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DOBRA  

RADA 
PISMO PARAFIALNE SIERPIEŃ    2010 (10) 

Kiedy polski lud klęczy! 
Refleksje z Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 15-16.07.2010 r.

Motto: 
Był sobie 
tkacz Joachim 
jego Ŝona 
Anna, którym 
narodziła się 
córka. 
A ta córka 
została matką 
BoŜą, Królową 
Polski, naszą 
Matką. 

 Plac 
Kilińskiego, 

godz. 16.30 – 
centralne 

miejsce 
Zgierza. 

Rozpoczyna 
się 

naboŜeństwo 
oczekiwania, 

ostatnie pół 
godziny czasu 

na spotkanie z Matką Naszych Serc. Ludzi przybywa. 
Przed godz. 17 poruszenie; przyjeŜdŜa ks. Bp Adam Lepa. 
Jeszcze tylko chwila i samochód – kaplica z koronami na 
dachu dojeŜdŜa do placu, zatrzymuje się. Z samochodu 
wyprowadzana jest kopia Obrazu Matki BoŜej 
Jasnogórskiej.  
 BoŜy lud kl ęka. Oddaje cześć swojej Królowej. Na 
twarzach łzy wzruszenia.  
 Tłumy, tłumy, tłumy. Formuje się procesja. W 
asyście księdza biskupa, księdza dziekana, innych 
kapłanów i tłumu wiernych, Matka BoŜa wprowadzana jest 
do świątyni. Następuje uroczysta koncelebrowana Msza 
Święta pod przewodnictwem księdza biskupa Adama. 
Matka BoŜa Jasnogórska nawiedza zgierską parafię pod 
wezwaniem Matki BoŜej Dobrej Rady. Program wizyty jest 
bogaty i zróŜnicowany, tak by kaŜdy, kto tylko chce mógł 
spojrzeć w oczy Matki BoŜej, porozmawiać z Nią, 
zawierzyć Jej wszystkie problemy i troski i podziękować za 
okazane łaski. Są czuwania nocne, Apel Jasnogórski, 
msze święte. Jest uroczysta Pasterka Maryjna, Godzinki o 

Niepokalanym Poczęciu NMP i zawsze, aŜ do Mszy 
Świętej na zakończenie Nawiedzenia, poświęcenia 
obrazów Matki BoŜej Jasnogórskiej do naszych mieszkań, 
liturgii poŜegnania, kościół pęka w szwach od ilości 
wiernych. Dlaczego? PrzecieŜ są wakacje, czas urlopów i 
wypoczynku. Odpowiedź jest banalnie prosta, zawarta w 
słowach pieśni maryjnej: „My chcemy Boga w naszym 
kraju, (…) w polskim języku i zwyczaju”. I nikt nam tego nie 
wydrze. śadni ludzie chcący usunąć krzyŜ z miejsc 
publicznych i Ŝaden urzędnik zezwalający w naszej stolicy 
na nieobyczajne i wulgarne parady.  
 Polski lud chce i potrzebuje sacrum.  
 Choć świat ulega podszeptom szatana, krzyŜ trwa, 
a przy nim Polska i Polacy od ponad tysiąca lat. „To nasza 
chluba, to nasza los”. Ze słów Ojca Jarosława, paulina, 
przygotowującego nas do nawiedzenia Matki BoŜej, 
biskupa Adama, naszego proboszcza i innych pasterzy 
głoszących homilie i słowa nauczania, wysnuwa się 
wniosek: nie moŜemy być tylko słuchaczami ewangelii, ale 
przede wszystkim jej wykonawcami – ludźmi czynu 
ewangelicznego. Wszystko po to, by krzyŜ trwał w naszej 
ojczyźnie, a Matka BoŜa mogła odwiedzać nasze prawn 

uki.  

 Niech pszczoła niestrudzona, pracowita, uŜyteczna 
pszczoła będzie naszym wzorem w tej pracy.  
 „Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki 
stan” parafii Matki Bo Ŝej Dobrej Rady w Zgierzu! 

Bolesław W ąsowski
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Peregrynacja Obrazu Matki Jasnogórskiej w naszej parafii
Rozpoczynając rozwaŜania na temat nawiedzenia Matki 
BoŜej w obrazie Jasnogórskiej Pani w parafii Matki BoŜej 
Dobrej Rady pragnę zatrzymać  się nad miejscem i rolą 
Maryi w Kościele, do 
którego wszyscy 
naleŜymy. 
 Kościół 
naucza, Ŝe Maryja jest 
przede wszystkim 
Matką BoŜą, 
podkreśla Jej 
macierzyństwo 
odnoszące się do 
osoby Trójcy Świętej, 
współistotnej z 
Bogiem Ojcem. 
„Maryja jest 
prawdziwie „Matką 
Boga”, poniewaŜ jest 
Matką wiecznego Syna BoŜego, który stał się człowiekiem 
i który jest sam Bogiem”.1 Najświętsza Panienka juŜ na 
samym początku wypowiadając swoje „Fiat” daje 
przyzwolenie na realizację BoŜego planu i działanie Ducha 
Świętego w niej. Stając się Matką Jezusa Chrystusa staje 
się równieŜ Matką Jego Mistycznego Ciała -  Kościoła, 
oraz Jego członków. 
 Jest jeszcze jedno bardzo waŜne wydarzenie w 
Ŝyciu Najświętszej Panny, w którym podtrzymuje i 
potwierdza swoje „ Fiat”. Moment ten opisuje ewangelista 
Jan (J 19,25-28). Z wysokości krzyŜa Jezus nadaje nowy 
wymiar Maryi Matka Jezusa Chrystusa w szczególny 
sposób staje się Matką Kościoła, którego symbolicznym 
reprezentantem staje się św. Jan. Od tej pory Ta, która jest 
pełna łaski wstawiać się będzie za swoim Kościołem i 
opiekować się nim.  
 Szczególna pomoc Maryi uwidacznia się juŜ na 
początku działalności Jej Syna, kiedy to ratuje 
nowoŜeńców na weselu w Kanie Galilejskiej. Jej Matczynej 
opieki niejednokrotnie doświadczył naród Polski, kiedy 
miały miejsca cud nad Wisłą, bitwa pod Grunwaldem czy 
obrona Jasnej Góry. We wszystkich wspomnianych 
wydarzeniach naród polski prosił o pomoc Matkę BoŜą i tę 
pomoc otrzymał. Podobnie jak kiedyś dzisiaj równieŜ 
Niebieska Pani śpieszy nam z pomocą i czeka, kiedy 
wyciągniemy do niej rękę o pomoc. Szczególnym 
przejawem takiej woli Maryi zdaje się być pielgrzymowanie 
jej w obrazie Jasnogórskiej Pani po terenie całej Polski. 
Dzięki temu wszyscy mogą odczuć bliskość Matki BoŜej i z 
ufnością zawierzyć jej wszystkie swoje problemy i 
zmartwienia.  
  
