którymi 
spotkała się w Związku Sybiraków, a  o których zaczęto mówid dopiero po 
1989 r. kiedy został on reaktywowany. Związek Sybiraków powstał w r.1928 

Ministranci przyjęci do grona lektorów na wspólnym 
zdjęciu z biskupem 

 

Grupa AA z Tomaszowa oraz jej fani na czele z ks. proboszczem 

Zespół „Na trzeźwo” 
z Tomaszowa 
podczas występu 

Marianna Strugioska - Felczyoska  



Pani prezes AK Marianna 
Strugioska - Felczyoska 

WYWIAD Z MARIANNĄ STRUGIŃSKĄ-FELCZYŃSKĄ  

PREZES PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ 
Przeprowadził Kamil Gajek 

Pani Marianno, jest Pani prezesem Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Matki Boskiej 
Dobrej Rady w Zgierzu oraz wiceprezesem 
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
 w Archidiecezji Łódzkiej. Proszę nam opowiedzied, 
czym jest Akcja Katolicka.  

Akcja Katolicka jest organizacją o 
strukturach międzynarodowych, którą 
zatwierdził Papież Pius X w 1906 r. we 
Włoszech. Aktywni katolicy świeccy 
tworzą stowarzyszenie. Jego celem jest 
pogłębienie formacji chrześcijaoskiej jej 
członków oraz współpraca świeckich z 
hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. 
Ma to przygotowad członków Akcji do 
odważnego występowania, do 
przenikania wartościami ewangelicznymi 
życia społecznego. 

Papież Leon XIII, w swojej 
najsłynniejszej encyklice społecznej z 1891 r., ,,Rerum 
novarum” stwierdził, że dwa główne czynniki – 
hierarchia kościelna i wierni świeccy – muszą 
współpracowad, aby społeczeostwo zmierzało do 
właściwego celu i panował spokój społeczny.  
W encyklice ,,Ubi Arcano” Papież Pius XI określił definicje 
i zadania AK.  
Jak kształtuje się historia Akcji Katolickiej w Polsce? 

W Polsce Akcja Katolicka została założona  
w czasie obrad Konferencji Episkopatu Polski w 1930 
roku w Poznaniu. Statut AK w Polsce zatwierdził w tym 
samym roku Pius XI. Przed wybuchem II wojny światowej 
AK liczyła w Polsce około 750 tys. członków. Po 1945 
roku działalnośd została zawieszona. Odrodzenie Akcji 
Katolickiej zawdzięczamy Janowi Pawłowi II, który  
w przemówieniu do polskich biskupów 12 stycznia 1993 
r. zaznaczył: "Akcja Katolicka jest niezbędna dla 
Kościoła". Podkreślił też: „Kościół potrzebuje wspólnoty 
ludzi świeckich, wiernych swemu powołaniu  
i zgromadzonych wokół swoich pasterzy, którzy gotowi 
są dzielid z nimi codzienny trud ewangelizowania 
wszystkich środowisk.” Jan Paweł II będąc w 1997 r.  
w Krośnie, mówił: "Dzisiaj Ojczyźnie Naszej potrzebni są 
ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji  
i wiary.” Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1995 
roku Ogólnopolski Instytut Akcji Katolickiej. 
Proszę powiedzied, kiedy powstała AK w Archidiecezji 
Łódzkiej? 

W 18-tą rocznicę wyboru kardynała Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, 16 października 1996 r. Arcybiskup 
Władysław Ziółek powołał Zespół Inicjatywny Akcji 
Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej oraz Asystenta 

Kościelnego. Pierwszym Asystentem Kościelnym  
w Archidiecezji został ks. kan. dr hab. Marek Stępniak. 
Aktualnie funkcję tę pełni ks. dr Grzegorz Dziewulski. 
Pełni Pani funkcję Prezesa od początku istnienia 
Oddziału, jakie były jego początki?  

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady został 
powołany uchwałą Diecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej 6 listopada 2002 r.  
z inicjatywy ks. proboszcza Henryka Góry  
i grupy inicjatywnej. Obecnym opiekunem 
jest ks kan. Dr Andrzej Blewioski.  

