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

 
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ – PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ 

 
Obecny rok obfituje w wiele wydarzeń, zarówno w kontekście 

parafialnym, diecezjalnym, krajowym i międzynarodowym. Większość 

spraw oscyluje wokół Roku Miłosierdzia, Światowych Dni Młodzieży oraz 

1050 rocznicy Chrztu Polski. To dla nas wielkie wyzwania, z którymi 

wiążemy nadzieje na wzmocnienie naszego życia w różnych jego 

wariantach. 

Przed nami zbliżające się Święta Paschalne - najważniejsze dla 

chrześcijan. Pragniemy w nich partycypować w sposób świadomy i głęboki. 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest absolutnym priorytetem w życiu każdego 

z nas, stąd serdeczna zachęta, by wszyscy zechcieli uczestniczyć 

w liturgicznych obchodach Świętego Triduum Paschalnego.  

Z racji świąt wielkanocnych życzymy wszystkim parafianom, 

sympatykom oraz czytelnikom naszego miesięcznika Dobra Rada,  

- by radość promieniująca z pustego grobu Chrystusa dotknęła wszystkich 

ludzi dobrej woli,  

- by największy cud Pana Jezusa stał się fundamentem naszego życia 

doczesnego i wiecznego, 

- a także, by relacje interpersonalne były budowane na Zbawicielu.  

 

Duszpasterze parafii MB Dobrej Rady w Zgierzu 

 

 

ROZMOWA Z KS. MARCINEM MAJDĄ -

MODERATOREM DIECEZJALNYM RUCHU 

ŚWIATŁO ŻYCIE
 

Czym jest 
duchowość w życiu 
człowieka, czy jest 
osiągalna dla 
nastolatków? 

Duchowość 
w życiu człowieka 
to, nic innego jak 

tylko, „przestrzeń”, w której człowiek wchodzi w relację z 
Bogiem. Pismo Święte mówi, że „miłość Boża rozlana jest 
w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został 
nam dany” (Rz5,5) Zatem duchowość to jest odnalezienie 
w sobie żywego Boga. Nazywamy to życiem 
wewnętrznym człowieka. Ten rodzaj życia jest dostępny 
dla nastolatków, tym bardziej, że młodzież ma bardzo 
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piękne i szlachetne pragnienia, jest pełna ideałów. To 
wszystko sprzyja życiu duchowemu. 
 

W czym ksiądz chciałby pomóc młodym ludziom? 
Jestem księdzem i człowiekiem wierzącym, 

dlatego najbardziej zależy mi na pokazaniu młodym 
ludziom drogi do Boga. Wierzę, że Pan Bóg ma plan dla 
człowieka i dlatego odnalezienie Pana Boga jest drogą do 
prawdziwego szczęścia i do pełni życia. Widzę także, że w 
młodych ludziach są olbrzymie pokłady dobra i dlatego 
bardzo mi zależy, żeby ochronić to dobro w nich. 

 
Jakie trudy trzeba ponieść, aby zdecydować się 

na współpracę z kierownikiem duchowym, czy młodzież 
sobie poradzi, ma bowiem dużo różnych obowiązków? 

Współpraca z kierownikiem duchowym nie jest 
trudna. Zwykle jest ona związana ze spowiedzią, więc nie 

jest to jakimś wyjątkowo trudnym zadaniem. To prawda, 
że jest mnóstwo obowiązków, które są ważne, ale 
potrzeby duchowe człowieka są realne i bardzo silne 
dlatego człowiek w sposób naturalny poszukuje ich 
zaspokojenia. Osobiście spotykam się z wieloma osobami 
młodymi w ramach kierownictwa duchowego i widzę jak 
te osoby pięknie rozwijają się duchowo. 

 
Jeśli ktoś nie chce podjąć pracy nad rozwojem 

duchowym to jaką ma alternatywę? 
Jest cała rzesza ludzi, którzy nie podejmują pracy 

w sferze duchowej, czy wręcz całkowicie zaniedbują życie 
duchowe. Trzeba powiedzieć, że nie ma czegoś co byłoby 
wystarczająca alternatywą dla życia duchowego, 
ponieważ nie da się zastąpić Pana Boga niczym i nikim 
innym. 