 W tym roku tj. 2010 obraz Matki BoŜej 
Częstochowskiej dotarł do parafii Matki BoŜej Dobrej Rady 
w Zgierzu. Zanim jednak Matka BoŜa nawiedziła naszą 
parafię O. Jarosław z Zakonu Paulinów przeprowadził 
misje, w czasie których mogliśmy przygotować się do 
godnego przyjęcia Matki Boga. W czasie ich trwania 
między innymi bardzo mocno zaakcentowany był problem 
dobrze pojętej miłości małŜeńskiej i odpowiedzialności za 
to uczucie. Ojciec Jarosław bardzo dobitnie mówił o roli 
małŜonków ich obowiązkach wynikających z przysięgi 
małŜeńskiej oraz zwrócił uwagę na trudności dochowania 
zobowiązań wynikających z przysięgi małŜeńskiej. 

                                                           

1  Katechizm Kościoła Katolickiego nr 509 

Wsłuchując się w głos Ojca misjonarza  mogliśmy dostrzec 
jedną z przewodnich myśli w nauczaniu Sługi BoŜego Ojca 
Świętego Jana Pawła II. PapieŜ powołując się na 

objawienie, z którego 
Kościół czerpie swą 
naukę wskazuje na 
powołanie człowieka do 
miłości, która swoje 

urzeczywistnienie 
wśród wielu innych 
form Ŝycia znajduje 
równieŜ w małŜeństwie. 
Skoro zaś Bóg, który 
jest Miłością powołuje 
osobę ludzką do 
zawierania sakramentu 
małŜeństwa to przede 
wszystkim czyni nas 
odpowiedzialnymi za 

pokochaną osobę, oraz za rodzinę którą załoŜymy. 
„Objawienie chrześcijańskie zna dwa właściwe sposoby 
urzeczywistnienia powołania osoby ludzkiej – w jej 
wewnętrznej jedności – do miłości: małŜeństwo i 
dziedzictwo. Zarówno jedno jak i drugie w formie im 
właściwej, są konkretnym wypełnieniem najgłębszej 
prawdy o człowieku, o jego istnieniu na obraz BoŜy. (...) 
Bóg wpisuje w człowieczeństwo męŜczyzny i kobiety 
powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za miłość i 
wspólnotę. Miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym 
powołaniem istoty ludzkiej”.2    
 W raz z poszanowaniem rodziny dowiedzieliśmy 
się w jaki sposób powinniśmy odnosić się do ludzi 
starszych, często juŜ schorowanych.     
 Ojciec Jarosław zwrócił równieŜ uwagę na fakt, Ŝe 
kiedy kochamy drugiego człowieka i to w jaki sposób 
okazujemy mu swoje uczucia świadczy o naszej miłości do 
Boga. Nie moŜna bowiem kochać drugiego człowieka nie 
kochając najpierw Chrystusa.3  W innej ze swoich prelekcji 
misyjnych  Ojciec Jarosław wskazywał na potrzebę 
realizacji dobrze zrozumiałej miłości. Jeśli bowiem 
ukształtowana zostanie ona w sposób nieprawidłowy w 
młodym człowieku to przyniesie to niepoŜądane 
konsekwencje w przyszłości. Jako ludzie dorośli mamy 
obowiązek poprawnego kształtowania sumienia młodego 
pokolenia.  
 W ciągu dnia przygotowywaliśmy się do przyjęcia 
Matki BoŜej w obrazie Jasnogórskiej Pani przez 
uczestnictwo we Mszach Świętych, wsłuchiwanie się w 
Słowo BoŜe i kontemplowanie Go, oraz poprzez 
przystąpienia do sakramentu pokuty. Wieczorami zaś 
wspólnie spotykaliśmy się na Apelu Jasnogórskim, w 
czasie którego wychwalaliśmy Matkę BoŜą za jej dobro, 
oraz przepraszaliśmy za wszelkie popełnione nieprawości. 
 15.07.2010 r. o godzinie 16.30 parafianie kościoła 
pod wezwaniem Matki BoŜej Dobrej Rady w Zgierzu 
przywitali długo oczekiwany obraz z Cudownym 
Wizerunkiem naszej Mamy na Placu Kilińskiego. Później 
obraz został przeniesiony do świątyni parafialnej, gdzie 
pod przewodnictwem biskupa Adama Lepy została 

                                                           

2   Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris 
Consortio, w: Jan Paweł II – przesłanie, Druck, Poznań, 
2006,s.75n. 
3   Por. A. Gorzandt, Narzeczonym o małŜeństwie, 
Lubelskie wydawnictwo diecezjalne , Lublin,1991, s. 8 n. 
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odprawiona uroczysta msza święta w czasie której po raz 
kolejny usłyszeliśmy o ogromnej miłości jaką Matka BoŜa 
do nas Ŝywi i o pomocy jaką nam ofiaruje. Przez cały okres 
pobytu obrazu Królowej Polski w parafii Matki BoŜej Dobrej 
Rady trwały czuwania. Na początku Osobę Maryi 
adorowali przedstawiciele Akcji Katolickiej. Tego samego 
dnia o godzinie 21.00 na Apelu Jasnogórskim 
wychwalaliśmy Maryję i dziękowaliśmy za przybycie do 
naszej parafii. O północy odprawiona została pasterka 
Maryjna, na której zebrały się rzesze ludzi. Nastał w końcu 
dzień poŜegnania obrazu, które nastąpiło w piątek o 
godzinie 15.00. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta. 
Wierni parafianie przynieśli ze sobą obrazy 
przedstawiające wizerunek Matki BoŜej Częstochowskiej. 
W czasie eucharystii nastąpiło poświęcenie pamiątkowych 
obrazów, które ludzie unieśli do góry odprowadzając Matkę 
BoŜą.  

