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

 

PAPIEŻ FRANCISZEK W POLSCE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NR 8 (82)                                                                                               SIERPIEŃ 2016 

Ojciec Święty Franciszek przybył do Polski 
 z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży, które 
miały miejsce w naszym kraju. Papież dotarł do 
Polski 27.07.2016 i został z nami do 31.07.2016. 

Jesteśmy wdzięczni naszemu Pasterzowi za 
modlitwę, troskę oraz obecność. Dziękujemy za 
dar Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 
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„BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI, ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA  

DOSTĄPIĄ (Mt 5,7)”  
Hasło przewodnie Światowych Dni Młodzieży 
 

 

 

MŁODZI – NADZIEJĄ DLA ŚWIATA  
 

Światowe Dni Młodzieży zakończone. Pokazały znaczenie i siłę „młodego Kościoła”, który przybył do Krakowa 
spod niemal wszystkich szerokości geograficznych. Przejmujące świadectwo wiary w świecie, który zdaje się coraz 
bardziej od wiary odchodzić. 

 

 

Światowe Dni Młodzieży  to wielkie święto Miło-
sierdzia Bożego i Młodych Uczniów Chrystusa ze 
wszystkich zakątków świata.  Św. Jan Paweł II  
i św. Faustyna patronowali  spotkaniu młodych. 
Dzięki nim słowo „miłosierdzie” jest upowszech-
niane na całym świecie.   

Apostołowie Bożego Miłosierdzia są dla nas 
przykładem ufności, wyrażonej w słowach „Jezu, 
ufam Tobie”. 
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Kościół po raz kolejny pokazał, że jest w stanie tworzyć wspólnotę ponad wszelkimi podziałami. Budować jedność 
o wielojęzycznym i multikulturowym obliczu. Zgodnie z hasłem jednego z podstawowych dokumentów Soboru Waty-
kańskiego II mówiącego, że Kościół winien być „niejako sakramentem” budowania jedności w świecie. Dwumiliono-
we zgromadzenie na Campus Misericordiae było tego najlepszym przykładem.  
 

Kiedy Ojciec Święty przejeż-
dżał, pozdrawiał wiernych, 
którzy entuzjastycznie wołali: 
„Witaj Ojcze Święty”, macha-
jąc swoimi flagami. 
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EWANGELIA- „NAWIGATOREM” NA DROGACH ŻYCIA 
  

"Nareszcie się spotykamy! Znając żarliwość, z jaką 
podejmujecie misję, śmiem powiedzieć: miłosierdzie ma 
zawsze młode oblicze!" – powiedział Franciszek. Wyznał, 
że boli go widok młodych ludzi, którzy zdają się być 
przedwczesnymi „emerytami”. "Martwi mnie, gdy widzę 
ludzi młodych, którzy „rzucili ręcznik” przed rozpoczę-
ciem walki" – wyznał. Apelował też do młodych, by nie 
dali się okraść z tego, co w nich najlepsze, z energii, 
radości, marzeń, dając w zamian fałszywe złudzenia. 

Papież Franciszek postawił młodym wysoką po-
przeczkę. Wskazując oblicze miłosiernego Boga, mówił 
im, że są zdolni kochać, mówił, że – o ile zechcą – będą  
w stanie przemienić postać tego świata. Wzywał do bu-
dowania jedności w świecie, w którym zdają się królo-
wać podziały, nienawiść i walka. Ukazał, że odpowiedzią 
nie jest relatywizm bądź sekularyzacja – odpowiedzią 
jest świat wiary. 

Franciszek zaproponował młodym wspólne odczyty-
wanie Ewangelii w „kluczu miłosierdzia”, by koncentro-
wać się na tym, co najważniejsze, i iść drogą błogosła-
wieństw. Mówił, że Ewangelia jest księgą otwartą, z bia-
łymi kartami, które możemy sami zapisać. Zapisujmy je 
więc czynami miłosierdzia! 

Ostrzegał przed „myleniem szczęścia z wygodną ka-
napą”, przed życiem w uśpieniu, narkotycznym odurze-
niu i otępieniu. Mówił, że „kanapa-szczęście” jest ci-
chym paraliżem, który może nas zniszczyć najbardziej; 
bo po trochu, nie zdając sobie z tego sprawy. Wzywał  
do zamiany kanapy na parę solidnych butów, które „po-
mogą chodzić po drogach, o jakich się nam nigdy nie 
śniło (...), po drogach, które mogą otworzyć nowe hory-
zonty”.

 

ODWAŻMY SIĘ „ŻYĆ BARDZIEJ”   
Odważmy się szukać prawdziwego szczęścia, z wiarą, że Jezus Chrystus jest najlepszym przewodnikiem. 