Słowa wdzięczności kieruję do ks. 
kan. dr hab. Marka Stępniaka, który przez 
dwa lata systematycznie przyjeżdżał do 
parafii, aby wspólnie z ks. proboszczem 
przygotowywad członków do pracy  
w organizacji i określid wspólnie zadania dla 
AK. Dużo zawdzięczamy także śp. ks. kan. 

drowi Andrzejowi Świątczakowi, który wykazał się 
niezwykłą cierpliwością w rozwiązywaniu naszych 
problemów, dyspozycyjnością i wspieraniem  
w powstaniu POAK. Wspierali nas też inni księża swoją 
radą i pomocą. 

To, co zainspirowało nas do powstania POAK, to 
były rożne działania podejmowane przez grupę 
inicjatywną przy parafii. Zakres ich działao nie mieścił się 
w strukturach żadnej z istniejących już organizacji 
i dlatego powstał POAK. Formację duchową od początku 
w nasze organizacji prowadzili Księżą Asystenci. 
Na jakich działaniach koncentruje się POAK? 

Są to działania formacyjne, prowadzone przez 
Księży Asystentów dla członków i sympatyków AK, udział 
w szkoleniach organizowanych przez DIAK i KIAK, 
współudział w prowadzeniu świetlicy środowiskowej, 
której ks. proboszcz Góra i członkowie Akcji Katolickiej 
byli inspiratorami powstania.  Ks. proboszcz Andrzej 
Blewioski kontynuuje to dzieło, poszerza jej działalnośd, 
podnosi standardy pracy dla dzieci i wolontariuszy. To 
także, współudział w prowadzeniu gazety parafialnej 
Dobra Rada, gdzie początkowo opiekunem 
merytorycznym był ks. proboszcz, później ks. Marcin 
Majda, a aktualnie jest nim ks. Piotr Skura. Wydano już 
42 numery, ponad 17 000 tys. egz., przeprowadzono 
ponad 40 wywiadów z księżmi i liderami różnych 
organizacji. Wspieramy także ks. proboszcza w ustalaniu 
harmonogramu wizyty kopii obrazu Matki Boskiej 
Jasnogórskiej w rodzinach. Obraz nawiedził 720 rodzin. 
Prowadzimy również współpracę z Kolegium 
Nauczycielskim (wolontariat studentów w świetlicy) oraz 
z innymi placówkami.  



Pani Marianna w swoim żywiole przy pracy z dziedmi 

Działania realizowane przez AK to także 
roznoszenie opłatków, pisanie artykułów do tygodnika 
Niedziela, współudział w organizacji wigilii dla osób 
samotnych oraz choinki dla dzieci, połączonej  
z poczęstunkiem, paczkami i zabawą. Dalej, można 
wymienid: współorganizowanie kolonii lub półkolonii, 
dbanie o utrzymanie porządku w domu parafialnym, 
współudział w przeprowadzeniu kilku konkursów w 
placówkach oświatowych na terenie Zgierza, np.: „Obraz 
Kapłana w oczach dzieci i młodzieży”, „Obraz biskupa”, 
przegląd pieśni maryjnych. Także inne zadania 
wynikające z sytuacji i potrzeb na rzecz parafii. Wszyscy 
pracujący w POAK to wolontariusze. 
Za działalnośd na rzecz parafii otrzymała Pani Srebrny 
Krzyż Archidiecezji Łódzkiej “Zasłużonej dla Kościoła 
Łódzkiego”, który wręczył Pani Arcybiskup Marek 
Jędraszewski 19 marca 2013 roku. 

Tak, to prawda. To dla mnie bardzo miłe 
i szczególne wyróżnienie, którego się nie spodziewałam. 
Słowa podziękowania kieruję do ks. proboszcza Andrzeja 
Blewioskiego, który wystąpił z wnioskiem do Kurii 
Metropolitalnej o odznaczenie oraz  do ks. dr Grzegorza 
Dziewulskiego i pani prezes Mari Mazurkiewicz  
z Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, którego 
jestem wiceprezesem. Słowa wdzięczności kieruję 
również do wszystkich członków i sympatyków Akcji 
Katolickiej, którzy wspierają działania na rzecz parafii. 
Dzięki ich zaangażowaniu można realizowad różne 
zadania. Dziękuję grupom parafialnym, które 
współpracują z Akcją Katolicką i wspierają ją w różnych 
działaniach. 

 Podziękowania kieruję do wszystkich księży 
pracujących w naszej parafii, na których wsparcie mogę 
zawsze liczyd oraz do księży spoza parafii, którzy 
wspierają dobrą radą. 
Proszę nam przybliżyd swoją osobę.  