 Marianna Strugińska - Felczyńska 

 

DLACZEGO ZMARTWYCHWSTANIE JEST NAJWIĘKSZYM  

ŚWIĘTEM CHRZEŚCIJAN 

 

Co się stało z Panem Jezusem po Jego bolesnej 
śmierci i złożeniu ciała w grobie? W Składzie Apostolskim 
wyznajemy: „Jezus Chrystus zstąpił do piekieł, trzeciego 
dnia zmartwychwstał”. Nowy Testament potwierdza, że 
po śmierci — a jeszcze przed swoim 
zmartwychwstaniem — Pan Jezus 
przebywał w krainie zmarłych. Krainę 
zmarłych Stary Testament nazywa 
„piekłem” (otchłanią), ponieważ ci, co 
się tam znajdują, nie mogą oglądać 
Boga. Po co Pan Jezus po śmierci zstąpił 
do piekieł? Po to, aby wyzwolić dusze 
sprawiedliwych, które oczekiwały 
Odkupiciela. Jezus nie zstąpił do piekieł, 
by wyzwolić potępionych, ani żeby 
zniszczyć piekło potępionych, ale aby 
wyzwolić sprawiedliwych, którzy Go 
poprzedzili – głosi nowy katechizm (KKK 
633). 

Co jest główną prawdą wiary o Chrystusie? 
Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną 

prawdą naszej wiary w Chrystusa (KKK 638). Oczywiście, 
fakt zmartwychwstania Jezusa poprzedziło wydarzenie 
Jego bolesnej męki i śmierci krzyżowej na Golgocie.  Pan 
Jezus — własną męką, śmiercią i zmartwychwstaniem 
zbawił i odkupił całą ludzkość. Wszyscy Ewangeliści 
opisują  szczegółowo dwa procesy Jezusa: żydowski  
i rzymski, które ostatecznie doprowadziły do wydania na 
Jezusa wyroku śmierci przez ukrzyżowanie. Egzekucję 
ukrzyżowania poprzedziło okrutne biczowanie Skazańca i 
koronowanie cierniem, wyszydzanie i oplwanie. Już samo 
biczowanie mogło przyczynić się do śmierci. Wyczerpany 
i pokrwawiony Jezus musiał następnie nieść ciężki krzyż 
na Górę Kalwarii, na którym Go przybito gwoździami i 

przebito mieczem Jego bok. Świadkowie ukrzyżowania 
patrzyli na agonię Jezusa na krzyżu. Wreszcie Józef  
z Arymatei i Nikodem — za zgodą władz rzymskich — 
pochowali Jezusa w grobie. Piłat kazał zaciągnąć straż 

przy grobie. Czy można jeszcze wątpić w 
fakt śmierci Jezusa? 

Pusty grób Jezusa 
Odkrycie pustego grobu Jezusa było 

pierwszym elementem po 
zmartwychwstaniu. Fakt pustego grobu 
sprawdziły najpierw pobożne niewiasty, 
potem Apostołowie Piotr i Jan. Przekonali 
się, że z Jezusem stało się coś więcej niż z 
Łazarzem, który został przez Niego 
wskrzeszony. Wskrzeszony Łazarz — 
wcześniej lub później — musiał umrzeć. 
Zmartwychwstały Jezus już więcej nie 
umrze. Jego ciało stało się chwalebne. Mógł 
zjawiać się apostołom, przychodząc przez 

zamknięte drzwi. 
Ukazywanie się Zmartwychwstałego 
Maria Magdalena z przyjaciółkami przyszły  

w wielkanocny poranek namaścić ciało Jezusa. One 
pierwsze spotkały zmartwychwstałego Jezusa i stały się 
pierwszymi zwiastunami wieści o zmartwychwstaniu 
Pańskim. Oznajmiły ten fakt apostołom. Jezus ukazał się 
Piotrowi i Dwunastu. Aż do chwili Wniebowstąpienia na 
Górze Oliwnej — przez 40 dni — Jezus ukazywał się 
apostołom wiele razy po swoim zmartwychwstaniu. 
Ewangelie podają, że ukrzyżowanie Jezusa było dla Jego 
uczniów niezwykle wielkim wstrząsem. Wiara uczniów 
Jezusa została poddana ogromnej próbie. Mimo że Jezus 
wcześniej zapowiadał konieczność swojej męki, śmierci  
i zmartwychwstania, apostołowie byli zasmuceni  



