
 

 

1 

D
o

b
r

a
 R

a
d

a
 1

0
 (

9
6

)
 

P
a

ź
d

z
ie

r
n

ik
 2

0
1

7
 

 

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

 
ABP GRZEGORZ RYŚ ARCYBBISKUPEM METROPOLITĄ ŁÓDZKIM 

 
Ekscelencjo, 
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito  

 
  Parafianie Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu wraz z kapłanami  składają 

życzenia obfitości łask i darów Ducha Świętego, by Twój pasterski głos ze szcze-
gólną mocą podnoszony w służbie prawdzie, w imię fundamentalnych wartości 
Ewangelii, w obronie życia i rodziny był zawsze wysłuchany, zrozumiany  
i przyjęty. 

  Życząc siły, mocy i łaski Chrystusa na każdy dzień, pragniemy zapewnić, że 
w trudzie pracy na niwie Pańskiej jesteśmy i będziemy z Ekscelencją, będziemy 
wspierać swoją modlitwą i posługą w ramach naszych kompetencji.     

 Włączając się w dziękczynne Te Deum Kościoła Łódzkiego, z całego serca ży-
czymy i modlimy się, by Ksiądz Arcybiskup umocniony nowym wylaniem Du-
cha Świętego mógł jak najdłużej służyć naszej Metropolii. Aby cel, który przy-
świeca Arcybiskupiej posłudze i pragnienie, które je ożywia: Virtus in Infirmita-
te było wzorem całkowitego oddania Bogu i ludziom dla wiernych  
i kapłanów, a w realizacji wymagań pasterskiej odpowiedzialności, w rozwiązy-
waniu trudnych spraw niech wspiera Jego Ekscelencję Maryja Matka  
Dobrej Rady. 

Szczęść Boże! 
 
KOMUNIKAT O INGRESIE ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA, METROPOLITY ŁÓDZKIEGO 

 
Z wielką radością informujemy, że w sobotę 4 listopada br. o godz. 11.00, w liturgiczne wspomnienie świętego Ka-

rola Boromeusza – patrona chrzcielnego świętego Jana Pawła II, odbędzie się ingres arcybiskupa Grzegorza Rysia, 
metropolity łódzkiego, do bazyliki archikatedralnej. Weźmie w nim udział między innymi arcybiskup Salvatore Pen-
nacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. 

Niech duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy poczują się serdecznie zaproszeni do udziału 
w tym ważnym dla Kościoła łódzkiego wydarzeniu związanym z inauguracją posługi siódmego w prawie stuletniej 
historii naszej Archidiecezji Pasterza Kościoła Łódzkiego. 

 
+ Ireneusz Pękalski                                 + Marek Marczak 
Wikariusz Generalny                                                                           Administrator Archidiecezji Łódzkiej 

Łódź, dnia 27 września 2017 roku 
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KSIĄDZ ARCYBISKUP GRZEGORZ RYŚ 
 
Ksiądz 

arcybiskup 
Grzegorz 
Ryś urodził 
się 9 lutego 
1964 r. w 
Krakowie. W 
latach 1982-
1988 odbył 
formację w 
Wyższym 
Seminarium 
Duchownym 

Archidiecezji Krakowskiej oraz studia na Wydziale Teolo-
gicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 

Arcybiskup Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 
1988 r. z rąk księdza kardynała Franciszka Macharskiego 
w Katedrze Wawelskiej. Równolegle do studiów teolo-
gicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej, na którym, po rocznej 
pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. św. Mał-
gorzaty i Katarzyny w Kętach, został zatrudniony i podjął 
 studia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat,  
a w 2002 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakre-
sie historii. 

Ks. Grzegorz Ryś jest kierownikiem Katedry Historii 
Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału 
Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II, cenionym historykiem, liczącym się 
w środowisku naukowym i kulturalnym, autorem licz-
nych opracowań naukowych i popularnych z zakresu 
historii i teologii. Był członkiem komisji historycznych w 
procesach beatyfikacyjnych – miedzy innymi w procesie 
Jana Pawła II. 

Owocną pracę naukową łączy z zaangażowaniem dusz-
pasterskim: aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neoka-
techumenalnej, głosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. 
Co roku bierze też udział w pieszej pielgrzymce z Krako-
wa na Jasną Górę. 