 Okres nawiedzenia parafii przez obraz Królowej 
Polski wzbogacił duchowo wiernych uczestniczących w 
uroczystościach. Ludzie przez całą noc przychodzili do 
tronu Matki, aby oddać naleŜną Jej cześć i prosić o pomoc. 
Jestem przekonany, Ŝe wygłoszone w czasie uroczystości 
homilie sprawią, Ŝe staniemy się lepszymi ludźmi, 
gotowymi zawsze spełniać wolę Boga. Przekonaliśmy się 
juŜ nieraz o tym, Ŝe naród Polski potrafi jednoczyć się w 
takich momentach jak ten. Byłoby dobrze, gdyby zapał i 
chęci do postępowania zgodnie z zasadami BoŜych 
przykazań nie opuściły nas wraz z poŜegnaniem obrazu 
Maryi z parafii Matki BoŜej Dobrej  Rady, lecz abyśmy 
zawsze byli gotowi odpowiedzieć na wezwanie „Zróbcie 
wszystko cokolwiek Syn mój wam powie”.                        

Andrzej Kalinowski

Z troską o najmłodszych parafian    
Dnia 14 lipca 2010 roku o godzinie 11.00 w 

ramach misji nawiedzenia Obrazu Matki BoŜej 
Jasnogórskiej w kościele Matki Boskiej Dobrej Rady 
odbyło się naboŜeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci i 
młodzieŜy.  Uczestniczyły w nim nie tylko dzieci, ale 
równieŜ dorośli. Ojciec Jarosław rozpoczął spotkanie 
wspólną modlitwą i śpiewem pieśni Maryjnych. Misjonarz 
poprosił dzieci przed ołtarz. Wszyscy wysłuchaliśmy Słowa 
BoŜego i pochyliliśmy głowy na błogosławieństwo 
Ewangeliarzem.  

Ojciec rozpoczął homilię pytaniem o pięć warunków 
dobrej spowiedzi, które wymieniliśmy na jego prośbę: 

1. Rachunek sumienia. 
2. śal za grzechy. 
3. Mocne postanowienie poprawy. 
4. Szczera spowiedź. 
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. 

KaŜdy z nich omówiliśmy i wyjaśniliśmy, na czym 
polegają. Gdy mieliśmy problem z wyjaśnieniem, czym jest 
sumienie, Ojciec opowiedział nam historyjkę o grzeszącym 
Michałku, który pewnego dnia, właśnie za sprawą 
sumienia, nawrócił się i przeprosił rodziców, których nie 
szanował. W końcu wszystko było dla nas jasne. Misjonarz 
poświęcił nasze krzyŜe, z którymi mieliśmy przystąpić do 
spowiedzi i zabrał nas na ołtarz. Tam usiedliśmy w 
ławkach, zamknęliśmy oczy i zrobiliśmy rachunek 
sumienia. 

Po sakramencie pokuty przyjęliśmy Komunię 
Świętą. Z czystymi sercami, w pełni przygotowani do 
nawiedzenia Obrazu Matki BoŜej Jasnogórskiej udaliśmy 
się do domów. Rekolekcje z Ojcem Jarosławem na długo 
pozostaną w naszej pamięci. 

Michalina i Natalia Barylskie

Godzinki O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
W czasie Misji Nawiedzenia Obrazu Matki BoŜej 

Jasnogórskiej nauczyliśmy się, co niektórzy przypomnieli 
sobie „Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP”. Jednak 
mało, kto zna ich pochodzenie. Czas i miejsce powstania 
oraz autorstwo Godzinek nie są dokładnie znane. 
Przypuszcza się, Ŝe powstały one w XIV lub XV wieku. Na 
skutek sporu o pogodzenie nauki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP z dogmatem o powszechności odkupienia 
w Chrystusie, Leonard Nogarol, franciszkański teolog z 
Werony, gorący obrońca Niepokalanego Poczęcia, ułoŜył 
oficjum (czyli teksty kapłańskiego brewiarza) ku czci 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi. 
Zatwierdził je papieŜ Sykstus IV w1476 roku. Według 
niektórych badaczy oficjum przetłumaczono na język polski 
jako Godzinki o Niepokalanym Poczęciu i pod tym tytułem 
znalazły się w modlitewniku ułoŜonym przez Wacława z 
Brodni. Będący obecnie w uŜyciu tekst Godzinek jest 

jednym z wielu znanych na przestrzeni stuleci i pochodzi 
prawdopodobnie z XVII wieku. Tak więc, na wzór modlitw 
kapłańskich (brewiarza) powstało naboŜeństwo ku czci 
Najświętszej Panny Maryi, zwane Godzinkami. Podobnie 
jak brewiarz, Godzinki składają się z siedmiu części: 
jutrzni, prymy, tercji, seksty, nony, nieszporów i komplety. 
KaŜda z tych części zawiera wezwanie: „BoŜe, ku 
wspomoŜeniu memu wejrzyj”, hymn, werset i 
responsorium, ofiarowanie i antyfonę z modlitwą. 
Proboszcz ks. Andrzej Blewiński jako wotum wdzięczności 
za peregrynację w naszej parafii przywrócił modlitwę 
Godzinek.  

Nasi Duszpasterze serdecznie zapraszają do 
wspólnego modlitwy Godzinek, w kaŜdą niedzielę o 
godzinie 630.  

Kinga i Krzysztof Cylke

Misyjny rachunek sumienia
     W pierwszym dniu rekolekcji Ojciec Paulin, w trakcie 
nauki misyjnej zwrócił uwagę na rachunek sumienia. Dał 
nam wiele przykładów, wydawać by się mogło drobnych 
zaniedbań, co jednak w skali całej parafii daje wielkie zło. 
       Zwrócił uwagę na brak przykładu wiary dorosłych 
parafian wobec młodego pokolenia, co w konsekwencji 
prowadzi do braku dzieci i młodzieŜy w Kościele 
„pozamykanych w domach”. Ukazał nam naszą bierność 
wobec zepchnięcia religii do sfery prywatnej, czego 
konsekwencją jest, iŜ wielu parafian nie uczestniczy w 
niedzielnej Eucharystii, pokucie i ogranicza się tylko do 

Mszy raz lub dwa razy w roku. Ukazał nam teŜ nasze 
lenistwo i skutki marnotrawienia środków finansowych 
wydawanych na alkohol czy papierosy, które moŜna 
przeznaczyć dla dobra własnej rodziny, czy teŜ wspólnoty 
parafialnej. 

Ojciec Paulin wezwał nas do gorliwej modlitwy 
oraz głębokiego rachunku sumienia nie tylko z grzechów 
ale równieŜ z zaniedbań których się dopuszczamy. Słowa 
Misjonarza otworzyły nasze serca na przyjęcie kochającej 
nas Matki Jasnogórskiej  w naszej parafii i rodzinach.  