 

 

D
o

b
r

a
 R

a
d

a
 3

 (
7

7
)

 M
a

r
z

e
c

  
2

0
1

6
 

i przerażeni. Z trudnością przyjmowali wieść o Jego 
powstaniu z martwych. Sądzili z początku, że widzą zjawę, 
a nie żywego Chrystusa. Dopiero zesłanie Ducha Świętego 
umocniło ich wiarę i dodało im odwagi. 

Zmartwychwstanie — znakiem boskości 
Paweł, Apostoł narodów, nie należał do grona 

pierwszych uczniów Jezusa. Nawrócił się dopiero później. 
Wcześniej był zagorzałym faryzeuszem i prześladowcą 
chrześcijan. Nagłe nawrócenie, jakie przeżył w drodze  
z Jerozolimy do Damaszku, gdzie miał prześladować 
chrześcijan, odmieniło go całkowicie. Stał się 
misjonarzem narodów pogańskich: od Palestyny, poprzez 
Małą Azję, Grecję, aż do Rzymu. Paweł w Pierwszym Liście 
do Koryntian pisał: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, 
daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza 
wiara (1 Kor 15,14). Przez powstanie z martwych Jezus 
potwierdził prawdziwość tego wszystkiego, co sam czynił 
i czego nauczał,  okazało się, że Jezus jest rzeczywiście 
Bogiem. Żaden bowiem człowiek — ani przed Nim, ani po 
Nim — własną mocą nie powstał z grobu.  
Co jeszcze ukryte jest w tajemnicy paschalnej, czyli  
w Misterium Zmartwychwstania Pańskiego? Tajemnica 
paschalna obejmuje dwa aspekty dotyczące naszego 

życia. Przez swą śmierć Jezus wyzwala nas z grzechu. 
Natomiast przez swe zmartwychwstanie Chrystus otwiera 
nam dostęp do nowego życia. Dzięki męce  
i zmartwychwstaniu Jezusa — w sakramentach Kościoła 
— pozbywamy się „starego człowieka” i przyoblekamy  
w „nowego człowieka”, który nie żyje już według 
grzesznych pożądań, lecz duchem panuje nad sferą 
cielesną.  
Zmartwychwstanie Jezusa ma znaczenie uniwersalne, 
gdyż pokonał On w nim śmierć, największego wroga życia, 
a każdy człowiek został powołany do życia i chce żyć.  
W zmartwychwstaniu pojednał On ziemię z Niebem  
i Niebo z ziemią. Pokonał istniejącą przepaść między tymi 
rzeczywistościami, czego nikt inny nie mógł dokonać. 
Tylko On jako Wcielony Syn Boży, który oddał swoje życie 
w ofierze za nas, mógł dokonać takiego dzieła, gdyż  
w rezurekcji wstępuje do Nieba, otwiera niejako jego 
Wrota. On jako pierwszy „Ziemianin”, Historyczny 
Człowiek wkracza w nową rzeczywistość, będącą celem 
powołania każdego człowieka. 
  

Aneta Mikołajczyk

 

BOŻE MIŁOSIERDZIE

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (Rok 
Miłosierdzia) rozpoczął się 8 grudnia 2015 r., a zakończy – 
20 listopada 2016 r. Został ogłoszony przez papieża 
Franciszka 11 kwietnia 2015r. bullą Misericordiae vultus 
(Twarz miłosierdzia). Mottem Jubileuszu są słowa: 
„Miłosierni jak Ojciec”. Rok Jubileuszowy 
ma uświadamiać nam, że nieustannie 
doświadczamy miłosierdzia i powinniśmy 
dzielić się nim z innymi. Prawda o Bożym 
Miłosierdziu to istota ewangelizacji.  