Arcybiskup Grzegorz Ryś w latach 2004-2007 był dy-
rektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krako-
wie, a od 2007 do 2011 r. rektorem Wyższego Semina-
rium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 
2010-2011 r. był przewodniczącym Konferencji Rekto-
rów Seminariów Duchownych w Polsce. 

28 września 2011 otrzymał sakrę biskupią z rąk księ-
dza kardynała Stanisława Dziwisza. W swoim herbie 
przyjął zawołanie: Moc w słabości. 

Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligij-
ny, inicjator spotkania w intencji pokoju z udziałem 
chrześcijan, Żydów i muzułmanów „Echo Asyżu w Kra-
kowie” (2011); współtwórca i wykładowca kursu „ABC 
relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich” (od 2010); 
członek kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała 
przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymie-
rze” za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego; 
uczestnik Ekumenicznego Maratonu Biblijnego w Krako-
wie (od 2009). Od 2012 członek Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej. Przewodniczy Zespołowi ds. Nowej 
Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji 
Episkopatu Polski i Sekretariatowi ds. Nowej Ewangeliza-
cji w Archidiecezji Krakowskiej. 
Arcybiskup Rys był Członkiem Ogólnopolskiego Komitetu 
Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski 
w 2016 r. oraz Członkiem Rady ds. Kultury i Ochrony 
Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski. 
 

Źródło: archidiecezja.lodz.pl 
Pobrane przez: Marianna Strugińska -Felczyńska

  
  
 

    HERB KSIĘDZA ARCYBISKUPA  
        GRZEGORZA RYSIA 

 
 Na czerwonym tle widnieje wyłaniająca się z obłoków błogosławiąca ręka 

Opatrzności, motyw z pateny zmarłego w 1118 roku biskupa Maura. Za nią 
równoramienny, ozdobny krzyż, tzw. Crux gemmata. Patena odnaleziona wraz 
kielichem w biskupim grobie jest najstarszym naczyniem liturgicznym zachowanym 
w katedrze wawelskiej. Odsyła więc do najdawniejszych korzeni polskiego 
chrześcijaństwa; wzywa także do troski o zachowanie i pomnożenie wielkiego 
historycznego dziedzictwa wiary i kultury, którego syntezą jest Wawel. 
 

 Źródło: archidiecezja.lodz.pl 
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TRADYCJE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 

Śmierć jest odwieczną towarzyszką człowieka. Swoją 
nieuchronnością budzi lęk i prowokuje do zadawania 
pytań. Przez wieki, w różnych kulturach zmarłych ota-
czano szacunkiem i bojaźnią, zabiegano o ich przychyl-
ność. W tradycji pogańskiej wywoływano dusze zmar-
łych, przygotowywano dla nich posiłek, rozpalano ogni-
ska na rozstajach i na grobach, aby wędrujące dusze 
odnalazły drogę i mogły się ogrzać. Ogień miał też odpę-
dzać demony i oczyszczać. Na cmentarzach odprawiano 
uroczystości „dziadów” (stały się one 
inspiracją dla Adama Mickiewicza, 
autora dramatu romantycznego pt.: 
„Dziady”). Odwiedzanie grobów 
zmarłych to zwyczaj znany różnym 
ludom. Chrześcijaństwo nadało mu 
jednak wymiar religijny.  

Wspomnienie Wszystkich Świę-
tych wywodzi się z kultu męczenni-
ków. W Rzymie w VIII w. czczono 
tylko Maryję oraz męczenników, 
którzy oddali swe życie za wierność 
Chrystusowi. Każda wspólnota miała 
groby męczenników, na których w 
rocznicę śmierci odprawiano Eucha-
rystię i wspominano ich heroizm oraz 
męczeństwo. Wspólnota prosiła 
męczenników o ich wstawiennictwo u Boga. Z czasem 
kult ten rozszerzał się, obejmując osoby odznaczające się 
szczególnym oddaniem Bogu, „wszystkich doskonałych 
Sprawiedliwych”. Uroczystość obchodzoną pierwotnie  
w maju, przeniesiono na listopad (ze względów prak-
tycznych, gdyż łatwiej było wtedy zapewnić wyżywienie 
rzeszom pielgrzymów przybywającym do Rzymu). W 837 
r. papież Grzegorz IV wyznaczył obchody Święta Wszyst-
kich Świętych na dzień 1 listopada. Wtedy właśnie Ko-
ściół czci i przypomina wszystkich Świętych Pańskich,  
„z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języ-
ków” (Ap 7, 9), także tych, którzy nie mają swoich osob-
nych wspomnień w kalendarzu liturgicznym. Są oni dla 
nas wzorami do naśladowania, a w szczególnie ważnych 
momentach Kościół prosi o ich wstawiennictwo w jednej 
z najstarszych modlitw – Litanii do Wszystkich Świętych. 
Czczenie świętych nie pozostaje w sprzeczności z kultem 