Kinga i Krzysztof Cylke  
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Procesja ulicami miasta Zgierza
Drugi dzień Misji Maryjnych był dniem modlitwy o 

Ŝycie chrześcijańskie rodzin. W czasie kaŜdej Mszy 
świętej udzielane było specjalne błogosławieństwo dla 
rodzin, a ukoronowanie dnia była procesja maryjna 
ulicami miasta, na cześć najświętszej Marii Panny. W 
procesji wzięło udział kilkaset osób, kaŜdy z lampionem w 
dłoni modlił się do Matki Jezusa. Drogę rozpoczęliśmy 
pieśnią „Gwiazdo śliczna wspaniała” a następnie w 
skupieniu rozwaŜaliśmy tajemnice radosne RóŜańca 
Świętego. Przed kaŜda tajemnicą Ojciec Jarosław wzywał 
parafian do liczniejszego udziału w Misjach Maryjnych, do 
uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Zwrócił się 
prośbą do rodziców, aby przyprowadzali swe dzieci do 
kościoła, by mogły w modlitwie oczekiwać na spotkanie z 
Matką Jezusa. Wierni modlili się w intencjach parafian, 
którzy swe prośby i pragnienia przedstawili Najświętszej 

Matce. Po powrocie do kościoła Ksiądz proboszcz Andrzej 
Blewiński, podziękował wszystkim parafinom za udział w 
marszu na cześć Maryi oraz osobom, dzięki którym nasza 
procesja mogła się odbyć i być bezpieczną. Wyraził 
wyrazy wdzięczności między innymi Powiatowej 
Komendzie Policji StraŜy Miejskiej za zapewnienie 
bezpieczeństwa.  

Czas skupienia i modlitwy pozwolił na wsłuchanie 
się w głos sumienia, zastanowienie się nad własnym 
Ŝyciem, przewartościowaniem go oraz na bliski kontakt 
duchowy z Maryją i Jej Synem. Pozostawił w nas równieŜ 
niezapomniane wraŜenia. Na zakończenie księŜa z naszej 
parafii wraz z ojcem Jarosławem udzielili 
błogosławieństwa. 

Beata Pawłowska, Joanna Zalewska

Czuwanie z pieśnią i modlitwą
TuŜ po uroczystej Mszy Świętej 

koncelebrowanej przez 
Księdza Biskupa Adama 
Lepy, odbyło się przed 
Obrazem Matki BoŜej 
Jasnogórskiej, czuwanie 
członków i sympatyków 
Akcji Katolickiej działającej 
przy naszej parafii. 
Modlitwę rozpoczęto 
dziękując Maryi za 
przybycie i obecność w 
naszym kościele oraz witając Ją pieśnią „Jak szczęśliwa 
Polska cała…”. W trakcie czuwania wszyscy obecni 
włączali się do wspólnej modlitwy poprzez śpiew. Z ust 
kaŜdego słychać było radosne brzmienie przepełnione 
dziękczynieniem za dotychczasową opiekę oraz 
nadzieją na obecność Maryi na zawsze w naszym Ŝyciu. 
„Sześćset lat Maryjo z nami jesteś 
z Jasnej Góry wiernie 
trzymasz straŜ, 
sześćset lat juŜ bronisz 
nas od nieszczęść 
by nie zginął Polski 
naród nasz. 
Chcemy prosić Cię 
Maryjo dzisiaj, 
gdy wokoło czyha tyle 
burz, 
zostań z nimi Matko ukochana, 
nie lat sześćset lecz na zawsze juŜ.” 

Akompaniament skrzypiec i akordeonu w 
wykonaniu Piotra i Natalii Kameckich, uświetnił naszą 

modlitwę. Śpiewając pieśń „Czarna Madonna” 
zaufaliśmy do końca, Ŝe 
właśnie w Jej ramionach 
znajdziemy spokój, uchronimy 
się od zła, Ŝe „dla wszystkich 
swoich dzieci ona serce czułe 
ma”. Chwaląc Maryję w 
kolejnych pieśniach pod 
przewodnictwem Natalii i 
Michaliny Barylskich, 
zwracaliśmy się do niej 
„Gwiazdo śliczna wspaniała”, 

„Z dawna Polski Tyś Królową”, czy teŜ „Matka, która 
wszystko rozumie”. Serce rosło Maryi, gdy usłyszała 
słowa wiersza napisanego przez młodą parafiankę, na 
konkurs „Matka BoŜa nawiedza naszą parafię”, w 
wykonaniu Moniki Michel. Ona wie, Ŝe my parafianie 
kościoła Matki BoŜej Dobrej Rady w Zgierzu, pod 
przewodnictwem księdza Proboszcza 
przygotowywaliśmy się na Jej przyjście na róŜne 
sposoby. JuŜ od dawna nie mogliśmy się doczekać Jej 
Nawiedzenia. 

Kolejną formą modlitwy, której się oddaliśmy, 
były rozwaŜania na róŜańcu piątej tajemnicy światła, 
ustanowionej przez Ojca Świętego Jana Pawła II, 
dotyczącej Ŝycia Jezusa Chrystusa. 
Na zakończenie czuwania Akcji Katolickiej przed 
Obrazem Matki BoŜej Jasnogórskiej poŜegnaliśmy się 
słowami pieśni „Zapada zmrok, juŜ świat ukołysany, 
znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak, Panience swej 
piosenkę na dobranoc, zaśpiewać chcę w ostatnią 
chwilę dnia”. 

ElŜbieta Barylska

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

jest najwaŜniejszym Świętem Maryjnym. To jedno z 
kościelnych Świąt nakazanych (świąt, w których wierni 
zobowiązani są do uczestnictwa w Mszy Świętej). 
Obchodzone jest ono w Kościele Katolickim na całym 
świecie,  w Polsce - 15 sierpnia.  

