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

 

ODPUST PARAFIALNY 
 

26 kwietnia to szczególny dzień dla 
naszej wspólnoty kościelnej, gdyż w tym dniu 
przypada uroczystość Matki Bożej Dobrej Rady, 
patronki naszej parafii. Z tej też okazji w 
zgierskiej parafii, w jedynym w archidiecezji 
łódzkiej kościele pod tym wezwaniem, ksiądz 
arcybiskup senior Władysław Ziółek, sprawował 
uroczystą Mszę św. w intencji parafii i parafian, a 
także przybyłych gości. Parafianie przygotowali 
się do uroczystości odpustowych poprzez 
trzydniowe Triduum, prowadzone przez naszych 
duszpasterzy. Był to czas umocnienia i otwarcia 
się na działanie Bożej łaski.  

W uroczystej Mszy św. odpustowej ks. 
arcybiskup, w słowach skierowanych do wiernych, 
nawiązał do znaczenia słowa rada i jego wydźwięku w 
życiu człowieka. Czym jest więc ten dar rady? Jest to 
pewna jakość umysłu lub doskonałość wlana w rozum 
człowieka przez łaskę Ducha Świętego, czyniąca rozum 
zdolnym do rozeznania nie tylko tego co dobre a co złe, 
ale również rozpoznania rzeczy godziwych i dobrych. 

Kontynuując ks. arcybiskup podkreślił, że dar 
rady skłania nas do poddawania się natchnieniom Ducha 
Świętego w poszczególnych, konkretnych przypadkach, 
domagających się podejmowania właściwych decyzji, 
rozumowania i odnoszenia się do wcześniejszego 
doświadczenia. Posługując się naturalnymi 
możliwościami ludzkiej roztropności, korzystającej  
z uzdolnień wrodzonych i nabytego już doświadczenia, 
czasami człowiek staje wobec problemów, do 
rozwiązania których potrzebuje dodatkowego światła  
i nadprzyrodzonej pomocy. Ks. arcybiskup zaznaczył, iż 
dar rady strzeże nas przed lekkomyślnością oraz przed 
zarozumiałością. Osoby korzystające z tego daru nie 
polegają jedynie na własnych siłach. Dar ten również 
sprawia, że człowiek jest ciągle zatroskany, aby czynić to, 
co się podoba Bogu. 

Podczas homilii ks. arcybiskup zachęcał do 
korzystania i proszenia Matkę Bożą o dobrą radę, 
szczególnie w sytuacjach zwątpienia lub trudności oraz 
powierzania jej wszystkich problemów i wsłuchiwania się 
w Jej rady.  

W homilii przedstawione zostały świadectwa 
ludzi, którzy zaufali Matce Bożej i powierzyli Jej całe 
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swoje życie: Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński, 
król Jan Kazimierz ze Lwowa złożył swe Królewskie Śluby 
(1 kwietnia 1656 r.) przed tronem Maryi.  

Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii, 
ks. kanonik Andrzej Blewiński, wyraził wdzięczność ks. 
arcybiskupowi oraz licznie zgromadzonym duchownym 
i wiernym, którzy przybyli też z innych parafii, za 
przyjęcie zaproszenia do udziału w uroczystości. Były 
również obecne poczty sztandarowe zgierskich oraz 
łódzkich parafii. 

Podczas Mszy świętej, z okazji zbliżającej się 
36. rocznicy sakry biskupiej ks. arcybiskupa 
Władysława Ziółka parafianie złożyli mu życzenia, 
dziękując za troskę o Kościół Łódzki. 

Uczestnicy Mszy św. rozeszli się do swoich 
domów pełni wdzięczności, radości i optymizmu na 
przyszłość. Takie przeżycia umacniają w wierze, 
pobudzają do wzmocnienia modlitwy i działania na 

rzecz naszych sióstr i braci.  
Marianna Strugińska - Felczyńska 

 

 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE I CZERWCOWE W NASZEJ PARAFII

Polska religijność oparta jest o piękne  
i wzruszające formy kultu. W miesiącach maju i czerwcu 
wypełniają się nasze świątynie wiernymi, którzy pragną 
publicznie oddać cześć i szacunek NMP i Jej Synowi.         