Pana Boga. Przeciwnie, pośrednio – przez nich uwiel-
biamy Boga i wysławiamy Jego chwałę.  
 Święto Wszystkich Świętych gromadzi nas na cmenta-
rzach, ale należy pamiętać, że w tym dniu katolików ob-
owiązuje uczestnictwo we Mszy Św. Znamienne, że gro-
by swoich bliskich odwiedzają wtedy także ateiści, którzy 
chcą w ten sposób wyrazić szacunek i pamięć tym, którzy 
odeszli. Kwiaty i znicze płonące na grobach, modlitwa, 
zaduma, refleksje o przemijaniu tworzą szczególny na-

strój Święta Wszystkich Świętych. Przy-
chodzimy na cmentarze, żeby pobyć  
z tymi, których już z nami nie ma.  
W oczach pojawiają się łzy: 

„Żal, że się za mało kochało 
że się myślało o sobie 
że się już nie zdążyło 
że było za późno”  
(J. Twardowski „Żal”) 
 
Jako ludzie wierzący ufamy jednak, że 

Ci, których kochamy, gdzieś na nas czeka-
ją. Pociechą mogą być choćby słowa św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus: „Ja nie umie-
ram, wstępuję w życie!” 

Natomiast 2 listopada obchodzimy 
wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych (w polskiej tradycji nazywane Dniem Zadusz-
nym lub Zaduszkami). Dzień ten został ustanowiony  
w 998 r. przez opata benedyktynów z Cluny we Francji. 
Kościół wspomina wtedy i otacza modlitwą wszystkich 
zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Możemy 
im pomóc przez modlitwę, ofiarowanie odpustów zupeł-
nych, wypominki. Dzięki temu są bliżsi osiągnięcia zba-
wienia. O Zaduszkach pięknie napisała Joanna Kulmowa: 

„Smutek to jest mrok po zmarłych tu 
Ale dla nich są wysokie, jasne światy. 
Zapal świeczkę. 
Westchnij. 
Pacierz zmów. 
Odejdź, pełen jasności skrzydlatej.”  
(Joanna Kulmowa „Zaduszki”) 

 
Elżbieta Hildt 

 
 

RÓŻANIEC DO GRANIC 

 

7 października br., w święto Matki Bożej Różańcowej, 
podczas wydarzenia Różaniec do Granic, cała Polska 
wzdłuż granic została otoczona modlitwą różańcową. 

„Różaniec do granic” był szczególną sposobnością do 
realizowania wezwania, które Maryja przekazała 
dzieciom w Fatimie.  
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W 100 rocznicę objawień w Fatimie odpowiedzieliśmy 

na wezwanie Matki Bożej do odmawiania różańca, który 
jest ratunkiem dla świata. Wobec rosnącego napięcia, 
coraz liczniejszych zagrożeń, przed którymi staje Europa, 
modliliśmy się o nawrócenie do Boga, który jest źródłem 
i gwarantem pokoju oraz bezpieczeństwa.  

W gronie ambasadorów inicjatywy modlitewnej 
„Różaniec Do Granic” znaleźli się m. in: Cezary Pazura, 
Jerzy Zelnik, Dominika Figurska, Ewa Ziętek, Dariusz 

Kowalski, Marcin Mroczek, Przemysław Babiarz, 
Katarzyna Olubińska, Krzysztof Ziemiec, Antek 
Smykiewicz, Wojciech Modest Amaro i o. Benedykt 
Pączka. 

Ambasadorzy wystąpili w specjalnie przygotowanych 
spotach radiowych i telewizyjnych, w których mówili, 
czym jest dla nich różaniec oraz w jakiej intencji będą 
modlić się wspólnie z innymi uczestnikami „Różańca Do 
Granic”. 