Na kartach Biblii wielokrotnie 
przewija się motyw miłosierdzia Boga.  
W Starym Testamencie zostało ono 
porównane do najczulszej miłości 
macierzyńskiej. „Czy może kobieta 
zapomnieć o swym niemowlęciu? Czy 
może nie miłować dziecka swego łona? 
Lecz gdyby nawet ona zapomniała, Ja nie 
zapomnę o Tobie!” (Iz 49,15). Nowy 
Testament opisuje wierną  
i bezinteresowną miłość Boga, który 
wybacza nam grzechy za cenę śmierci 
własnego Syna. Ewangelie opowiadają  
o wielu spotkaniach Chrystusa z grzesznikami (m.in.:  
z Zacheuszem, grzeszną kobietą, dobrym łotrem), 
przekazują przypowieści o synu marnotrawnym i dobrym 
Samarytaninie. Ukazują Boga jako miłosiernego Ojca, 
Pasterza poszukującego zagubionej owcy, Boga 

pragnącego „miłosierdzia a nie ofiary” (Mt 9,13).  
W Kazaniu na Górze Chrystus wzywa nas do miłości  
(w tym także nieprzyjaciół): ”Bądźcie miłosierni jak wasz 
Ojciec” (Łk 6, 27-36). Ta bezgraniczna miłość, w której 
jesteśmy zanurzeni wciąż na nowo daje nadzieję na 

wewnętrzną przemianę człowieka. 
Pozwala dostrzec prawdę o naszym 
życiu, jakże często schizofrenicznie 
oddzielającym wiarę od codzienności. 
Bóg zapewnia nas jednak,  że Jego 
łaskawość i wierność jest 
nieograniczona i nieprzemijająca: „(...) 
moje przymierze pokoju się nie 
zachwieje! – mówi Pan, który obdarza 
cię miłością” (Iz 54,10). Miłosierdzie 
Boże jest wielką tajemnicą. Zawiera się 
w nim współczucie, przebaczenie i nasze 
nawrócenie. Błogosławionej siostrze 
Faustynie Chrystus objawił: „Powiedz 
duszom, gdzie mają szukać pociech, to 
jest w trybunale miłosierdzia; tam są 
największe cuda, które się nieustannie 
powtarzają (...). Choćby dusza była jak 

trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było 
wskrzeszenia i wszystko już stracone – nie tak jest po 
Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w 
całej pełni (Dz. 1448). Boża radość  
z nawrócenia promieniuje na nas, powracających do 
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domu Ojca. Doświadczamy ukojenia, szczęścia, spokoju, 
pełni życia. Możemy i powinniśmy stawać się wówczas 
wiarygodnymi świadkami Miłości, okazującymi 
miłosierdzie innym.  

W Roku Świętym jesteśmy zobowiązani do 
szczególnego praktykowania uczynków miłosierdzia 
względem ciała i względem duszy. Powinniśmy 
przezwyciężać własną obojętność, małoduszność  
i egoizm, pomagać innym, wzajemnie sobie przebaczać  
i darować winy, kierując się słowami Chrystusa: 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią” (Mt 5,7). Miłosierdzie i miłość przejawiają się  
w działaniach inspirowanych „wyobraźnią miłosierdzia”. 
W kościele katolickim w Polsce corocznie obchodzimy 
Tydzień Miłosierdzia. Jest on przeżywany w dwóch 

wymiarach: na płaszczyźnie modlitwy i apostolstwa,  
a także w wymiarze konkretnych czynów (pomoc ubogim, 
chorym, bezdomnym, bezbronnym, prześladowanym). 
Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia będzie trwało od 3 do 9 
kwietnia 2016r. Będzie on obchodzony pod hasłem: 
„Bądźmy Świadkami Miłości”. 2 kwietnia odbędzie się 
festyn Miłosierdzia Bożego w Łodzi.  