 
Ojciec Święty Franciszek złożył wizytę w Uniwersytec-

kim Szpitalu Dziecięcym na Prokocimiu, spotykając się  
z małymi pacjentami, ich rodzicami i personelem me-
dycznym. W holu oczekiwało około 50 chorych dzieci 
 z rodzicami. 

W swoim krótkim przemówieniu Franciszek podkre-
ślił, że nie mogło podczas jego wizyty w Krakowie za-
braknąć spotkania z młodymi pacjentami tego szpitala. 

"Kto pełni uczynki miłosierdzia, nie boi się śmierci. 
Dziękuję za ten znak miłości, jaki nam dajecie!" – mówił 
Franciszek. 

Dodał, że chciałby zatrzymać się przy każdym chorym 
dziecku, przy jego łóżku, przytulić je jedno po drugim, 
posłuchać choćby przez chwilę każdego i razem milczeć 
w obliczu pytań, na które nie ma natychmiastowych 
odpowiedzi. Wskazał, że w takiej sytuacji najwłaściwsza 

jest modlitwa. 
Papież ocenił, 

że współczesne 
społeczeństwo jest 
zanieczyszczone 
kulturą „odrzuce-
nia”, która jest 
przeciwieństwem 
kultury gościnno-
ści. Ofiarami tej 
kultury odrzucenia 
są właśnie osoby 
najsłabsze, naj-
bardziej kruche. 
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PAPIEŻ MODLIŁ SIĘ PRZED CUDOWNYM OBRAZEM 

 
 

MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI 

 
W Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Ojciec 

Święty Franciszek przewodniczył Eucharystii dziękczyn-
nej za 1050- lecie chrześcijaństwa w Polsce, w której 
uczestniczyło 600 tys. Wiernych. 

Uroczystą Mszę św. na Wałach Jasnogórskich rozpo-
czął śpiew średniowiecznej pieśni „Bogurodzica”. W ho-
milii papież wskazał, ze Bóg 
nas zbawia, stając się małym, 
bliskim i konkretnym, kocha 
prostaczków, ponieważ mówią 
językiem pokornej miłości. 

"Pomyślmy o wielu synach  
i córkach waszego narodu: 
męczennikach, którzy sprawili, 
że zajaśniała bezbronna moc 
Ewangelii; o ludziach prostych, 
a jednak niezwykłych, którzy 
potrafili świadczyć o umiłowa-
niu Boga pośród wielkich prób; 
o łagodnych, a zdecydowanych 
głosicielach Miłosierdzia, jak 
święty Jan Paweł II i święta 

Faustyna" – powiedział papież. 
Zwrócił uwagę, że przez te „kanały” swojej miłości 

Pan sprawił, że owe bezcenne dary dotarły do całego 
Kościoła i całej ludzkości. "Znamienne jest, że obecna 
rocznica chrztu waszego narodu zbiega się dokładnie  
z Jubileuszem Miłosierdzia" – zauważył Franciszek. 

Ojciec Święty modlił się w Sanktuarium Matki Bożej Często-
chowskiej u szczytu Jasnej Góry.  

Papież Franciszek złożył na ołtarzu Złotą Różę. Jest to trzecie 
takie wyróżnienie papieskie dla tego miejsca po podobnych darach 
od Jana Pawła II i Benedykta XVI. W prezencie od paulinów Franci-
szek otrzymał kopię jasnogórskiego obrazu i kielich mszalny. 
Prymas Polski abp Wojciech Polak zapewnił Papieża: "Matczyne-
mu spojrzeniu Czarnej Madonny, Jej Sercu i dłoniom, będziemy 
zawsze powierzać Twoją misję przewodzenia Ludowi Bożemu. 
Bardzo potrzebujemy tej Piotrowej posługi, która otwiera nas na 
radosne głoszenie Dobrej Nowiny". 

Prymas ofiarował papieżowi krzyż wykonany z dębu pochodzą-
cego z czasów Mieszka I. 
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Zaznaczył, że naród polski pokonał na swej drodze 
wiele trudnych chwil w jedności. "Niech Matka, mężna  
u stóp krzyża i wytrwała w modlitwie z uczniami w ocze-
kiwaniu na Ducha Świętego, zaszczepi pragnienie wyjścia 
ponad krzywdy i rany przeszłości oraz stworzenia komu-
nii ze wszystkimi, nigdy nie ulegając pokusie izolowania 
się i narzucania swej woli" – zachęcił Franciszek. 

W procesji z darami do papieża podeszły trzy rodziny 
z dziećmi. Jedną z nich była rodzina z Nowoazowska  
na Ukrainie, która przyjechała do naszego kraju w ra-
mach prowadzonej przez polski rząd akcji ewakuacyjnej.  
 