Nasza rodzina parafialna, której patronuje Matka 
Boża Dobrej Rady 1 maja rozpoczęła niezwykle urocze 
nabożeństwa majowe. By podkreślić wyjątkowy 
charakter tych spotkań modlitewnych zarówno pierwszy 
jak i ostatni dzień przeżywany jest w kontekście procesji 
eucharystycznej. W maju zastanawiamy się nad pięknem  

poszczególnych wezwań maryjnych, zaś w czerwcu 
wnikamy w tajemnice Serca Pana Jezusa.  

Zapraszamy na codzienne nabożeństwa:  
w niedziele o godz. 17.30, a w dni powszednie o godz. 
18.00. Niech liczny udział w tych modlitewnych 
spotkaniach będzie wyrazem potrzeby serca, zwłaszcza 
w obecnie przeżywanym Roku Jubileuszowym 1050 
rocznicy Chrztu Polski. Potraktujmy je również jako 
modlitewne przygotowanie do Światowych Dni 
Młodzieży.  

Ks. Proboszcz Andrzej Blewiński
 

 

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 
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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 1192r. w pobliżu Liège w Belgii. W tamtej 
epoce diecezja Liège była „eucharystycznym 
wieczernikiem”. Przed Julianną wybitni 
teologowie ukazywali tam najwyższą 
wartość 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 skończenia świata” (Mt 28,20). 

Święta Julianna miała widzenia 
jasnej tarczy z widoczną ciemną plamą, 
interpretowaną jako brak wśród świąt 
kościelnych specjalnego dnia poświęconego czci 
Najświętszemu Sakramentowi. Na skutek wizji bardzo 
zaangażowała się w ustanowienie święta, podczas 
którego ludzie mogliby adorować Eucharystię, aby 
pogłębić swą wiarę, czynić postępy duchowe  
i wynagradzać za znieważanie Najświętszego 
Sakramentu. Uroczystość ku czci Ciała i Krwi Chrystusa 
została ustanowiona w 1246r. przez biskupa Roberta, 
początkowo tylko dla diecezji Liège.  

W 1263r. 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 1264r. papież Urban IV bullą Transiturus 
ustanowił uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej dla całego Kościoła. Śmierć Urbana IV 
przeszkodziła ogłoszeniu bulli i ograniczyła obchody 
święta do niektórych regionów Francji, Niemiec, Węgier i 
płn. Włoch. Dopiero papież Jan XXII w 1317r. ustanowił 
święto  Bożego Ciała dla całego Kościoła.  
 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
potocznie jest nazywana także Świętem Ciała i Krwi 
Pańskiej (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 
uroczystość 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 1320r. w diecezji krakowskiej. 
Od 1420r. decyzją Synodu gnieźnieńskiego uroczystość 
Bożego Ciała jest obchodzona we wszystkich kościołach 

w państwie. Największym sanktuarium 
kultu Bożego Ciała w Polsce był  
w późnym średniowieczu i renesansie 
poznański kościół Bożego Ciała. 
 W 1955r. papież Pius XII, 
wprowadzając reformy liturgiczne, 
zlikwidował obchody oktawy 
uroczystości. Zmianę tę utrzymał 
kolejny papież Paweł VII, ustanawiając 
w 1969r. 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 niebezpieczeństwami. Procesję 
odprawiano z wielkim przepychem. Uczestniczyło w niej 
duchowieństwo, 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 
przeżyć religijnych. 
 Święty 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 uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest 
łaską od Pana, która co roku napełnia radością 
wszystkich biorących w niej udział (n.10). 