Jestem mężatką, mam dwójkę dorosłych dzieci 
i dwójkę kochanych wnucząt. Z zawodu jestem 

nauczycielem. Zawsze starałam się pomagad 
potrzebującym. Angażuję się w życie społeczne  
i rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej. 
Szczególnie na sercu leży mi dobro dzieci i młodzieży. 
Pełniłam funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym, 
uczestniczyłam w działaniach na rzecz rodzin 
zastępczych. Od trzydziestu lat organizuję obozy 
wędrowne, kolonie, półkolonie oraz wyjazdy krajowe 
i zagraniczne. Podczas pracy w młodzieżą staram się 
przekazad nie tylko niezbędną wiedzę, ale przede 
wszystkim wartości, które powinny byd nieodłączną 
cechą każdego człowieka: wychodzenie naprzeciw 
problemom, pomoc bliźniemu.  
Co chciałaby Pani przekazad czytelnikom pisma „Dobra 
Rada”? 

Jeśli chcesz uczestniczyd w życiu parafii, przyjdź 
na spotkanie Akcji Katolickiej. Spotkania formacyjne 
prowadzone przez Ks. Proboszcza odbywają się zawsze 
w drugą środę miesiąca w domu parafialnym po 
wieczornej Mszy św. O godz. 18.30. Wszystkich 
zainteresowanych działaniami na rzecz parafii zapraszam 
do współpracy z Akcją Katolicką. 

 KOŚCIÓL TO MY WSZYSCY- KSIĘŻA I PARAFIANIE. 
 Dziękują za rozmowę. 

BOŻE CIAŁO – TAJEMNICA WIARY 

Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który 
zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki (...) Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma 
życie wieczne (...) trwa we Mnie, a Ja w nim.” (J 6, 
51.54.56). Wierzymy, że „pod konsekrowanymi 
postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny 
Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty 
i substancjalny z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem” (Sobór 
Trydencki, DS 1640; 1651).  Jak uczy Katechizm Kościoła 
Katolickiego, „Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii  
w sposób wyjątkowy i nieporównywalny (...)” (n.282). 
 Szczególne poczucie obecności Chrystusa  
w sakramencie Eucharystii miała św. Julianna z Cornillon 
(znana też jako św. Julianna z Liège). Julianna urodziła się 
między 1191 i 1192 r. w pobliżu Liège w Belgii. W tamtej 
epoce diecezja Liège była „eucharystycznym 

wieczernikiem”. Przed Julianną wybitni teologowie 
ukazywali tam najwyższą wartośd sakramentu 
Eucharystii. Grupy kobiet gorliwie adorowały Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie. Julianna była sierotą. 
Została wychowana przez mniszki augustianki. 
Wyróżniała się błyskotliwą inteligencją i skłonnością do 
kontemplacji. W szczególny sposób przeżywała 
sakrament Eucharystii i często rozważała słowa Jezusa: 
„A oto Ja jestem z wami, przez wszystkie dni, aż do 
skooczenia świata” (Mt 28,20). Święta Julianna miała 
widzenia jasnej tarczy z widoczną ciemną plamą, 
interpretowaną jako brak wśród świąt kościelnych 
specjalnego dnia poświęconego czci Najświętszego 
Sakramentu. Na skutek wizji bardzo zaangażowała się  
w ustanowienie święta, podczas którego ludzie mogliby 
adorowad Eucharystię, aby pogłębid swą wiarę, czynid 



postępy duchowe i wynagradzad za znieważanie 
Najświętszego Sakramentu. Uroczystośd ku czci 
Ciała i Krwi Chrystusa została ustanowiona  
w 1246 r. przez biskupa Roberta, początkowo 
tylko dla diecezji Liège.  