Różaniec Do Granic miał miejsce wzdłuż granic Polski 
7 października 2017 r. Tego dnia, o godzinie 1030 
pielgrzymi spotkali się w 320 kościołach stacyjnych, 
położonych wzdłuż granicy naszego kraju. Po 
odprawionej w nich Mszy Świętej udali się do „stref 
modlitwy”, gdzie o godzinie 1400 rozpoczęli odmawianie 
Różańca. 

Z naszej parafii udała się grupa osób do Gietrzwałdu, 
a ci którzy nie mieli możliwości wyjazdu spotkali się na 
wspólnej modlitwie w naszej parafialnej świątyni o godz. 
1400

. 
Bogdan Pietrzak

 
 

SZTAFETA MODLITWY O POWOŁANIA  

W ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
 

Od poniedziałku 21 listopada 2016 na terenie Archi-
diecezji Łódzkiej rozpoczęło się wspólne wołanie o nowe, 
liczne i święte powołania kapłańskie oraz zakonne. Jest 
to odpowiedź na prośbę 
Chrystusa z kart ewangelii, 
który modląc się mówił: 
„Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Pro-
ście Pana żniwa, aby wy-
prawił robotników na swo-
je żniwo!” (Mt 9,38). 

„W związku z tym po-
wstała idea Sztafety Modli-
twy o Powołania w Archi-
diecezji Łódzkiej.” – czyta-
my w słowie Metropolity 
Łódzkiego, wprowadzającym do tego powołaniowego 
dzieła. Dalej czytamy: „Codziennie – od poniedziałku do 
piątku – sztafeta gromadzić będzie inną parafię na nabo-
żeństwie powołaniowym. Modlitwa przed Najświętszym 

Sakramentem rozpocznie się o godz. 1500 i zakończy 
Mszą św. wieczorną we wspomnianej intencji. Niech do 
tej modlitewnej troski Kościoła włączą się w szczególny 

sposób rodziny, ruchy, grupy 
formacyjne oraz ludzie chorzy  
i cierpiący.” 

Zewnętrznym znakiem trwają-
cej w danej parafii sztafety modli-
tewnej jest obecność niewielkiej 
figury Chrystusa Dobrego Paste-
rza – kopi figury znajdującej się  
w kaplicy seminaryjnej.  

W naszej parafii modlitwa  
o powołania będzie miała miej-
sce 27 listopada 2017 roku. 

Zapraszamy wszystkich para-
fian oraz grupy parafialne do włączenia się w to dzieło, 
jakim jest Sztafeta Modlitwy o Powołania. 

 
Źródło: archidiecezja.lodz.pl

 
 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 
 

Liturgiczna Służba Ołtarza to jedna z grup formacyj-
nych działających przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady w 
Zgierzu. Grupa ta liczy 19 ministrantów w tym 8 mini-

strantów Słowa Bożego – lekto-
rów oraz 11 Ministrantów Ołta-
rza. Swoją chęć wstąpienia do 

https://ekai.pl/?s=różaniec+do+granic
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grona Ministrantów wyraziło 6 kandydatów. Opiekunem 
duchownym naszej ministranckiej formacji jest ks. To-
masz Cyliński.  Spotkania ministranckie odbywają się w 
każdą sobotę o godzinie 1000 w Domu Duszpasterskim, 
dla kandydatów zaś o godzinie 1100. 

Od tego roku nasz prezes Mateusz Jagieło wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, dlatego na 
zbiórce 8 września 2017 roku, wybrany został nowy za-
rząd, który składa się z Prezesa, którym został Mateusz 
Jędrzejec oraz pomocników, którymi są: Jacek Graczyk, 
który jest odpowiedzialny za liturgiczne przygotowanie; 
Mateusz Jadczak, który jest skarbnikiem oraz Mateusz 
Winkler, który opiekuje się kandydatami na ministran-
tów.  

My jako wspólnota wraz z duszpasterzami naszej pa-
rafii modlimy się o łaskę wytrwania w powołaniu dla 
naszego „brata”, który podjął trud nauki w WSD w Łodzi 
oraz modlimy się o nowe powołania do kapłaństwa li-
cząc, że któryś z nas zechce kiedyś stać się robotnikiem 
w winnicy Pana. Modlimy się także o powiększenie na-
szej wspólnoty. Liczymy, że nasza wspólnota ministranc-
ka będzie coraz większą i żywą wspólnotą.   