 
Elżbieta Hildt 

 
26 maja, w święto Bożego Ciała, zapraszamy 

serdecznie wszystkich wiernych do wspólnego 
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uczestniczenia we Mszy św. i uroczystej procesji  z Najświętszym Sakramentem ulicami miasta.  
 

 

3 CZERWCA 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

DZIEŃ MODLITW O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW 
 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
obchodzi ją Kościół katolicki w piątek po oktawie Bożego 
Ciała. Uroczystość ta wyraża prawdę, którą zapisał św. 
Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”. Kult Serca Jezusa, znany 
już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele  
i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie 
miała XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria 
Alacoque. Wymowa uroczystości odwołuje się do 
powszechnie czytelnej symboliki 
serca, wyrażającej miłość. Wszystkie 
teksty liturgiczne tej uroczystości 
zwracają uwagę przede wszystkim na 
Bożą miłość, której najpełniejszym 
symbolem jest Serce Jezusa. 

Już starożytni pisarze 
chrześcijańscy podkreślali, że  
z przebitego Serca Jezusa narodził się 
Kościół i sakramenty, zwłaszcza 
Eucharystia — sakrament miłości. 
Zaczątki kultu Serca Jezusowego 
widoczne są już w wiekach średnich, 
kiedy to niezależnie w różnych 
miejscach pojawia się nabożeństwo 
do Serca Jezusowego. Od XVII wieku 
kult Najświętszego Serca rozszerza się na cały Kościół.  

W piątek 10 czerwca 1675r., po oktawie Bożego 
Ciała, miało miejsce ostatnie objawienie Jezusowego 
Serca świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Jezus 
powiedział do niej: "Oto Serce, które tak bardzo 
umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do 
zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości,  
a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko 
gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, 
lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają 
mu w tym Sakramencie Miłości. Dlatego żądam, aby 
pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd 
poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na 
wynagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki 
pobożne zniewag, jakich doznaję". 

Po dokładnych badaniach Stolica Apostolska 
uznała wiarygodność objawień św. Małgorzaty Marii  
i zezwaoliła na obchodzenie tego święta. Pierwszy 
zatwierdził je papież Klemens XIII w 1765 roku. Na dzień 
uroczystości wyznaczono — zgodnie z żądaniem, które 
Jezus przedstawił św. Małgorzacie Marii — piątek po 
oktawie Bożego Ciała. Pius IX w 1856 r. rozszerzył to 
święto na cały Kościół. On również 31 grudnia 1899r. 

oddał Sercu Jezusowemu w opiekę 
cały Kościół i rodzaj ludzki. Pius XII 
opublikował w 1956r. specjalną 
encyklikę „Haurietis aquas”, 
poświęconą czci Jezusowego Serca.  

Najpopularniejsze formy kultu 
Serca Jezusa, oprócz samej 
uroczystości, to: odprawiane przez 
cały czerwiec nabożeństw do Serca 
Jezusa, Litania do Serca Jezusowego,  
a także akt zawierzenia Sercu Jezusa. 
Również liczne zakony i bractwa 
poświęcone są Sercu Jezusa. 
Najbardziej znane zgromadzenia to: 
sercanie, sercanki, Bracia Serca 
Jezusowego, siostry Sacré Coeur oraz 

Urszulanki Serca Jezusa Konającego. Wśród bractw 
najliczniejsze jest Bractwo Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, powstałe dzięki 
inicjatywie zgromadzenia sióstr wizytek, do którego 
należała św. Małgorzata Maria Alacoque.  

Do gorącej modlitwy o świętych księży właśnie  
w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa wezwał przed 
św. Jan Paweł II w Liście do Kapłanów na Wielki 
Czwartek 1995 r. Wyraził wtedy życzenie, by ten dzień 
był obchodzony co roku z okazji uroczystości 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odtąd poszczególne 
diecezje w tej intencji przygotowują czuwania 
modlitewne i adoracje, uroczyste liturgie oraz 
konferencje. 