W 1263 r. miał miejsce cud 
eucharystyczny w Bolsenie. W momencie 
konsekracji chleba i wina kapłana ogarnęły 
wątpliwości co do realnej obecności Ciała i Krwi 
Chrystusa w sakramencie Eucharystii. 
Z konsekrowanej Hostii spłynęły wówczas krople 
krwi. Korporał ze śladami cudu dotąd 
przechowuje się w katedrze w Orvieto. W 1264 r. 
papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił uroczystośd 
Najświętszego Ciała i Krwi Paoskiej dla całego Kościoła. 
Śmierd Urbana IV przeszkodziła ogłoszeniu bulli  
i ograniczyła obchody święta do niektórych regionów 
Francji, Niemiec, Węgier i płn. Włoch. Dopiero papież 
Jan XXII w 1317 r. ustanowił święto Bożego Ciała dla 
całego Kościoła.  
 Uroczystośd Najświętszego Ciała i Krwi Paoskiej 
potocznie jest nazywana także Świętem (w tradycji 
ludowej: Boże Ciało). W tym dniu wierni szczególnie 
wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba 
i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego 
wydarzenia Kościół katolicki obchodzi także w Wielki 
Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się również Mękę 
Jezusa Chrystusa, zaś uroczystośd Bożego Ciała ma 
charakter dziękczynny i radosny. Jest to święto ruchome, 
wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W Polsce 
wprowadził je po raz pierwszy biskup Nanker w 1320 r. 
w diecezji krakowskiej. Od 1420 r. decyzją  Synodu 
gnieźnieoskiego uroczystośd Bożego Ciała jest 
obchodzona we wszystkich kościołach w paostwie. 
Największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce 

był w późnym średniowieczu i renesansie 
poznaoski kościół Bożego Ciała. W 1955 r. 
papież Pius XII, wprowadzając reformy 
liturgiczne, zlikwidował obchody oktawy 
uroczystości. Zmianę tę utrzymał kolejny 
papież Paweł VII, ustanawiając w 1969 r. 
nowe normy kalendarza liturgicznego 
(Mysterii paschalis). W Polsce, na prośbę 
Episkopatu został zachowany zwyczaj 
oktawy. 

Obchody uroczystości wiążą się  
z procesją z Najświętszym Sakramentem po 
ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się przy 

czterech ołtarzach, przy których czytane są związane 
tematycznie fragmenty czterech Ewangelii. Pierwszą 
wzmiankę o procesji odnotowano w Kolonii w XIII w. 
Podczas niej, niesiono krzyż z Najświętszym 
Sakramentem. Było to nawiązanie do dawnego zwyczaju 
zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed 
niebezpieczeostwami. Procesję odprawiano z wielkim 
przepychem. Uczestniczyło w niej duchowieostwo, 
cechy, bractwa kościelne, szkoły, wojsko i liczni wierni. 
Udział w procesji traktowano jako wyznanie wiary.  
 Ze świętem Bożego Ciała były też związane 
widowiska i inscenizacje, które służyły wzmacnianiu 
przeżyd religijnych. Błogosławiony Jan Paweł II  
w encyklice Ecclesia de Eucharistia podkreślił, że 
„adoracja Najświętszego Sakramentu odgrywa ważną 
rolę w życiu codziennym wiernych i staje się 
niewyczerpanym źródłem świętości. Pobożne 
uczestnictwo wiernych w procesji eucharystycznej  
w uroczystośd Ciała i Krwi Paoskiej jest łaską od Pana, 
która co roku napełnia radością wszystkich biorących  
w niej udział (n.10). 

Elżbieta. Hildt 

MATURZYŚCI U TRONU MATKI JASNOGÓRSKIEJ 

24 kwietnia wychowawcy, katecheci i maturzyści 
z Zespołu Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka, udali się  
pielgrzymką autokarową do tronu Matki Jasnogórskiej, 
aby dziękowad za dotychczasową edukację i prosid 
o potrzebne łaski  podczas matur i podejmowania 
ważnych wyborów. O godz. 8.00 autokar i bus  wyruszyły 
w drogę do Częstochowy. Po przybyciu na miejsce 
przyszli maturzyści uczestniczyli w dziękczynno-błagalnej 
liturgii przed cudownym obrazem Matki Jasnogórskiej 
o godz. 11.00.  