Dzień ten w naszym kraju nazywany jest takŜe 
Świętem Matki Boskiej Zielnej. Tradycja tej uroczystości 
sięga V wieku. Wywodzi się ona z przeświadczenia, Ŝe 
Maryja nie umarła jak zwykły człowiek, lecz została 
zabrana do Nieba.  W 1950 roku PapieŜ Pius XII w 
konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (łac. 
Najszczodrobliwszy Bóg) ustanowił Wniebowzięcie 

jednym z dogmatów Kościoła Katolickiego. W Polsce i w 
krajach europejskich czci się Matkę Boską 
Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej roślinności. 
Jej święto było często łączone ze świętem plonów. W 
niektórych rejonach Polski w czasie obrzędów religijnych 
związanych z tą uroczystością błogosławi się wiązanki 
kwiatów. Wierzono, Ŝe taki bukiet nabiera cudownych, 
leczniczych właściwości. Podczas powrotu ze świątyni 
zostawiano go wśród tegorocznych upraw gdzie miał 
przynieść szczęście  w zbiorach po czym, po kilku 
dniach, zabierano go do domu. Był przechowywany 
bardzo pieczołowicie, okadzano nim izbę, trzymano w 
miejscu, które było widoczne i dawało pewność, Ŝe moc 



 _____________________________________________________________________________

_ 

bukietu będzie działała.  
Wyraźmy naszą miłość i oddajmy cześć 

Najświętszej Panience w niedzielę 15 sierpnia. Nie 
zapomnijmy równieŜ przynieść bukiety kwiatów i ziół, 

które będą święcone podczas wszystkich Mszy 
Świętych. 

Marzena i Monika Michel

Ruszamy w drogę z modlitwą… 
20. sierpnia po raz 17 z naszej parafii wyruszy 

piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątniczy szlak 
rozpoczyna Msza Święta w intencji pielgrzymów, 
odprawiana przez Księdza proboszcza Andrzeja 
Blewińskiego w koncelebrze z księŜmi, którzy 
towarzyszą pątnikom. Ksiądz proboszcz zawsze 
wspólnie z parafianami, władzami miasta i powiatu 
odprowadza pielgrzymów i wita ich powracających z 
pielgrzymiego szlaku. W trosce o swoich chrześcijan 
zawsze towarzyszy nam podczas pobytu w 
Częstochowie. Wraz z Ojcem Paulinem wita na wałach 
Jasnogórskich pielgrzymów ze Zgierza i towarzyszy 
mam cały czas podczas pobytu na Jasnej Górze. 
Troszcząc się o nasz rozwój duchowy ubogaca czas 
Mszą Świętą i pobudza do refleksji swoimi homiliami. 
Wraz z naszym duszpasterzami uczestniczymy w 
przygotowanej i poprowadzonej przez księdza 
Proboszcza drodze krzyŜowej w Dolinie Miłosierdzia. 
Podczas homilii i rozmów z innymi daje wyraz swojej 
radości i zadowolenia z tak licznej grupy pątników, w 
tym młodzieŜy, która podjęła trud pielgrzymowania do 
Matki Jasnogórskiej. Kierownikiem pielgrzymki jest ks. 
Proboszcz Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady, Andrzej 
Blewiński, przy współpracy z kierownikiem trasy ks. 
wikariuszem Pawłem Jeleniem. Osobą zaangaŜowaną w 
przygotowanie pielgrzymki jest równieŜ ElŜbieta 
Adamczyk - przewodnicząca Bractwa Pielgrzymkowego.  

Patronem tegorocznej pielgrzymki jest św. Piotr, 
Apostoł Narodów, a hasłem jego słowa: „Panie, Ty 
wiesz, Ŝe Cię kocham”. Intencją tegorocznych pątników, 
jest prośba „ o beatyfikację Sługi BoŜego Jana Pawła II i 
odnowę Ŝycia chrześcijańskiego w rodzinie”. 
Drogowskazem, jak to uczynić, są nauki naszego 
wielkiego rodaka.  

Piesza pielgrzymka jest szczególnym 
doświadczeniem religijnym, bardzo cennym i 
potrzebnym kaŜdemu wierzącemu. Przez chrzest 
człowiek staje się uczniem i bratem Chrystusa, 
powołanym do naśladowania Mistrza i dawania 
świadectwa swej wiary. A wiara bez uczynków pozostaje 
martwa. Podejmując trud pielgrzymki i dobrowolnie 
wyrzekając się wygód Ŝycia, tylko dla siebie, ofiarujemy 
Jezusowi to, co On ofiarował nam, ludziom: swoją pracę, 
cierpienie i Ŝycie- całego siebie. W ciągu pięciu dni 
wędrówki, pielgrzymi poprzez konferencje, modlitwy, 
śpiew i taniec będą na nowo odkrywać swoją miłość do 
Boga.  

Na pielgrzymkę moŜna się zapisać w dn. 9.08.- 
19.08.2010r. (w dni powszednie, w godz. 18.00- 19.00, 
w niedziele i święta w godz. 19.00- 20.00 w Domu 
Parafialnym). Wówczas otrzymamy ksiąŜeczkę 
pielgrzyma, obrazek do zapisania intencji osobistej, 
numerek do bagaŜu.  

Warto zaopatrzyć się w ksiąŜeczkę pielgrzyma, 
gdzie oprócz trasy pielgrzymki jest regulamin oraz  
wszelkie „informacje i porady”.  

Pątniczy szlak rozpoczyna Msza św. 20.08.2010 
o godz. 6.00, po niej następuje wymarsz. Pierwszego 
dnia trasa liczy 38, 6 km i kończy się w Dłutowie. To 

najdłuŜszy odcinek do przebycia. Drugiego dnia idziemy 
krócej, a w perspektywie jest koncert w Zawadowie. W 
tegorocznym koncercie chciało występować wielu 
znanych wykonawców, ks. kierownik trasy miał trudny 
wybór, ale pozostał przy najlepszych: M4 i Przystań.  

Następnie w Łękawie Ŝegnamy diecezję łódzką. 
Czwartego dnia docieramy do Gidl- Klasztoru 
Dominikańskiego i sanktuarium z figurką Matki Boskiej 
Gidelskiej, słynącej z wielu cudów i łask. W tym pięknym 
miejscu Msza św. jest połączona z odnowieniem ślubów 
małŜeńskich uczestników pielgrzymki. Ostatniego dnia 
docieramy do Sanktuarium Św. Ojca Pio (Górka 
Przeprośna) - to tutaj dojadą autokarami pielgrzymi ze 
Zgierza. Uwieńczeniem tego dnia jest wejście do 
Klasztoru Jasnogórskiego i oddanie pokłonu naszej 
Matce. Szóstego dnia pielgrzymi spotykają się na Mszy 
św. celebrowanej przez ks. Andrzeja Blewińskiego o 
godz. 9.00 w Sali Papieskiej, która mieści się na terenie 
klasztoru. Następnie będziemy uczestniczyć w Drodze 
KrzyŜowej. Tego teŜ dnia ks. Paweł Miziołek zaprasza 
na mecz o godz. 16.00 (internat), a później włączamy 
się w uroczystości jasnogórskie, przygotowujące nas do 
święta. 