Biskup Grzegorz Ryś – autor książki pt.: „Skandal 
Bożego Miłosierdzia” pisze, że „Bóg nie rozdaje cukierków 
grzecznym dzieciom, ale podnosi  w górę tych, którzy 
dotknęli dna” (str. 65). Ciągle daje nam szansę i wychodzi 
na spotkanie. W swej nieograniczonej wolności możemy 
od Niego uciekać i ukrywać się, ale ta ucieczka to droga 
donikąd. 

Elżbieta Hild

  

REKOLEKCJE W CZERWIŃSKU

W sobotę 27 lutego Bractwo Pielgrzymkowe ze 

swoim opiekunem duchowym ks. Janem Czekalskim 

wyruszyło śladami Władysława Jagiełły do Sanktuarium 

Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku, jednego  

z najstarszych miejsc kultu Maryjnego w Polsce.  

W dwunastowiecznym kościele romańskim, pełnym dzieł 

sztuki oraz pamiątek 

narodowych znajduje się jedna  

z najpiękniejszych w Polsce 

replik rzymskiego obrazu  

z Bazyliki Santa Maria Maggiore 

- cudowny obraz Matki Bożej 

Czerwińskiej. Od 1923r. 

klasztorem, kościołem i parafią 

opiekuje się Towarzystwo 

Salezjańskie. Zwiedziliśmy 

klasztor, odmówiliśmy różaniec 

w kaplicy przed obrazem MB 

Ostrobramskiej. Pomimo postu 

w prowadzonej przez wolontariuszy kawiarence wszyscy 

skusiliśmy się na pyszne pączki wypiekane po 

„domowemu”. Zwiedziliśmy muzeum kardynała Augusta 

Hlonda, gdzie znajdują się rzeczy osobiste kardynała tj. 

modlitewniki, sutanny, relikwie świętych. W muzeum 

misyjnym zgromadzono pamiątki przywiezione przez 

misjonarzy salezjańskich z całego świata, wśród 

eksponatów znajdują się obrazy i figury Matki Bożej, 

Jezusa Chrystusa a także stroje, broń oraz rzeczy 

codziennego użytku, zabawki wykonane przez dzieci  

z rzeczy, które my wyrzucamy na śmieci,  

np. reklamówki czy puszki po napojach. 

Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowieści 

oprowadzającej nas 

wolontariuszki, która rok 

spędziła na misji w Afryce. 

Jednak to msza w Bazylice 

Zwiastowania NMP z kazaniem 

o synu marnotrawnym 

przygotowała nas duchowo do 

uczestnictwa w Misterium Męki 

Pańskiej. Jest ono wystawiane 

jest w Czerwińsku od 1949r., 

początkowo aktorami byli 

nowicjusze salezjańscy, po 

przeniesieniu nowicjatu do 

Kutna w postacie Jezusa i apostołów wcielają się aktorzy  

i młodzież ze środowisk salezjańskich.   W związku  

z jubileuszem przyjęcia przez Polskę chrztu św. 

przedstawiono humorystyczną scenę o przyjęciu chrztu 

przez rodzinę chłopską z Czerwińska. 
 

 Joanna Kapusta

 

ŻYCIE LUDZKIE – NADRZĘDNĄ WARTOŚCIĄ 
 

4 kwietnia Kościół będzie obchodził Dzień 
Świętości Życia. Jego celem będzie przypomnienie  
o nadrzędnej wartości życia ludzkiego. Dzień ten będzie 
doskonałą okazją do dziękczynienia i refleksji nad życiem, 
którym zostaliśmy obdarowani, a także modlitwy  

w intencji dzieci nienarodzonych, których życie jest 
zagrożone.  

Dzień Świętości Życia został ustanowiony  
w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki 
Evangelium vitae: „proponuję (...) aby corocznie  
w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (...) Trzeba, aby 
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dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym 
udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego 
podstawowym celem jest budzenie w sumieniach,  
w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim 
wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym 
momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, 
jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie 
należy jednak pomijać 
innych momentów i 
aspektów życia, które trzeba 
każdorazowo starannie 
rozważyć  
w kontekście zmieniającej 
się sytuacji historycznej". 