Źródło:  Archidiecezja Łódzka
 
 

OJCIEC ŚWIĘTY Z 

WIZYTĄ W OŚWIĘCIMIU 

  
 

PRZEJAZD TRAMWAJEM NA BŁONIA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych z pre-
zydentem RP Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło na czele. 
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Materiały dot. Światowych Dni Młodzieży 
opracowały: Marianna Strugińska- Felczyńska, 
Katarzyna Wieczorek 

 

MSZA ŚWIĘTA POSŁANIA NA ZAKOŃCZENIE  

 Msza św. Posłania wieńczyła Światowe Dni Młodzie-
ży. Ojciec Święty przewodniczył Eucharystii, którą  kon-
celebrowało 50 kardynałów, 850 biskupów, 12 tys. księ-
ży z całego świata.  

W homilii papież zapewniał, że Bóg nas miłuje takimi, 
jakimi jesteśmy, i żaden grzech, wada czy błąd tego nie 
zmieni; nikt nie jest gorszy i daleki, nie ma człowieka  
bez znaczenia, ale wszyscy jesteśmy dla Boga umiłowani 
i ważni. 

Bóg kocha nas bardziej, niż my kochamy samych 
siebie, że wierzy w nas bardziej, niż my wierzymy  
w siebie, że zawsze nam „kibicuje” jako najbardziej 
niezłomny z fanów – mówił Papież. Nazwał smutek "wi-
rusem", który zaraża i blokuje wszystko i zachęcił  
do codziennej porannej modlitwy: „Panie, dziękuję Ci,  
że mnie kochasz; spraw bym zakochał się w moim ży-
ciu!”. Wskazał na wielki dar jakim jest "kochać i być ko-
chanym". 

Papież zwrócił uwagę, że Światowe Dni Młodzieży, 
rozpoczynają się dziś i trwać będą jutro, w domach. 
Zachęcił młodych, aby Jezus był z nimi nie tylko  

we wspomnieniach, ale w codziennym życiu: w nauce, 
studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczu-
ciach, planach i marzeniach. 

Podkreślił, by nie zapominali o modlitwie, gdyż "Jezus 
bardzo ufa", że pośród wszystkich codziennych kontak-
tów i czatów na pierwszym miejscu będzie "złota nić 
modlitwy", a Ewangelia stanie się trwałym „nawigato-
rem” na drogach ich życia. 

Podczas wyznania wiary młodzi nałożyli na ramię je-
den z symboli Chrztu św.: "białą szatę" w formie białego 
szalika, na którym oprócz ryb – symbolu Chrystusa – 
młodzi wypisali datę swojego chrztu. 

W modlitwie wiernych proszono Boga, aby uczynił 
serca młodych ludzi "czystymi i wielkodusznymi, zdol-
nymi do budowania lepszego świata". 

"Boża Opatrzność zawsze nas uprzedza. Pomyślcie, 
że już zdecydowała, jaki będzie kolejny etap tej wielkiej 
pielgrzymki rozpoczętej w 1985 roku przez świętego 
Jana Pawła II!" - mówił papież. Następnie ogłosił,  
że następny ŚDM odbędzie się w 2019 w Panamie. 

 

 

ZANIM PRZYBYŁ PAPIEŻ... 
DNI W DIECEZJACH- „Łódź Piotrowa w drodze do Krakowa”
W "Dniach Diecezjalnych" na terenie Archidiecezji 

Łódzkiej wzięło udział blisko 13.000 młodych ludzi  
z 62 krajów świata i wszystkich kontynentów. Obecnych 
było 29 biskupów i 570 księży. 

Młodzież została przyjęta w gościnę przez około 2000 
rodzin, u których przebywało 4500 osób. Pozostali za-
mieszkali w szkołach na terenie miasta (4000 osób),  

ale także w akademikach, seminarium duchownym  
i klasztorach.   

Jako pierwsi 15 lipca świętowanie w Łodzi rozpoczęli 
programem „MAGIS POLAND 2016” księża jezuici. Na ich 
zaproszenie do Łodzi przyjechało około 2000 osób z 52 
krajów świata. 
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Wspólnota Chemin Neuf, prowadząca w Łodzi pro-
gram „Paradise in the City”, rozpoczęła swój festiwal 
młodych 19 lipca. Do Łodzi w ramach Festiwalu przyje-
chało 5500 młodych z całego świata, w tym z Polski. 

Jako trzeci z programem „Łodzi Piotrowej w drodze 
do Krakowa” świętowanie rozpoczęła Archidiecezja 
Łódzka. 20 lipca na teren Archidiecezji przybyli pielgrzy-
mi z 9 krajów świata (Francji, Hiszpanii, Włoch, Kanady, 
Ukrainy, Kuby, Kolumbii, Słowenii i Stanów Zjednoczo-
nych) w sumie 962 osoby. Do tej liczby należy dodać 
1300 młodych ludzi z Łodzi i regionu, a wśród nich 650 
wolontariuszy. W programie Diecezjalnym udział brało  
w sumie 2262 osób z Polski i zagranicy. 