MłodzieŜ moŜe uczestniczyć w spotkaniu dla 
nich zorganizowanym, w Sali o. Kordeckiego. 
26. sierpnia wszyscy bierzemy udział w uroczystościach 
imieninowych Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Ostatniego dnia udajemy się do Kaplicy Cudownego 
Obrazu na Mszę św., po której wracamy autobusami do 
parafii Jana Chrzciciela w Zgierzu, gdzie odbędzie się 
powitanie pątników przez głównego organizatora 
pielgrzymki Ks. Andrzeja Blewińskiego wraz z innymi 
kapłanami, mieszkańcami Zgierza oraz władzami miasta 
i powiatu. Po krótkiej modlitwie procesjonalnie 
przemaszerujemy do Kościoła Matki Boskiej Dobrej 
Rady, gdzie wszyscy będziemy uczestniczyć we Mszy 
św. kończącej pielgrzymi szlak.  

Osoby, którym stan zdrowia lub inne waŜne 
sprawy uniemoŜliwiają pieszą wędrówkę, mogą 
uczestniczyć w pielgrzymce w sposób duchowy. 
Warunkiem duchowego uczestnictwa jest wcześniejsze 
dokonanie zapisu oraz przestrzeganie regulaminu 
duchowego uczestnika.  
Wyjątkowa atmosfera zgierskiej pielgrzymki to zasługa 
uczestniczących w niej kapłanów. Jak co roku 
pielgrzymuje z nami ks. Zenon Piechota, proboszcz 
parafii w Modlnej, który grając na akordeonie, 
niejednego pątnika stawia na nogi, a nawet podrywa do 
tańca. W ubiegłym roku do naszego grona dołączył nasz 
ks. Marcin Majda. O pielgrzymach nie zapomina nigdy 
ks. Kanonik Zdzisław Sudra, pierwszy kierownik naszej 
pielgrzymki, który jeśli tylko pozwalają obowiązki pojawia 
się na pielgrzymim szlaku. RozwaŜania róŜańcowe 
prowadzi ks. Władysław Pietrzyk, wikary parafii św. 
Katarzyny. W latach ubiegłych pielgrzymował nasz 
parafianin ks. Piotr Przybysz. 

Duszpasterze zachęcają wszystkich do 
kilkudniowego uczestnictwa w rekolekcjach w drodze. 

Bractwo Pielgrzymkowe
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Cena wolności i honoru
Motto I  
Jest tylko jedna rzecz w Ŝyciu ludzi, narodów  
I państw, która jest bezcenna. 
Tą rzeczą jest honor. 
Józef Beck 
Motto II 
Przechodniu, powiedz Polsce, 
śeśmy Polegli Wierni W Jej Słu Ŝbie . 
Napis na cmentarzu Ŝołnierzy polskich  
Na Monte Casino  
 Miesiąc sierpień jest szczególnym miesiącem 
dla Polaków. Zbiegają się w tym miesiącu trzy waŜne i 
istotne dla Narodu Polskiego rocznice: 

• Sierpnia- 66. Rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego 

• 15. Sierpnia- 90. Rocznica Bitwy Warszawskiej 
• 31. Sierpnia- 30. Rocznica podpisania 

Porozumień Sierpniowych w Gdańsku. 
O kaŜdej z tych rocznic naleŜy mówić, pisać, pamiętać. 
Są bowiem istotne dla naszej toŜsamości. MoŜna 

pokusić się o napisanie genezy Bitwy Warszawskiej czy 
Powstania Warszawskiego, ale jak pisać o bohaterach 
tamtych czasów. Jak pisać o 15- 16- letnich chłopcach, 
przerywających szkoły i bijących się z bolszewikami. Jak 
pisać o 9-10- letnich Powstańcach warszawskich, 
przenoszących meldunki, jaki pisać o ich matkach i 
ojcach, ginących w nierównej walce. Jak pisać o tych 
ludziach, widząc wszystko to, co się dzisiaj wokół dzieje. 
Jak pisa ć…. ! 

 Bolesław W ąsowski  
„I wyszedłeś jasny, synku, z czarną 
Bronią w  noc 
I poszedłeś, jak się jeŜy w dźwięku 
Minut- zło 
Zanim padłeś, jeszcze ziemię 
PrzeŜegnałeś ręką. 
Czy to była kula, synku, 
Czy to serce pękło?” 
st. strz. pchor. Krzysztof Kamil Baczyński

Trzecia młodość „Seniorów”
Klub Seniora przy Parafii Matki Boskiej Dobrej 

Rady powstał w 2009 roku z inicjatywy ks. Proboszcza 
Andrzeja Blewińskiego i parafian. Opiekunem grupy jest 
Ks. proboszcz Andrzej Blewiński a prezesem Sylwester 
Sobiech. Członkowie klubu zachęcają osoby starsze, 
samotne do wyjścia z domu, do spędzenia wolnego 
czasu w gronie Ŝyczliwych i interesujących osób, takŜe 
na świeŜym powietrzu m.in. wspólnych śpiewach, 
modlitwach, biwakach przy ognisku oraz zwiedzając 
ciekawe miejsca i urokliwe zakątki ziemi łódzkiej. 

Nasze spotkania zaczynamy wspólną modlitwą. 
Przy kawie i spokojnej muzyce, upływa czas w 
serdecznej atmosferze i radosnym śpiewie. Interesujące 
wycieczki m.in. do muzeum w Łodzi i w Zgierzu, 
dostarczyły nam wielu wraŜeń i przybliŜyły historię 
dziejów miast. Członkowie Klubu mają moŜliwość 
pogłębić swoją wiedzę w wielu róŜnych dziedzinach, 
poprzez uczestnictwo m.in. w pogadance na temat 
„Skutki i zapobieganie chorobom przenoszonym przez 
owady”, przygotowanym przez studentki Kolegium 
Nauczycielskiego w Zgierzu: Martę Banasiak i Martę 
Kominiak. Dzięki uprzejmości Powiatowej Komendy 
Policji w Zgierzu uczestniczyliśmy w spotkaniu z Panią 
nad. oficerem prasowym Lilianną Garczyńską i 

mogliśmy bliŜej poznać codzienną pracę 
funkcjonariuszy.  