W szkole młodzież przeprowadziła wiele prób 
scholii i osób czytających, by uczniowie czynnie 
upiększyli święty czas śpiewem i modlitwą. W uroczystej 
koncelebrze modlili się za młodzież księża i katecheci.  
W wygłoszonej  homilii celebrans zwrócił uwagę na 
tradycję pielgrzymkową do tego świętego miejsca 
maturzystów, przypomniał ważniejsze informacje  
o Klasztorze Jasnogórskim, jego historycznym znaczeniu 
dla naszego narodu i Kościoła w Polsce. Poruszył trudne  

i aktualne problemy społeczno-gospodarcze stojące 
przed młodym pokoleniem. Po zakooczeniu Liturgii 
grupa zebrała się w wyznaczonym miejscu, by wspólnie 
przeżyd nabożeostwo Drogi Krzyżowej na murach 
osławionego m.in. w "Potopie" H. Sienkiewicza  
klasztoru. Poszczególne stacje przygotowali uczniowie, 
dlatego była ona w wyjątkowej atmosferze refleksji  
i modlitwy. Po zakooczonym nabożeostwie wszyscy 
trzymając się za ręce wokół posągu  bł. Jana Pawła II  
odśpiewali ulubioną pieśo papieża „Barkę”. Potem 
zwiedzaliśmy obiekt sanktuarium. Zakooczeniem 
pielgrzymki była modlitwa zawierzenia maturzystów  
przed Cudownym Obrazem.  

Do Zgierza wróciliśmy około godziny 17.00. 
z naładowanymi duchowymi akumulatorami. Na 
początku kwietnia w podobnej pielgrzymce uczestniczyli 
maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Stanisława Staszica wspólnie z ks. Piotrem Skurą.  

 Ks. Jacek Kucharski  



Uroczyste wejście asysty i ks. celebransa 
J. Kucharskiego na Mszę Św. w Niepokalanowie 

W NIEPOKALANOWIE… 

27 kwietnia do Niepokalanowa z parafii 
wyruszyła pielgrzymka autokarowa Scholii i Asysty 
Dziecięcej z rodzicami. Opiekę sprawowali księża Jacek 
Kucharski i Jan Czekalski oraz dwie  panie Beaty 
prowadzące grupy.  Wyjechaliśmy o godzinie 8.00. na 
miejsce przybyliśmy około 10.30. W czasie podróży była 
modlitwa i wspólny śpiew, zwłaszcza pieśni 
przygotowanych na liturgię.  

Msza św. o godzinie 11.00. była transmitowana 
przez Radio Niepokalanów. To w niej wzięliśmy udział. 
Oprawą muzyczną zajęła się pani Beata Pawłowska ze 
Scholą Dziecięcą, zaś w głównym wejściu kościoła ze 
sztandarami ustawiła się Asysta Dziecięca pod czujnym 
okiem prowadzącej pani Beaty Pawlak. Gdy Schola 
rozpoczęła piękną pieśo, Asystę wprowadzono 
uroczyście przed główny ołtarz. Matka Boża i św. 
Maksymilian z pewnością czuli się dumni z młodego 
pokolenia Polaków zgromadzonego w tym świętym 
miejscu. Mszę św. koncelebrowali nasi księża. 
O. franciszkanin miał kazanie do dzieci, w którym 

przedstawił charyzmatyczną postad twórcy wielkiego 
dzieła Niepokalanowa, św. Maksymiliana i tego, co on  
po sobie pozostawił.  

Potem zachwycaliśmy się ruchomą szopką, 
przedstawiającą wydarzenia i postacie związane 
z historią naszej ojczyzny. Szopka jest dziełem 
franciszkanów. O. franciszkanin oprowadził po ekspozycji 
poświęconej działalności misyjnej św. Maksymiliana 
i franciszkanów m.in. w Japonii. Uroku zwiedzania 
dodały wystawione pojazdy, którymi podróżował Jan 
Paweł II podczas pielgrzymek do ojczyzny. Pobyt 
zakooczono modlitwą w kaplicy starej drewnianej 
zabytkowej części klasztoru oraz zobaczeniem celi św. 
O. Maksymiliana.  

Zadowoleni, z pieśnią i dobrym humorem 
wróciliśmy do Zgierza, dziękując Bogu i Niepokalanej za 
pogodę i niezapomniane przeżycia religijne. 

Ks. Jacek Kucharski

ANIOŁY CZY DEMONY? 
„Anioł, nawet wtedy, kiedy odejdzie, czuwa i dalej nas 

pilnuje. Przypomina matkę, która uczy 
dziecko chodzid. Najpierw trzyma je za 
ręce, a potem puszcza, ale wciąż patrzy, 

czy dziecko się nie przewraca”.   
             ks. Jan 
Twardowski. 