Odpowiedzią na 
słowa papieża było również 
ustanowienie w 2004 roku 
przez Sejm RP Narodowego 
Dnia Życia. Zgodnie z uchwałą dzień ten ma być „okazją 
do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz 
państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za 
ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, 
szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na 
pomoc innych”. 

W tych dniach w całym kraju odbywają się Marsze 
dla Życia, Festiwale Życia, konferencje poświęcone 
tematyce pro – life, wyświetlane są filmy oraz 
prowadzone są dyskusje.  

Kościół w szczególny sposób zachęca do 
zatroszczenia się o dzieci nienarodzone, którym grozi 
śmierć, podejmując Duchową Adopcję dziecka 
poczętego. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji 
dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i trwa tyle, 
ile ciąża – 9 miesięcy. Polega na codziennym odmawianiu 
jednej tajemnicy różańca oraz specjalnej modlitwy  

w intencji dziecka i jego 
rodziców. Osoba, która 
decyduje się podjąć 
Duchową Adopcję nie wie, 
kim jest dziecko, za które się 
modli, jego imię znane jest 
tylko Panu Bogu. 

Dzień Świętości 
Życia i Narodowy Dzień 
Życia to chwile szczególnej 
mobilizacji w obronie 

podstawowych wartości rodzinnych i poczętego życia. To 
czas na wyrażenie sprzeciwu wobec pojawiających się, 
coraz to nowszych rozwiązań uderzających w rodzinę i 
życie, dzieci i młodzież. Warto zatem nie pozostawać 
obojętnym i zaangażować się w dowolną formę obrony 
tych podstawowych wartości. 

Barbara Musiał

 

SPACER PO ŁODZI 
 

 Ponad 60 osób z Akcji Katolickiej Archidiecezji i PTSM zwiedzało w  sobotę  27 lutego Łódź. Po historycznej 
części, związanej z martyrologią mieszkańców miasta - tych dorosłych, ale też dzieci - oprowadzał kustosz Muzeum 
Tradycji Niepodległościowych Grzegorz Wróbel. Uczestnicy wycieczki byli m.in. na Stacji Radegast, pod Pomnikiem 
Pękniętego Serca i w więzieniu na Radogoszczu. Wszystkie te miejsca zrobiły na nich ogromne wrażenie, wielu nie kryło 
łez słuchając opowieści o ostatniej drodze Polaków, Żydów i Romów. Pasjonaci historii i wypraw, jakimi są 
uczestniczący w wycieczce, odwiedzili także łódzkie planetarium w rewitalizowanym EC1.  

Marianna Strugińska-Felczyńska 

 Grupa przed wejściem do „Planetarium w EC1” 
Oddział Stacja Radegast Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eutanazja


 

 D
o

b
r

a
 R

a
d

a
 3

 (
7

7
)

  
M

a
r

z
e

c
  

2
0

1
6

 

FERIE W PARAFII MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 
 

W drugim tygodniu ferii zimowych w parafii Matki 
Bożej Dobrej Rady w Zgierzu zorganizowano dla dzieci  
i młodzieży szkolnej półkolonie. Organizatorami kolonii 
byli: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działający przy 
parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu wraz z ks. 
proboszczem Andrzejem Blewińskim. 

W trakcie wypoczynku czekało na dzieci wiele 
atrakcji. Z myślą o zapewnieniu najmłodszym aktywnego 
wypoczynku, już  
w pierwszym dniu 
koloniści udali się do sali 
zabaw „Jeżyk” w Zgierzu, 
gdzie toczyła się najlepsza 
zabawa w tajemniczych 
labiryntach, basenach i na 
trampolinach.   