W ramach naszych spotkań planujemy takŜe 
spacer po Lesie Łagiewnickim, zwiedzanie zabytkowych 
obiektów m.in. : kapliczki św. Antoniego oraz św. Rocha 
i Sebastiana, kościoła o.o. Franciszkanów. Wspólną 
autokarową wycieczkę do Łęczycy, Tumu, Góry Świętej 
Małgorzaty. Pragniemy zwiedzić Skansen Rzeki Pilicy w 
Tomaszowie Mazowieckim, Rezerwat Niebieskie Źródła 
oraz Spałę.  

Plany planami, a najbliŜszy kalendarz spotkań 
przedstawia się następująco:  
9.08.2010r- Marian Staniak, pilot Aeroklubu Łódzkiego - 
o godz. 16.00  
16.08.2010r.- Kasia Matczak, śpiew z 
akompaniamentem gitary - o godz. 10.00 
23.08.2010r.- dr Adam Bączyk: „ZagroŜenia zdrowotne 
wieku dojrzałego’ - o godz. 16.00 
6.09.2010r.- prof. Ewa Kozłowska: „Malarstwo 
francuskie XIX w.” 
  Nasi Duszpasterze zapraszają wszystkich 
Seniorów na spotkania w klubie, które dają moŜliwość 
poznania ciekawych ludzi oraz mile spędzonego czasu. 

Sylwester Sobiech

O zasłużonych damach i rycerzach półkolonii 
By zapewnić dzieciom wspaniałą rozrywkę ks. 

kan. dr Andrzej Blewiński, Proboszcz Parafii Matki 
Boskiej Dobrej Rady w 
Zgierzu, zorganizował, 
przy pomocy 
Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej,  
półkolonie jako 
alternatywę dla oglądania 
telewizji, uŜytkowania 
komputera, czy 
włóczenia się po 
sklepach. 
Przedsięwzięcie 
finansowo wspiera Urząd 
Miasta Zgierza. 
Uczestnicy to dzieci w 
wieku 6- 14 lat, które spędzają wakacje w mieście, ale 

pragnęły, by tegoroczny wypoczynek upływał pod 
znakiem przygód i niezapomnianych wraŜeń. Zgłosiły 

się do Ks. Proboszcza, który 
zainicjował zorganizowanie 
wypoczynku letniego dla dzieci. 

Półkolonie to doskonała 
forma spędzania wolnego 
czasu. Dzieci mogły połączyć 
zabawę oraz zdobywać wiedzę i 
umiejętności, co dostarczało im 
wiele satysfakcji.  

KaŜdego dnia 
uczestniczyły w róŜnorodnych 
zabawach, m.in.: integracyjnych 
oraz podnoszących poczucie 
własnej wartości. Dzieci do 
zabaw motywowały rozmowy z 

ks. Proboszczem. Dzięki nim najmłodsi parafianie 
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mogli poznać bliŜej swojego duszpasterza i nawiązać z 
nim rozmowę. Ks. Proboszcz oprócz codziennych wizyt 
u dzieci, wybrał się z nimi na wycieczkę. Dzieci i 
opiekunowie dzielili się swoimi troskami, radościami 
oraz mogli się bliŜej poznać. Nie kryli swojej radości z 
moŜliwości nawiązania kontaktu z duszpasterzem.  

W te upalne dni zaŜywaliśmy kąpieli pod okiem 
doświadczonych ratowników w Ośrodku Rekreacyjno- 
Wypoczynkowym „Malinka” w Zgierzu, a takŜe 
pływaliśmy w największym i najnowocześniejszym 
Aquaparku w Łodzi „Fala”. Wy poczynek nad wodą 
pozwolił zapomnieć o troskach dnia codziennego.  

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Ksiądz Proboszcz 
zapewnił kolonistom pobyt w klimacie nadmorskim, bez 
wyjeŜdŜania z miasta. Było to moŜliwe w Grocie Solnej, 
która do złudzenia 
przypomina jaskinię 
solną.  Mikroklimat 
panujący w grocie jest 
porównywalny z 
mikroklimatem 
panującym nad 
morzem po i w czasie 
sztormu. Przesycenie 
powietrza 
mikroelementami 
sprawiło, Ŝe uczestnicy 
poczuli świeŜy powiew 
bryzy morskiej z dala 
od wybrzeŜa!  

Dzieci 
zwiedziły Muzeum 
Geologiczne w Łodzi, gdzie obejrzały róŜnorodne 
wystawy: świat minerałów, kamień budowlany i 
ozdobny w architekturze, przyroda Łodzi i regionu 
łódzkiego. Głównym punktem programu stały się 
jednak zajęcia dydaktyczne, przygotowane dla 
kolonistów z naszej Parafii przez pracowników 
Muzeum Geologicznego w Łodzi. W Muzeum mogły 
podziwiać ponad 8 000 minerałów, skał, skamieniałości 

oraz związków chemicznych. Podczas prelekcji dzieci 
mogły dotknąć minerałów- eksponatów. Dzieci 
zachęcone do zwiedzania poprosiły  kierownika oraz 
pracownika do pamiątkowego zdjęcia.  

Kolejną atrakcją dla najmłodszych było 
zwiedzanie muzeum Kanału „Dętka”, znajdującego się 
we fragmencie łódzkich kanałów pod Placem Wolności. 
Udostępniony obiekt to zbiornik na wodę, gdzie 
gromadząca się w nim ciecz słuŜyła do okresowego 
oczyszczania kanałów w centrum miasta. 

Dzieci przeniosły się takŜe do świata dam i 
rycerzy z okresu średniowiecza w parku edukacyjnym 
przy zajezdni Helenówek- Osada Rycerska Stara 
Baśń. Konkurencje sportowo- edukacyjne pozwoliły 
dzieciom wspaniale się bawić, poznać historię 

średniowiecza i dostarczyć 
niezapomnianych wraŜeń. 
Zachwycone dzieci z 
trudem rozstały się z 
niecodziennymi zabawami, 
np. turniejem giermka. 

Koloniści świetnie 
bawili się takŜe w łódzkich 
parkach. Poznali Park 
Stanisława Staszica i Park 
Staromiejski. Zabawy na 
placach zabaw dostarczyły 
dzieciom wielu wraŜeń, 
którymi dzieli się wracając 
do Zgierza.  