Wierzę w walkę dobra ze złem i w 
to, że dobro w koocu zwycięży. Nasuwają mi się słowa 
francuskiego pisarza „Czy nie lepiej byłoby zamiast tępid 
zło szerzyd dobro?” Tak, tak byłoby lepiej, zdecydowanie 
lepiej dla nas wszystkich. W codziennym życiu 
spotykamy się z rożnymi ludźmi, dokonujemy 
świadomych wyborów. Często bez zastanowienia 
krzywdzimy innych, nawet słowami. Bowiem słowa mają 
moc sprawczą: mogą leczyd bądź ranid, ale mogą nawet 
zabid. Czy zastanawialiśmy się nad młodym człowiekiem, 
który z powodu niespełnionej miłości popełnia 
samobójstwo? Ile demonów uwalnia się, kiedy znajomi 
„podpuszczają” kolegę do zrobienia czegoś 

absurdalnego? Ilu młodych ludzi ginie w wypadkach? Ile 
osób trafia do wiezienia? Dlaczego nie szanujemy 
wartości, wiary, przekonao drugiego człowieka? „Jeżeli 
ktoś poniża drugiego człowieka, sam ma niską duszę”. 
Czy można usprawiedliwid zachowanie osób, które 
zdewastowały szopkę przed kościołem w wigilię 
Bożego Narodzenia? 

Stając przed lustrem patrzymy na siebie, 
oceniamy się, ale tylko powierzchownie – czy dobrze 
wyglądamy. Jednakże czy przemyka wam niekiedy myśl: 
czy widzę „anioła czy demona”? Czy jesteśmy dobrymi 
ludźmi, dobrymi sąsiadami, czy zainteresowaliśmy się 
innym człowiekiem? Czy ostatnio zrobiliśmy coś zupełnie 
bezinteresownie?.Co wtedy o sobie myślimy? Zawsze 
możemy komuś podad rękę lub nie. Ile nas kosztuje jej 
wyciągnięcie? Nieraz to tylko kwestia czasu potrzebnego 
na wysłuchanie drugiego człowieka. „Wśród ludzi jest się 
także samotnym.” Często boimy się autentycznych 
relacji z innymi w obawie, żeby nikt więcej już nas nie 
zranił. Więzi społeczne słabną. Teraz nie musimy 



Ks. dr hab. 
Stanisław  Skobel 

wychodzid z domu żeby zagrad w kręgle, koszykówkę czy 
siatkówkę, wystarczy mied komputer i odpowiednie gry. 
To cudowne i straszne zarazem. Błyskawiczny rozwój 
nowych technologii, informatyzacja społeczeostwa, to 
wspaniałe, ale zastanawiam się, jakie będą tego 
konsekwencje za 20 lat. Mam na myśli relacje 
międzyludzkie. Dla mnie bycie z ludźmi i dla ludzi jest 
niezmiernie ważne. Człowiek jest przecież istotą 
społeczną. W hierarchii zaspokajania naszych potrzeb, 
po tych fizjologicznych i bezpieczeostwa, następują 
potrzeby miłości i przynależności. Każdy z nas taką 
potrzebę posiada i każdemu życzę jej zaspokojenia w jak 
największym stopniu. 

 Funkcjonujemy w ramach grup odniesienia. 
Rodzina i przyjaciele są naszą podporą. „Przyjaciele są 
jak ciche anioły które podnoszą nas kiedy nasze skrzydła 
zapominają, jak latad” (Antoine de Saint Exupery). 
Często podpowiadam przyjaciółkom, że „Człowiek 
odkrywa siebie kiedy zmierzy się z przeszkodami.” Jak 
dobrze mied bliską, zaufaną osobę, a jak cudownie grono 
takich znajomych. To dla nich chcemy wyjśd z domu 
i spędzid z nimi czas. Zawsze z radością i niecierpliwością 
oczekuję spotkao z moimi koleżankami. Każda z nas ma 
swoje problemy, dobre i złe chwile, ale po to się 
spotykamy żeby się „wygadad”.  Podtrzymujemy się 
nawzajem „na duchu”. Najważniejsze jest to, że możemy 
na siebie liczyd w różnych sytuacjach w naszym życiu, nie 
tylko w tych dobrych, ale w złych przede wszystkim. Nie 
nazywaj każdego pochopnie przyjacielem, bowiem  
słowa Martina Luthera Kinga mogą wtedy dotyczyd 
i ciebie: „Na koocu będziemy pamiętad nie słowa naszych 
wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.” 