Aneta Mikołajczyk 
 

 

ŚWIĘTA JADWIGA - KRÓLOWA POLSKI I PATRONKA RODZIN 
 
 Dnia 8 czerwca Kościół obchodzi wspomnienie 
św. Jadwigi, Królowej Polski. I chociaż Kościół od samego 
początku otaczał Jadwigę kultem i wyjątkową czcią, 

tytułu świętej dla Jadwigi wierni doczekali się dopiero 
sześć wieków później, tj. w 1997 roku.  
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Jadwiga urodziła się 1374 roku, jako trzecia 
córka króla Węgier i Polski - Ludwika Andegaweńskiego. 
Gdy miała zaledwie 4 lata, rodzice połączyli ją ślubem 
warunkowym z Wilhelmem Habsburgiem. Jednak  
w wyniku śmierci Ludwika w 1382 roku, Węgrzy ogłosili 
królową siostrę Jadwigi, natomiast Jadwiga została 
zaproszona na tron Polski. W dniu 16 października 1384 
roku, gdy Jadwiga miała 10 lat, odbyła 
się jej koronacja na królową Polski. 

W związku z ówczesną trudną 
sytuacją polityczną rozważano unię 
polsko – litewską, a tym samym ślub 
Jadwigi z wielkim księciem litewskim 
Władysławem Jagiełłą. Jadwiga stanęła 
wówczas przed niełatwym wyborem – 
małżeństwo z ukochanym Wilhelmem 
lub chrzest Litwy. Źródła historyczne 
podają, że długo modliła się pod 
krzyżem w wawelskiej katedrze o 
podjęcie słusznej decyzji i ostatecznie 
zrezygnowała ze szczęścia osobistego 
na rzecz przyjęcia chrześcijaństwa przez 
naród litewski. Ślub Jadwigi Andegaweńskiej ze starszym 
o 23 lata Władysławem Jagiełłą odbył się w katedrze na 
Wawelu 18 lutego 1386 roku, a 4 marca nastąpiła 
koronacja Jagiełły na króla Polski. 

Jadwiga bardzo zasłużyła się dla budowania 
pokoju i jedności. Przyczyniła się do ponownego 
przyłączenia Rusi do Polski. Odegrała dużą rolę  
w konflikcie z Krzyżakami – osobiście spotkała się  
z wielkim mistrzem krzyżackim Konradem von 
Jungingenem w celu zakończenia przelewu krwi. 
Doprowadziła do rozejmu pomiędzy Jagiełłą, a jego 
odwiecznym rywalem, Witoldem. Dzięki mądrości  
i łagodności rozwiązywała wiele zatargów między 

dynastiami oraz wiele trudnych i spornych kwestii, 
dotyczących spraw społeczno-politycznych. 
Zasługą Jadwigi było również odnowienie Akademii 
Krakowskiej, na którą oddała wiele swoich klejnotów 
oraz ufundowanie i uposażenie wielu Kościołów. 
Jadwiga swoją dobrocią pozyskała serca poddanych. 
Znane są historie mówiące o wrażliwości królowej na 

krzywdę swoich podwładnych. Jedna  
z nich opowiada, jak królewscy żołnierze 
urządzając lekkomyślne polowanie, 
spustoszyli pola wieśniaków. Jadwiga 
zażądała wtedy od męża ukarania 
winnych i wynagrodzenia wyrządzonych 
szkód. Z kolei w Krakowie przy budowie 
kościoła, gdy osobiście doglądała robót  
i dostrzegła smutek w oczach jednego  
z kamieniarzy, zapytała o powód jego 
cierpienia. Dowiedziała się, że ten ma w 
domu chorą żonę i boi się, że umrze i 
zostawi go samego z dziećmi. W 
odpowiedzi Jadwiga wyrwała ze swojego 
bucika złotą klamerkę, obsadzoną 

drogimi kamieniami i oddała ją robotnikowi, by opłacił 
lekarza. Na pamiątkę z tego wydarzenia pozostał ślad 
bosej stopy Jadwigi, odbity na kamieniu oblanym 
wapnem, który do dzisiaj można oglądać  
w krakowskim kościele o.o. Karmelitów na Piasku. 