Wszystkich, którzy chcieliby zostać ministrantami za-
praszamy na spotkania formacyjne w każdą sobotę na 
godzinę 1100 do Domu Duszpasterskiego.  
 

Mateusz Jadczak  

 

 
KORONKA NA ULICACH MIASTA ZGIERZA 

 

Duża grupa mieszkańców Zgierza zebrała się 
28 września 2017 roku na pl. J.  Kilińskiego  
o godz. 1500 aby odmówić Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia.  

Uczestnicy modlili się o miłosierdzie dla siebie, 
bliskich, Ojczyzny, o spokój na świecie, za władze 
miasta, powiatu, województwa i Polski. Data 
związana jest z rocznicą beatyfikacji błogosławio-
nego Michała Sopoćki, spowiednika św. siostry 
Faustyny. Akcja przypomina też o przesłaniu Bo-
żego Miłosierdzia, które Jezus dał św. siostrze 
Faustynie. 

Wspólnie ze Zgierzanami modlili się ks. pro-
boszcz z parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgie-
rzu  Andrzej  Blewiński, księża wikariusze Krzysz-
tof Basztabin, Tomasz Cyliński, rezydent  ks. Sta-
nisław Kaniewski oraz ks. Ryszard Żurek z parafii św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu. 

W  parafii Matki Bożej Dobrej Rady oprócz kapłanów  
osobą pilotująca jest pani Daniela Michalak – lider Ze-
społu Liturgicznego.  

 
Na zakończenie ks. proboszcz podziękował, kapłanom 

oraz uczestnikom za wspólną modlitwę i za świadectwo  
wiary. 

Marianna Strugińska-Felczyńska

 
 

AUTOKAROWA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI  
BOŻEJ LEŚNIOWSKIEJ 

 

Nasza pielgrzymka odbyła się 16 września 2017 roku. 
Wyjechaliśmy o godzinie siódmej rano spod Domu Para-
fialnego. Podróż przebiegła we wspólnej modlitwie i 
śpiewie, ku ogólnemu i miłemu zaskoczeniu, pierwszym 
miejscem, które zwiedziliśmy, była miejscowość Gidle. 
W miejscowości tej, dowiedzieliśmy się o historii tego 

pięknego miejsca. Po indywidualnym błogosławieństwie 
Winem Gilewskim, udaliśmy się w dalszą podróż do za-
mierzonego miejsca pielgrzymki Sanktuarium Matki Bo-
żej Leśniowskiej. Na miejscu dowiedzieliśmy się o całej 
historii tego miejsca. Historię tę opowiedział nam przy-
szły brat Dominikanin. 



 

 

D
o

b
r

a
 R

a
d

a
 1

0
 (

9
6

)
 P

a
ź

d
z

ie
r

n
ik

 2
0

1
7

 

6 

 O godzinie dwunastej w naszych intencjach ksiądz 
Krzysztof odprawił uroczystą mszę świętą. Następnie po 
wspólnym odpoczynku i zakupieniu dewocjonaliów, uda-
liśmy się w dalszą drogę do Klasztoru Św. Anny. Na miej-
scu siostra klauzuralna, która również 
jest Dominikanką, opowiedziała na jak 
wygląda życie mieszkających tutaj sióstr 
i o tym cudownym miejscu. Dowiedzieli-
śmy się również o wielu łaskach, jakie 
otrzymują w tym świętym miejscu przy-
byli wierni, za wstawiennictwem Św. 
Anny – babci Pana Jezusa. 
 U sióstr, można było nabyć przygo-
towane przez nie, różnorakie wyroby 
lecznicze. Koniec pielgrzymki, uwieńczy-
liśmy pamiątkową wspólną fotografią 
wszystkich uczestników. Szczęśliwi i w 
rozmodlonym nastroju, powróciliśmy 
do swoich rodzin i domów. 

 Na zakończenie tej krótkiej relacji, bardzo pragniemy 
podziękować Księdzu Krzysztofowi, za zorganizowanie 
tak pięknej pielgrzymki. 