W tym ciągłym pospiechu, nieustającej gonitwie, 
trzeba niekiedy chod na chwile przystanąd, docenid 
zwykłe chwile, bo one są przecież piękne. Kiedy 
spoglądasz w niebo - doceo to, kiedy pijesz herbatę - 
doceo to, kiedy gotujesz obiad - doceo to. Przecież 
możesz to robid, a wiele osób tak bardzo by tego 
pragnęło, nawet nie zdajesz sobie sprawy jak wiele. 

Każda chwila, którą lekceważysz, została ci dana i mija 
bezpowrotnie, nie powtórzy się i nie wróci. Wykorzystaj 
ją, raduj się, a nawet płacz ze szczęścia. Kochaj małe 
codzienne rzeczy. Zawsze lepiej jest kochad, niż 
nienawidzid. Kiedy zasypiam patrzę na figurki aniołów  
w mojej sypialni i chcę wierzyd, że ustrzegą mnie przed 
demonami. 

Kiedy budzą się demony? Kiedy coś nie idzie po 
twojej myśli. Kiedy ucieknie ci autobus. Kiedy jesteś 
nieuprzejmy bez potrzeby. Chod to niekiedy bardzo 
trudne starajmy się, żeby demony nie miały do nas 
dostępu. Pozytywne nastawienie do ludzi, do 
codziennego życia powoduje, że znajdujemy szczęście, 
nawet jeżeli niekiedy wydaje się nam, że są to zaledwie 
jego okruchy. 
 Czy zastanawiasz się jak wygląda świat kiedy go 
nie widzimy? Zamknij oczy. Kiedy niewidomy robi  
w sklepie zakupy, nie widzi, że sprzedawca podaje mu 
przeterminowane produkty. Kiedy rozmawia na ulicy 
przez telefon komórkowy, nie dogoni złodzieja, który 
wyrwie mu go z ręki. Kiedy płaci za zakupy i dostaje 
resztę nie sprawdzi, czy ktoś go nie obserwuje gdzie 
chowa portfel. Co ma zrobid w sytuacji, gdy za chwilę 
pod sklepem ktoś podejdzie do niego i poprosi o drobne 
na papierosy. Co w takiej sytuacji ma zrobid niewidomy 
człowiek? Ani ucieczki, ani obrony! Zamknij oczy i pomyśl 
jak ty byś się poczuł w jego sytuacji? Co byś zdziałał? Czy 
odrobina empatii wystarczy, aby stad się lepszym 
człowiekiem? Może odrobina to za mało, ale od czegoś 
przecież musimy zaczynad. Ważne są próby jakie 
podejmujemy, a jeszcze ważniejsze jest to, żebyśmy je  
w ogóle podejmowali. Ci, którzy krzywdzą a powinni 
wyciągnąd pomocną dłoo, demony to czy anioły? 

Niestety, „Ten, kto zamierza czynid dobro, nie 
może oczekiwad, iż ludzie będą mu usuwad kamienie 
z drogi, ale musi byd przygotowany na to, że mu je będą 
rzucad na drogę” (Albert Schweitzer). 

Iwona Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza

LUDZIE BOGA NA WIECZORZE FILMOWYM 

Ks. Piotr Skura zaprasza na 
projekcję filmu „Ludzie Boga” dn. 
22 maja 2013 r. o godz. 18.30  
w Domu Parafialnym. Swoimi 
przemyśleniami ubogaci nas ks. 
dr hab. Stanisław Skobel, rektor 
Instytutu Teologicznego w Łodzi, 
profesor Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyoskiego w Warszawie. 
„Ludzie Boga” - zdobywca Grand Prix i Nagrody 

Jury Ekumenicznego Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Cannes, po oficjalnej projekcji był 
oklaskiwany przez publicznośd przez 10 minut. Produkcja 
cieszy się popularnością zarówno wśród katolików jak 
i niewierzących. Film jest fabularyzowaną próbą 

rekonstrukcji wydarzeo poprzedzających uprowadzenie 
i zamordowanie 7 francuskich trapistów z klasztoru 
Tibhirine w Algierii w 1996 r. Przez lata żyli oni  
w całkowitej symbiozie z muzułmaoską ludnością do 
wybuchu konfliktu z islamskimi ekstremistami. Były 
ambasador Polski w Maroku Krzysztof Śliwioski, który 
osobiście znał zamordowanych, uznał, że film „niezwykle 
wiernie oddaje atmosferę panującą w klasztorze”. 