Jadwiga odchodząc do Pana 17 lipca 1399 roku 
pozostawiła cały kraj w żałobie. Została pochowana  
w katedrze na Wawelu, a poddani zaczęli pielgrzymować 
do miejsca jej pochówku, oddając Jadwidze cześć  
i prosząc o orędownictwo. I chociaż na przydomek 
świętej dla królowej Jadwigi czekano jeszcze sześć 
wieków, lud już wówczas uznał ją za świętą. 

Barbara Musiał 

 
 

 

KILKA SŁÓW O KURSIE 

ALPHA 
 

Kurs Alpha to seria spotkań, które 
w przystępny i swobodny sposób dają 
nam możliwość zgłębić podstawy wiary 
chrześcijańskiej. Jest on narzędziem 
ewangelizacji dla każdej parafii. Został już 
przeprowadzony w tysiącach katolickich 
parafii, w ponad 65 krajach na całym 
świecie. 

Wykłady prezentowane w trakcie kursu dotykają 
przede wszystkim tematów takich jak: życie Jezusa, Jego 
śmierć i zmartwychwstanie, modlitwa, lektura Pisma 
Świętego, uzdrowienie i życie w Kościele. Mają one na 
celu zachęcenie uczestników kursu do otwartej dyskusji 

w małych grupach, w których żadne pytanie nie jest zbyt 
błahe. 

Kurs Alpha przedstawiając podstawowe prawdy 
wiary chrześcijańskiej, stara się zjednoczyć chrześcijan. 
Został on  zatwierdzony przez przywódców wszystkich 
głównych wyznań chrześcijańskich i jest używany przez 
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kościoły na całym świecie do niesienia Dobrej Nowiny  
o Jezusie Chrystusie, która zmienia ludzkie życie. 
Czym jest kurs Alpha w kontekście katolickim? 

Kurs Alpha prowadzony w kontekście katolickim, 
jest taki sam w treści i formie jak każdy inny kurs Alpha. 
Jest on bardzo skuteczną formą prezentacji 
podstawowego przesłania Ewangelii – kerygmatu. 
Prezentuje więc tylko te treści, co do których 
chrześcijanie wszystkich wyznań są jednomyślni. 

Kurs Alpha jest w pełni zgodny z nauczaniem 
Kościoła Katolickiego. Świetnie sprawdza się jako 
element parafialnych działań ewangelizacyjno – 
katechetycznych. Dlatego ważne jest, aby po 
zakończonym kursie parafia rozważyła możliwość 
kontynuacji rozpoczętych spotkań uczestników kursu i 
umożliwiła im dalszy rozwój w wierze. 

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które 
są  wierzącymi w Boga, ale chciałyby na nowo zagłębić 
się w podstawowe przesłanie ewangelii, jak i dla osób, 
które np. „były wierzące” lub zagubiły się co nieco oraz 
dla tych, którzy deklarują się jako osoby niewierzące lub 
są ateistami i nie słyszały nic lub prawie nic o Bogu.  

W trakcie trwania kursu przewidziany jest tzw. 
weekend tj. sesje o Duchu Św., połączone z modlitwą 
uwielbienia, wstawienniczą i uzdrowienia. W czasie 
weekendu uczestnicy biorą udział w Eucharystii oraz 
mają możliwość spowiedzi.  

Zawsze w trakcie spotkania jest kolacja, wykład  
i dyskusja w grupach liczących do 12 osób. Rozmowy  
w grupach są prowadzone na temat wcześniejszego 

wykładu i nie obowiązuje przymus uczestniczenia  
w dyskusji tj. każdy z uczestników może się swobodnie 
wypowiadać się na temat wykładu, ale może również nic 
nie mówić. 