Aneta Hajdys 

 
 

 
U STÓP PATRONKI POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW 

 
Dnia 30 września br. członkowie Akcji Katolickiej oraz 

Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, 
wspólnie z dziećmi pokłonili się Patronce Polskich Parla-
mentarzystów – Matce Bożej Trybunalskiej podczas Wo-
jewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które 
odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim. Przed wyjazdem 
wspólną modlitwę 
odmówił z nami i po-
błogosławił uczestni-
ków ks. Tomasz Cyliń-
ski. 

Rok 2017 jest dla 
Piotrkowa Trybunal-
skiego wyjątkowy, 
ponieważ obchodzi  
jubileusz 800-lecia 
powstania miasta. 
Wśród zacnych gości, 
którzy odwiedzili mia-
sto w roku jubileuszu był prezydent Polski i Węgier. 

Piotrków odegrał kluczową rolę w tworzeniu się pań-
stwowości polskiej. W tym mieście tworzył się dwuizbo-
wy parlament, na tron polski obierani byli Jagiellonowie,  
odbywały się obrady Trybunału Koronnego. W 1493 
odbył się pierwszy sejm w Piotrkowie. Data ta przyjmo-
wana jest jako początek parlamentaryzmu polskiego. W 
wiekach XV/XVI mały miejsce zjazdy generalne i prowin-
cjonalne oraz zjazdy sejmów walnych.Światowy Dzień 
Turystyki to święto turystyki obchodzone corocznie 27 

września od 1979 roku, ustanowione przez organizację 
branżową, jaką jest Światowa Organizacja Turystyki 
(UNWTO), do której Polska należy od 1975 roku.  

Nasza grupa uczestniczyła w wyjeździe autokarowym 
do: Opactwa Norbertanek w Witowie, Leśnej Osady 
Edukacyjnej w Kole, w spacerze po Piotrkowie Trybunal-

skim trasą ,,Wielokulturowy 
Piotrków” oraz przejażdżce 
konnej. Podczas spaceru dotar-
liśmy do Sanktuarium Matki 
Bożej Trybunalskiej, która 26 
maja 2007 roku została ogło-
szona  Patronką Polskich Par-
lamentarzystów, aby się jej 
pokłonić i  zanieść swoje trud-
ne sprawy. Początkowo Matka 
Boża Trybunalska, zwana też 
Matką Pocieszenia, była w 
najstarszym kościele w Piotr-

kowie im. Św. Jakuba. W kościele Fary uroczystymi na-
bożeństwami zaczynały się w XV i XVI wieku zjazdy gene-
ralne szlachty polskiej i obrady sejmowe, a później sesje 
Trybunału Koronnego. W 1829 roku, staraniem o.o. Pija-
rów obraz został przeniesiony do kościoła św. Franciszka 
Ksawerego, który stał się Sanktuarium Matki Bożej Try-
bunalskiej. Sanktuarium jest powszechnie uznanym 
miejscem modlitwy za tych, którzy sprawują władzę. 
Modlili się przed nim monarchowie (m. in. król Stefan 
Batory), posłowie i senatorowie.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_walny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pijarzy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pijarzy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Franciszka_Ksawerego_w_Piotrkowie_Trybunalskim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Franciszka_Ksawerego_w_Piotrkowie_Trybunalskim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Batory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Batory
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Obraz Matki Bożej Trybunalskiej 26 maja 2006 roku 
ukoronował papież Benedykt XVI podczas mszy św. na 
placu Piłsudskiego w Warszawie.  Korony dla obrazu 
poświęcił w Rzymie 27 października 2004 roku Jan Paweł 
II. 
  Podczas spaceru uczestnicy zapoznali się z historią 
grup ludności zamieszkujących w Piotrkowie: żydowską, 
protestancką, prawosławną oraz ich świątyniami. Zapo-
znali się także z legendą założenia miasta, która przypi-
suje ten fakt żyjącemu w I połowie XII wieku, potężnemu 
możnowładcy polskiemu Piotrowi Duninowi zwanemu 
Włostowicem, który pokutując za czyn nierycerski, miał 

w Polsce wybudować 77 kościołów, w tym najstarszy 
kościół w Piotrkowie pod wezwaniem św. Jakuba. 