Dziennik "La Croix" podkreśla, że film nie jest 
antyislamski, a wręcz pomaga w dialogu między 
chrześcijanami a muzułmanami, czego dowodem są 
pozytywne opinie muzułmanów, którzy obejrzeli „Ludzi 
Boga”. 

Katarzyna Wieczorek 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3jstwo_mnich%C3%B3w_z_Tibhirine
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3jstwo_mnich%C3%B3w_z_Tibhirine
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3jstwo_mnich%C3%B3w_z_Tibhirine
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trapi%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Algieria
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Babcia woła dziadka i mówi: 
 - Idź no do sklepu i kup masło oraz chleb. Dwie 
rzeczy: masło i chleb. 
Dziadek po godzinie wraca, a w torbie na 
zakupy ma puszkę farby. Babcia się denerwuje: 
 - Ty sklerotyku jeden! Mówiłam ci: dwie rzeczy. 
A gdzie masz pędzel? 

KSIĄDZ PROBOSZCZ MA JUŻ 33 LATA KAPŁAŃSTWA 
Dnia 18 maja o godz. 17:30 odbędzie się Msza św. w 33. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich 

przez ks. proboszcza kan. Andrzeja Blewińskiego. Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy!  

Dostojnemu Jubilatowi serdecznie gratulujemy i życzymy Ci, Drogi Księże 

Andrzeju, zdrowia i wytrwałości w wypełnianiu powołania, wykonania 

jeszcze wielu pięknych inicjatyw w pracy dla wszechstronnego dobra 

człowieka oraz realizacji planów i zamierzeń! Niech Duch Święty 

dodaje zapału, a Patronka Parafii - Matka Boża Dobrej Rady - ma w 

opiece, udzielając stale najtrafniejszych porad! 

WOŁAJMY O WIARĘ! 
W wigilię Zesłania Ducha Świętego, czyli 18 maja 2013 roku, w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu 

odbędzie się NOCNE CZUWANIE.  
Z racji na trwający rok wiary, pragniemy dziękowad Panu za wiarę jaką mamy, ale także i prosid o 

przymnożenie jej nam, naszym bliskim i całemu światu. Wspólną modlitwę rozpoczniemy o godzinie 21:00 akatystem 
ku czci Ducha Świętego oraz nieszporami. Nie zabraknie także adoracji Najświętszego Sakramentu, Słowa Bożego 
i śpiewu.  Czuwanie zakooczymy Eucharystią, która rozpocznie się o północy. 
  Duszpasterze oraz młodzież zapraszają wszystkich do wspólnej modlitwy o łaskę wiary! 

Joanna Kisiel 

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO 

Sakrament chrztu otrzymali 

Natalia Kunowska 
Amelia Julia Dulas 
Jakub Wiktor Raj 
Macieja Budka 
Szymon Dominik Kowalski 
Martyna  Sobczak 

Módlmy się za dzieci ochrzczone,  
aby Duch Św. napełniał ich swoimi darami 

 i prowadził przez życie drogą prawdy 

 

– Janie, co robi pan hrabia? 
 - Leży i nie oddycha. 
 - No tak, nie lubi się 
przepracowywad... 
 

Przez rajski ogród idą sobie 
pierwsi ludzie. Nagle Ewa pyta 
Adama:  - Kochasz mnie? 
 - A kogo mam kochad? 
 

Gośd w restauracji wzywa do 
stolika kelnerkę i oświadcza:   
- Ta zupa mi nie odpowiada. 
 - A o co pan ją pytał?  
 
 

 

Odeszli do wieczności 

Teresa Stobiecka (ur.1950) 
Teodozja Kozakowska (ur.1931) 
Adam Wasiela (ur.1952) 
Anna Słowioska (ur.1950) 
Wanda Niewiadomska (ur.1948) 
Teresa Podczaska (ur.1946) 
Kazimiera Grzelak (ur.1943) 
Wojciech Brzezioski (ur.1939) 

Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże 
miłosierdzie weszli do chwały życia wiecznego 

 

Oprac. Elżbieta Hildt 