W trakcie ferii 
dzieci brały udział  
w zajęciach tanecznych  
i zabawach ruchowych na 
sali gimnastycznej 
Kolegium Nauczycielskiego 
w Zgierzu. Koloniści 
wybrali się również do 
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława 
Prusa w Zgierzu, gdzie pracownicy placówki przygotowali 
dla dzieci zajęcia "Śmieszni jak klowni, sprawni jak 
akrobaci - bajkowo-cyrkowo w Bibliotece". Na arenie 
cyrkowej czekały na dzieci liczne ciekawe konkurencje. To 

była niesamowita i niezapomniana wizyta w "Cyrku". 
Jednak, to nie koniec atrakcji. Dzieci wybrały się także do 
redakcji Programu Lokalnego STVK "CENTRUM"  
w Zgierzu. Tutaj zapoznały się z tajnikami pracy 
dziennikarskiej, dowiedziały się jak wygląda praca  
w telewizji lokalnej, a także zwiedzili studio nagrań.  
W środę koloniści wyruszyli do Łodzi, aby bliżej poznać 
ciekawostki z historii miasta. Naszym przewodnikiem był 

pan Kazimierz Walczak, który 
zabrał nas w wiele ciekawych 
zakątków Łodzi. I tak, 
dotarliśmy do Pałacu Izraela 
Poznańskiego, Pomnika 
Martyrologii Dzieci - Pęknięte 
Serce, Bazyliki Archikatedralnej 
św. Stanisława Kostki, 
Palmiarni, na Plac Wolności 
oraz na Księży Młyn. 
Wieczorem mali podróżnicy 
udali się do nowoczesnego 
Planetarium EC1, gdzie 
poznawali kosmos. To była 
ciekawa i pouczająca wizyta, 

która sprawiła dzieciom radość  
i wzbudziła w nich zaciekawienie. Kolonie dostarczyły 
dzieciom niezapomnianych wrażeń i wiele radości. 
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za wspólnie spędzony 
czas, za dobre słowo i uśmiech. 

 Agnieszka Gajek 
 

 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 
 

Pozostało 4,5 miesiąca do Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie. Przychodzi więc 
czas zgłoszenia się chętnych do udziału.  
W naszej parafii można zapisać się do 
udziału w trzech opcjach: 
 
 Autokarowy wyjazd tygodniowy od 25 

VII – 1 VIII (pakiet pielgrzyma A1 za 740 
zł plus podróż około 100zł) 

 Autokarowy wyjazd weekendowy od 
29 VII – 1 VIII (pakiet pielgrzyma B1 za 
360 zł plus podróż około 100zł) 

 Rowerowa pielgrzymka do Krakowa – 
pięć dni drogi od 26 VII (około 70km) i 
udział w czuwaniu nocnym oraz 
Eucharystii z Papieżem 30 VII – 31 VII 

(pakiet pielgrzyma C1 – 200zł plus 
koszt pielgrzymki około 170zł – 
częściowe wyżywienie, noclegi oraz 
droga powrotna pociągiem) 

Ze względów bezpieczeństwa 
organizatorzy nie przewidują 
możliwości indywidualnego 
uczestnictwa w ŚDM. Więcej 
informacji na naszej stronie 
parafialnej oraz u ks. Jana. Istnieje 
nadal możliwość zgłoszenia chęci 
przyjęcia gości z zagranicy w czasie 
ŚDM w terminie 20 – 25 lipca. 
Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii.  

 

  

Wizyta w Łodzi – pl. Katedralny 
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Z ŻYCIA PARAFII 
 

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii MBDR w Zgierzu 17-19 marca 2016 roku. 
Rekolekcje przeznaczone dla osób dorosłych – prowadzi ks. prof. Jan Wolski, Dyrektor Instytutu Teologicznego w Łodzi.  