Prowadzący starają się, aby spotkanie upływało 
w przyjacielskiej wręcz rodzinnej atmosferze nie 
wywierając presji na nikogo w trakcie dyskusji. A więc na 
kursach Alpha staramy się połączyć przyjemne  
z pożytecznym.   

Dnia 10 kwietnia powitaliśmy grupę osób 
chcących uczestniczyć w kursie Alpha przy parafii Matki 
Bożej Dobrej Rady w Zgierzu z inicjatywy ks. Tomasza. 
Spotkania odbywają kolejno w środy. Odbyły się już 3 
spotkania. I tu również w miłej i sympatycznej 
atmosferze spotykamy się przy kolacji, a potem 
słuchamy wykładu i dzielimy się swoimi rozmyślaniami. 
Przez wspólne uczestnictwo w kursie nawiązujemy nowe 
relacje i przyjaźnie. 

Sławomir Galiński 
 

Zapraszamy na kolejne spotkania, które odbędą 
się w dniach: 

11. 05. 2016r. Dlaczego i jak się modlić? 
25. 05. 2016r. W jaki sposób Bóg nas prowadzi?  
28. – 29.05.2016r. Weekend ALPHA  
01. 06. 2016r. Jak przeciwstawiać się złu? 
08. 06. 2016r. Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie? 
15. 06. 2016r. Czy Bóg dzisiaj uzdrawia? 
22. 06. 2016r. A co z kościołem?    

 
 

PIELGRZYMKA SCHOLI "MELODYJKI"  

ŚWIĘTY KRZYŻ-SANDOMIERZ 
 

W dniu 23 kwietnia 2016 Schola 
„Melodyjki” – rodzice i dzieci wyruszyliśmy na 
pielgrzymkę do Sandomierza i okolic. Plan naszej 
pielgrzymki był bardzo ambitny: zwiedziliśmy 
Świętą Katarzynę, Święty Krzyż i Sandomierz. Ale 
po kolei…  

Organizacją wycieczki zajął się ks. Jan 
Czekalski oraz Beata Pawłowska – opiekunowie 
Scholi. Wycieczkę rozpoczęliśmy od 
miejscowości Święta Katarzyna, w której 
zwiedziliśmy Muzeum Minerałów  
i Skamieniałości. Każdy uczestnik wziął udział  
w pokazie obróbki kamieni oraz wylosował swój 
szczęśliwy kamień.  

Następnym etapem było wejście na 
Święty Krzyż. Po trudach wspinaczki wzięliśmy 
udział we Mszy świętej w klasztorze Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej. Mieliśmy możliwość 
zobaczenia i ucałowania relikwii Drzewa Krzyża 
Świętego, co wywołało ogromne wzruszenie. Trzeba 

wspomnieć, że klasztor jest umieszczony na szczycie 
Łysej Góry i stanowi część Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego w Górach Świętokrzyskich. Próbowaliśmy 
również Rycerskiego Kwasu Chlebowego.  
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Kolejnym punktem naszego wyjazdu był 
Sandomierz. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy 
przejściem przez Bramę Opatowską. Podziwialiśmy 
fragmenty średniowiecznych murów obronnych oraz 
furtę dominikańską tzw. "Ucho Igielne", przez które 
każdy z nas przeszedł. Gotycka brama wjazdowa do 

miasta została wzniesiona w XIV wieku z fundacji 
Kazimierza Wielkiego. Jedyna jaka zachowała się spośród 
czterech istniejących. Uznawana była za największą. 
Następnie przewodnik przeprowadził nas szlakiem 
serialowego „Ojca Mateusza”.  

Nie mogło obyć się bez spaceru Wąwozem 
Królowej Jadwigi. Królowa Jadwiga często odwiedzała 
pobliski Kościół Świętego Jakuba, dlatego miejsce to 
otrzymało imię królowej. Spacerowaliśmy pośród lip, 
wiązów, akacji i klonów. Wąwóz wywarł na nas duże 
wrażenie.  