Oprócz zabaw 
dzieci zapoznały się z 

pracą w Urzędzie Miasta Zgierza. W gabinecie 
prezydenta siadły na fotelu prezydentów Miasta 
Zgierza, przemawiały w sali konferencyjnej, gdzie 
obradują członkowie Rady Miasta Zgierza oraz 
znalazły się w Punkcie Obsługi Klienta. Koloniści 
zadawali mnóstwo pytań odnośnie pracy urzędników i 
funkcjonowania Urzędu Miasta Zgierza. 

Dok. str. 8 

Pół żartem, pół serio…  
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Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i 
krzyczy: 
- Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem dobry 
uczynek. 
- No to mów. 
- Koledzy podłoŜyli pineskę szpicem do 
góry na krześle nauczyciela. JuŜ miał 
siadać kiedy ja odsunąłem krzesło... 

Właściciel gospodarstwa 
agroturystycznego zwraca się do turysty: 
- Tutaj co rano będzie pana budziło pianie 
koguta. 
- To niech go Pan nastawi na dziesiątą! 
 

List z wakacji: 
Jest pięknie. Świetnie 
wypoczywam. Bądźcie spokojni i 
nie martwcie się o mnie. 
P.S. Co to jest epidemia? 

Do domu przyszedł ksiądz z kolędą. Po 
modlitwie i po święceniu domu mówi do 
małej dziewczynki: 
- A umiesz się Ŝegnać, moje dziecko? 
- Umiem. Do widzenia. 

- Co moŜe zrobić ateista poproszony o 
odmówienie modlitwy? 
- Odmówić i nie odmówić albo nie 
odmówić i odmówić 

Oprac. Marzena I Monika Michel 

Dzwoni student do profesora o 3-iej nad 
ranem i pyta: 
- Panie profesorze, co pan robi? 
- Jak to co? Śpię!!! - odpowiada profesor. 
- No, a ja przez Pana się uczę!!! 

Milioner zwiedza stary zamek, który 
zamierza kupić. Po budowli oprowadza go 
stary słuŜący. 
- Mówiono mi, Ŝe tu straszy. 
Bzdura! Mieszkam tu od ponad 300 lat i 
niczego nie widziałem. 



 ______________________________________________________________________________

_ 

 
Dok. ze str. 7 
Niebywałą radością dla wszystkich dzieci była 
równieŜ wizyta w Powiatowej Komendzie Policji w 
Zgierzu. Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i 
Patologii poruszali zagadnienia dot. Bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu podczas letnich wakacji, a 
przedstawiciele wydziału ruchu Drogowego 
przeprowadzili pogadankę nt. jak bezpiecznie 
poruszać się po drogach. Dzieci miały moŜliwość 
poznać swoich policjantów, dbających o 
bezpieczeństwo imprez masowych, których 
uczestnikami są takŜe dzieci. KaŜdy kolonista 
sprawdził jak czuję się policjant, w umundurowaniu: 
kasku, kamizelce, „ochraniaczach”, a takŜe trzymając 
w dłoniach broń (pod czujnym okiem 
funkcjonariuszy). 
                Półkolonie przy Parafii Matki Boskiej Dobrej 
Rady w Zgierzu okazały się dla dzieci czasem 

niezwykle ekscytujących przygód oraz moŜliwością 
poszerzenia swej wiedzy dzięki róŜnorodnym 
zajęciom dydaktyczny. Wypoczynek letni dla dzieci 
mógł zostać zorganizowany dzięki inicjatywie Ks. 
Proboszcza, przy współpracy z Parafialnym 
Oddziałem Akcji Katolickiej. Wdzięczni koloniści 
wręczyli laurki- serca swojemu Duszpasterzowi oraz 
opiekunom: p. Mariannie Strugińskiej- Felczyńskej, p. 
Agnieszce Gajek, p. Katarzynie Wieczorek, p. 
Agnieszce Wieczorek, p. Martynie śałczyńskiej. 
                 Rodzice dzieci skierowali słowa 
podziękowania do ks. Proboszcza i opiekunów za 
uśmiechy na twarzach ich dzieci. Dziękowali 
Duszpasterzowi za pamięć o najmłodszych 
parafianach i wyraŜali nadzieję na kolejne tego typu 
przedsięwzięcia.   

Agnieszka Gajek, Katarzyna Wieczorek 

 
Z życia parafii – lipiec 2010

 
Poprzez Sakrament 
Chrztu Świętego 
do wspólnoty 
chrześcijańskiej 
włączeni zostali: 
 
Bartłomiej Andrzej 
Węgłowski 
Gabriel Paweł 
Szadkowski 
Filip Słomka 

Edward Tomasz Pietrasiewicz 
Piotr Mateusz Zapała 
Łucja Renata Buczyńska 

 
Panie, wspomóŜ swoją łaską te dzieci, które przez 
Chrzest zostały włączone do Kościoła, Świętego, 
aby całym swoim Ŝyciem świadczyły o Tobie. 

 
Związek mał Ŝeński zawarli: 
 
Karolina Anna Kieszek i Miłosz Jacek Romiński 
Katarzyna Joanna Majchrzak i Mieczysław Stanisław 
Kuzański 
Karolina Renata Płatek i Michał Marcin Aleksiuk 
Agnieszka Ewa Kowara i Rafał Przemysław Rybacki 
 

śyczymy wzrastania we wzajemnej miłości 
i błogosławieństwa BoŜego na nowej drodze Ŝycia. 
 
 
 
Odeszli do wieczno ści: 
 
Stanisław Czarnecki (l.83) 
Wiesław Grzebisz (l.56) 
Stefania Rudnicka (l.80) 
Mariola Gawlik (l.52) 
Leonard Janczak (l.64) 
Jan Witman (l.84) 
Zenona Gieraga (l.77) 
Zdzisław Matusiak (l.75) 
Zdzisław Kowalczyk (l.61) 
Krystyna Lisiak (l.81) 
Stanisława Obiedzińska (l.84) 
Mieczysław Tyrański (l.78) 
Czesława Kozula (l.76) 
Irena Szadkowska (l.85) 
Włodzimierz Krysztofiak (l.59) 
Lech Ireneusz Walczak (l.80) 
 
Módlmy się za nich, aby Bóg pozwolił im oglądać swoje 
oblicze. 

Niech odpoczywaj ą w pokoju. 

 

Kancelaria Parafialna czynna  

codziennie od poniedziałku do pi ątku 

w godz. 9:00– 11:00 oraz 15:00– 16:30. 

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

 
 

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

Oprac. Katarzyna D ąbrowska 