Podczas wycieczki objazdowej dotarliśmy do Opac-
twa Norbertanek w Witowie które  powstało w roku 
1179, z fundacji biskupa płockiego, Wita z Chotla, herbu. 
Od niego wzięła się nazwa miejscowości. Obecnie kościół 
jest późnobarokową świątynią. W ołtarzu głównym znaj-
duje się obraz Zwiastowania Pańskiego uznany za cu-
downy od 1735 roku. 
Wszyscy wrócili zadowoleni pełni wrażeń. 
 

Marianna Strugińska-Felczyńska 

 

 
ZGIERZANIE PAMIĘTALI - 17 WRZEŚNIA 2017 ROKU – 78  ROCZNICA NAPAŚCI  

ROSJI RADZIECKIEJ  NA POLSKĘ I DZIEŃ SYBIRAKA 
 

Co roku w rocznicę tamtych wydarzeń samorządowcy, uczniowie, harcerze, stowarzyszenia oraz mieszkańcy Zgie-
rza spotykają się, aby oddawać hołd poległym i wywiezionym do niewoli. W parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgie-
rzu, w 78 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, odbyła się Msza Św. celebrowana przez ks. proboszcza 
Andrzeja Blewińskiego. Chór  parafialny zaśpiewał  hymn Sybiraków.  

Po modlitwie głos zabrał prezes Związku Sybiraków, w swoim wystąpieniu  przypomniał o tragicznych losach Na-
rodu Polskiego z czasów wojny oraz zaapelował do zebranych o pamięć i szacunek dla wydarzeń sprzed lat.  

 

Drodzy Nauczyciele 

 

Wszyscy nasi kochani nauczyciele dla swo-

ich uczniów cierpliwości mają wiele. 

Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeo-

gromny bukiet życzeń Wam  składamy. 

Dużo zdrowia, cierpliwości,  

wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz  

zadowolenia z  uczniów. 

Aby zawsze było słońce  

i uśmiech na twarzy, aby wszystko się spełniło 

o czym Pani/Pan marzy. 
 

Zespół Redakcyjny Dobrej Rady 

 
 

 
Zapraszamy wszystkich na Koncert Laureatów II 

Zgierskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Otwórz-
cie drzwi Chrystusowi i Jego Matce” Zgierz 2017, 
który odbędzie się w dniu 15.10.2017 o godz.15.00 
w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu, ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie 5.  

Czekamy na Was do zobaczenia!  
Duszpasterze  i organizatorzy 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_XVI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Msza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
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Z KSIĄG PARAFIALNYCH  
 
 
 
 

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH 

 
Sakrament chrztu otrzymali 

Alicja Helena Olejniczak   Zofia Anna Zamojska    Franciszek Kruk    Antonina Similska 
Maciej Marcel Marczewski  Izabela Marta Szałowska  Urszula Emilia Szałowska  Kuba Badek   
Fabian Stefan Molenda 

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

Odeszli do wieczności 

Andrzej Ambroziak (ur.1952)  Stefania Zielińska (ur.1932)   Wacław Kowalski (ur.1928) 
Wiesława Majewska (ur.1931)  Jerzy Król (ur.1957)     Dariusz Krysztofiak (ur.1968) 
Teresa Raj (ur.1957)     Wiesława Majacz (ur.1935) 

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

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, Bogdan Pietrzak   

Składanie gazetki: Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska. 
Zdjecia: Marianna Strugińska-Felczyńska  

Dystrybutor: Marek Cylke 

Miasto Zgierz reprezentował prezydent Miasta Zgierza  
Przemysław Staniszewski oraz Przewodniczący Rady 
Miasta Zgierza Radosław Gajda, Powiat zgierski repre-
zentował Wojciech Budziarski – członek Zarządu Powiatu 
Zgierskiego. Przybyli goście złożyli wieńce i kwiaty pod 
tablicą poświęconą pamięci Sybirakom. Na zakończenie 
wykonano o wspólne zdjęcie Sybiraków z przedstawicie-
lami władz.  

 
Marianna Strugińska-Felczyńska 

   
 
 

 

Sakrament małżeństwa zawarli 
 

Justyna Rzeżawska i Dariusz Kurczewski   Magdalena Michalak i Przemysław Solecki 
Karolina Salamon i Damian Kowalewski   Marta Walińska i Maciej Kosiewicz 

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