Niespodzianką dla wszystkich był rejs statkiem 
po Wiśle. Jak to przystało na statku przywitał nas 
serdecznie kapitan. Wszystkie ręce duże i małe zostały 
oznaczone pieczęcią kotwicy. Podziwialiśmy piękne 
krajobrazy i cieszyliśmy się wzajemnie towarzystwem.  
A przy okazji mogliśmy chwilę odpocząć. 

Ostatnią atrakcją było spotkanie z rycerzem. 
Rycerz w bardzo dowcipny, wesoły i przystępny sposób 
przedstawił nam życie w Średniowieczu. Opowiadał  
o walkach rycerskich, o damach serc, o strojach  
i zwyczajach. Każdy z nas mógł przebrać się za rycerza  
w pełnej zbroi, przymierzyć strój damy, obejrzeć broń  
i nakrycia głowy oraz komnatę tortur.  

W czasie pielgrzymki każdy znalazł coś dla siebie, 
ale najważniejsze, że mogliśmy ten czas spędzić razem, 
zwiedzając wspólnie te cudowne okolice. Wspomnienie 
tego wyjazdu na długo pozostaną w naszych sercach. 

Marzena Krusińska

 
 

ARCHIDIECEZJALNE ŚWIĘTO EUCHARYSTII 
 

W tym roku, obchodzimy 1050. lecie Chrztu 
Polski.  Obok obchodów narodowych, odbywają się 
także obchody lokalne. W Archidiecezji Łódzkiej, zostały 
one podzielone na 5 etapów, które charakteryzuje 
konkretna tematyka kościelna oraz państwowa. 
Uroczystości swoim zasięgiem obejmą całą diecezję,  
a poszczególne etapy związane zostały z: Łaskiem, 
Piotrkowem Trybunalskim, Łodzią, Tomaszowem 
Mazowieckim oraz Konstantynowem Łódzkim. 

Łódzkie obchody 1050. lecia Chrztu Polski 
związane będą, z Archikatedralnym Świętem Eucharystii, 
organizowanym co roku, i upamiętniającym wizytę Jana 
Pawła II w Łodzi w 1987 roku.  

12 czerwca, w niedzielę odbędzie się procesja  
z Najświętszym Sakramentem, która przejdzie ulicami 
Łodzi. Procesja eucharystyczna wyrusza o godz. 10.00  

z kościoła Matki Bożej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej  
i dociera do Łódzkiej Archikatedry. Tam na placu św. 
Jana Pawła II o godzinie 11.00, zostanie odprawiona 
uroczysta Msza św., której przewodniczyć będzie  
i kazanie wygłosi, ksiądz kardynał Dominik Jaroslav Duka, 
prymas Czech. Będzie to historyczne wydarzenie, gdyż to 
właśnie z Czech, Polska przyjęła sakrament chrztu. 
Tematyką łódzkich obchodów będzie Eucharystia, która 
jest najcenniejszym skarbem Kościoła.  

Tego dnia, o godzinie 19.00 na Placu 
Katedralnym w Łodzi, odbędzie się także Wieczór 
Uwielbienia za dar Eucharystii, będący zwieńczeniem 
Archidiecezjalnego Święta Eucharystii.  

W imieniu Duszpasterzy serdecznie zapraszamy 
wszystkich parafian do udziału w tym wydarzeniu. 

Agnieszka Gajek 

 

 

Z ŻYCIA PARAFII
 

Ks. proboszcz  Andrzej Blewiński wraz z  księżmi 
wikariuszami  usługującymi w naszej parafii, 
zapraszają  serdecznie wszystkich wiernych do posługi w 
asyście parafialnej. 