 
 

Święcenie pokarmów w Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w dniu 19.03.2016r. odbędzie się w godzinach od 8.00 do 
16.00 w kościele parafialnym. 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnego uczestnictwa w Triduum Paschalne w naszej Parafii, a 
także codziennej adoracji. 
24 MARCA WIELKI CZWARTEK - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ O GODZ. 18.00. 
25 MARCA WIELKI PIĄTEK - LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ O GODZ. 18.00. 
26 MARCA WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA O GODZ. 21.00. 
27 MARCA WIELKANOC - MSZA ŚW. REZUREKCYJNA GODZ.6.00 
  
 

Jak co roku Caritas przygotowała specjalne skarbonki jałmużny wielkopostnej, 
gdzie składamy drobne datki płynące z wielkopostnych wyrzeczeń. W ten sposób w 
konkretny sposób wspomagamy Świetlicę Środowiskową działającą przy naszej 
parafii. Zachęcamy do włączenia się w to piękne dzieło nie tylko dzieci. Skarbonki 
można pobrać w zakrystii. Życzymy wytrwałości wszystkim podejmującym to dzieło.  

 
 

 
W sobotę 12 marca w łódzkiej archikatedrze o godz. 12.00 odbędzie się posłanie nowych nadzwyczajnych 

szafarzy komunii. Z naszej parafii tego zaszczytu dostąpi 2 panów. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu 
oraz modlitwy w intencji ich posługi. 

 

 
 
 

  

 Zachęcamy Parafian oraz Waszych bliskich do 
przekazani 1% podatku na rzecz dzieci i młodzieży ze 
Świetlicy Środowiskowej z Zgierzu przy parafii Matki 
Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. By przekazać swój 1% 
podatku Świetlicy Środowiskowej prosimy wpisać  
w deklaracji podatkowej KRS 0000339553 
Środki uzyskane z 1% przekażemy na doposażanie 
świetlicy. 

Dziękujemy 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I 

MŁODZIEŻ ORAZ WOLONTARIUSZY DO 

ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 
  
Świetlica jest czynna od poniedziałku do czwartku od 
15.00 do 18.00. Program zajęć dostępny w Świetlicy,  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Zgierzu.  
W ofercie m.in.: zajęcia edukacyjne (także 
wyrównywanie braków szkolnych), plastyczne i 
informatyczne. Osoby wspierające otrzymują 
zaświadczenia wolontarystyczne. Można też skorzystać 
z bezpłatnych usług prawniczych, kuratora 
zawodowego, logopedy, punktu konsultacyjnego 
związanego z uzależnieniami. Bliższe informacje  
w kancelarii parafialnej Matki Bożej Dobrej Rady  
w Zgierzu lub w świetlicy  w godz. otwarcia. 
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ZAPROSZENIE NA DIALOGÓW W 

KATEDRZE ŁODZKIEJ

W obliczu  bardzo szybko  zmieniającego się   naszego  
współczesnego życia chrześcijanin musi dobrze 
rozeznawać by nie zatracić  wiary i roztropnie 
korzystać z nowych zdobyczy nauki, techniki, rozwoju 
kultury. Wiele wątpliwości w niesamowicie przyjaznej 
atmosferze  pomaga rozstrzygać  nasz łódzki pasterz  
abp Marek Jędraszewski. Dlatego serdecznie 
zapraszamy do udziału w tych spotkaniach. Najbliższe 
spotkanie - 22 kwietnia, a tematem spotkania będzie 
„Kościół wobec małżeństw osób rozwiedzionych”.  
 
 

 
 
 

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.  
Dystrybutor: Marek Cylke 

Odeszli do wieczności 

 

Maria Witasik (ur.1952)  Ewa Wojtczak (ur.1948) 
Stanisława Dziuba (ur.1927) Izabela Polewczyk (ur.1997) 
Marianna Kiełbasa (ur.1930) Piotr Roszewski (ur.1977) 
Helena Szymczak (ur.1923) Teresa Białecka (ur.1932) 
Irena Guzowska (ur.1933) Jadwiga Palczewska (ur.1947) 
Franciszka Nowicka (ur.1927) Józef Kałuża (ur.1934) 
Lech Przybylak (ur.1931) Wiktor Kaźmierczak (ur.1935) 
 

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

Sakrament chrztu otrzymali 
 
 
 

Michalina Małgorzata Szurgot 
Maja Matusiak 

Lena Marianna Kmieciak 
Zuzanna Maja Kmieciak 

 
 

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

drogą prawdy. 

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 