Asysta Parafialna pełni swoją posługę kilka razy 
w ciągu roku, w czasie większych uroczystości 
kościelnych, jak Rezurekcja, Boże Ciało, odpust 
parafialny, w procesjach Eucharystycznych w I niedzielę 
miesiąca podczas Mszy św. nazywanej sumą. Nasza 
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Kancelaria Parafialna czynna od poniedziałku do piątku w godz.; 9: 00– 11: 00 oraz 15:00– 16:30; Tel: 42 /716-27-65 

Wydawca: Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, 95-100 Zgierz ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 
Redakcja: Ks. Kan. dr Andrzej Blewiński – Proboszcz Parafii; redaktor: Ks. dr Tomasz Cyliński. 

Nr konta parafialnego: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 36 8783 0004 0015 6097 2000 0001 
Nr konta Świetlicy Środowiskowej: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 34 8783 0004 0015 8932 2000 0001 

Za wszelkie wpłaty na rzecz parafii i Świetlicy Środowiskowej składamy serdeczne Bóg zapłać 
www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl e-mail: gazeta.dobrarada@gmail.com 

Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego tekstów oraz prawo do korekty stylistycznej i ortograficznej. 
Zespół Redakcyjny „Dobra Rada”: Marianna Strugińska-Felczyńska, Agnieszka Gajek, Elżbieta Hildt, Barbara Musiał.  Składanie gazetki: 

Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska.  
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działalność w parafii polega przede wszystkim na 
uświetnianiu wszelkich uroczystości i procesji, a w 
szczególności na noszeniu chorągwi, sztandarów, 
poduszek, różańca, baldachimu, latarenek, 
podtrzymywaniu kapłana idącego z Najświętszym 
Sakramentem.  

Tak oto wygląda nasza służba Panu Bogu. Jeśli 
chcesz i możesz robić "coś więcej dla Zbawiciela", a ten 
rodzaj posługi Ci odpowiada, przyjdź do nas - czekamy 
na Ciebie w drugie czwartki miesiąca po Mszy św. 
wieczorowej o godz. 17:30. Zapraszamy. 

 
 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz Koło 
Radia Maryja zachęcają do przeżycia uroczystej 
konsekracji świątyni pw. NMP Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu w dniu 18 
maja 2016 r. W programie koncerty: Eleni, Jacka 
Silskiego, Macieja Wróblewskiego i ks. Stefana Ceberka, 

koronka do Miłosierdzia Bożego oraz uroczysta Msza św. 
pod przewodnictwem Legata Papieskiego ks. kard. 
Zenona Grocholewskiego z Watykanu. Wyjazd autokaru 
sprzed Domu Duszpasterskiego o godz. 7.00. Koszt 
uczestnictwa w tym atrakcyjnym wydarzeniu wynosi 
tylko  40 zł. Zapisy w zakrystii oraz kancelarii. 

 

Przed nami dwa istotne wydarzenia religijno – kulturalne: 15 maja odbędzie się koncert zespołu muzyki 
dawnej „Kapela Polonica”. Zaś 22 maja przeżyjemy nieszpory ekumeniczne wraz z wiernymi Kościoła Ewangelicko – 
Augsburskiego. W ten sposób uczcimy 1050 rocznicę chrztu Polski. 

Źródło: www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl 

Odeszli do wieczności 

Tadeusz Polak (ur.1925)   Jan Dobierzewski (ur.1954) 
Krystyna Prostak (ur.1930)   Irena Stankuć (ur.1924) 
Bożena Niemiec (ur.1947)  Jan Wąsiewicz (ur.1934) 
Jan Marszałek (ur.1953)   Krystyna Westfal (ur.1940) 
Władysław Walczak (ur.1943)   Stanisław Gieraga (ur.1931) 
Jan Zaczyński (ur.1946) 

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

Sakrament chrztu otrzymali 
 

 Jakub Zynderman    Stanisław Marchwiany   Filip Mucha 
Wiktoria Anita Fiege  Nadia Oliwia Jachimek  Marianna Katarzyna Kowalska 
Krystian Adrian Kowalski Wiktoria Walczak  Weronika Justyna Wacławiak 

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

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 