W tym samym czasie, co program diecezjalny rozpo-
częli swoje przygotowanie do spotkania z Ojcem Świę-

tym Franciszkiem w Krakowie, księża klaretyni, którzy 
gościli w swojej łódzkiej parafii 320 młodych z całego 
świata. 

W przygotowanie do spotkania z Papieżem włączyła 
się też Katolicka Szkoła Kontemplacji  i Ewangelizacji 
Młodych Dzieci Światłości, która gościła 120 uczestników 
rożnych narodowości. 

Obok tych zestawień należy nadmienić, że podczas 
spotkań modlitewnych w parafiach oraz wspólnych wy-
darzeń dla wszystkich programów, dodać można ponad 
2.500 uczestników z Łodzi i regionu.  

W Eucharystii Posłania kończącej „Dni w Diecezjach” 
w łódzkiej Atlas Arenie, w niedzielę 24 lipca uczestniczy-
ło blisko 12000 młodych ludzi. 

Źródło: Archidiecezja Łódzka

ZGIERZANIE GOŚCILI MŁODYCH Z HISZPANII 
Dla pielgrzymów Dni w Diecezjach to zaproszenie  

do odkrywania bogactwa Kościoła i Polski do którego 
przyjeżdżają, a także spotkanie z rodzinami i rówieśni-
kami, którzy chcą ich ugościć. Przyjazd młodzieży z Kor-
doby (Hiszpania) do Zgierza to szansa udziału z nimi  
w święcie wiary i radości. 

W Dekanacie  Zgierskim zostali przejęci przez  
ks. Dziekana Andrzeja Chmielewskiego w parafii Św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej, koordynatorem ds. młodzie-
ży na terenie Zgierza był  ks. Jan Czekalski z parafii Matki 
Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Pielgrzymi zostali zakwa-
terowani  u  rodzin, które zgłosiły  chęć przyjęcia uczest-
ników światowych Dni Młodzieży. Młodzież, rodziny, 
mieszkańcy Zgierza bardzo serdecznie powitali przyby-
łych pielgrzymów z Hiszpanii. 

Z wizytą w Świnicach Warckich i Tumie
Uczestnicy rozpoczynali dzień w Kościele Świętej Kata-
rzyny modlitwą.  

Drugi dzień rozpoczęli modlitwą w grupach w ko-
ściele Św. Katarzyny, wszyscy się chętnie włączali, a 
Msza Św. była  w Sanktuarium  Urodzin i Chrztu  Św. 
Faustyny w Świnicach Warckich.  
Na początku w Świnicach Warckich uczestnicy  wysłucha-
li historii kultu Św. Faustyny Kowalskiej, którą przedsta-
wił Ks. Biskup z Hiszpanii Puente del Arzobispo Don De-
metrio, a później przewodniczył Mszy Św. wspólnie z ks. 
przybyłymi  z Polski. Podczas Mszy św. pielgrzymi  mani-
festowali swoją radość  i zadowolenie  z uczestnictwa . 

W czasie  przedstawiania kultu s. Faustyny Kowal-
skiej, przedstawiono namalowany obraz w kościele oraz 

projekt na szczęśliwe życie-Zaufać Bogu-tak jak zrobiła  
to s. Faustyna Kowalska  
W kościele w Świnicach Warckich  św. Faustyna została 
ochrzczona.  Odbyła pierwszą spowiedź (pamiątką tego 
wydarzenia jest konfesjonał z XIX wieku) i przyjęła I Ko-
munię św. Podczas modlitwy w kościele, ujrzała Pana 
Jezusa, który rzekł do niej: „Wybranko moja, udzielę  
ci jeszcze większych łask, abyś była świadkiem, przez całą 
wieczność, nieskończonego miłosierdzia mojego”. Słowa 
te obecnie widnieją na łuku prezbiterium w kościele.    
Następnie udano się do miejsca urodzin i zamieszkania 
św. s. Faustyny Kowalskiej do Głogowca , gdzie urodziła 
się znana dziś na całym świecie apostołka Bożego Miło-
sierdzia.  

Pan Bóg w tym domu był na pierwszym 
miejscu, co wyrażało się nie tylko w 
wystroju domu, ale przede wszystkim w 
codziennym życiu. W takiej atmosferze 
wzrastała Helenka Kowalska, która wy-
niosła z domu nie tylko umiejętność 
pracy, ale także, a może przede wszyst-
kim wiarę, miłość do Boga i drugiego 
człowieka. 

Pielgrzymi zwiedzili Kolegiatę  
w Tumie koło Łęczycy. To jedno z naj-
większych arcydzieł architektury romań-
skiej i jeden z najciekawszych kościołów 
w Polsce.

Marianna Strugińska- Felczyńska 
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Droga pokutna w Aleksandrowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecz piłki nożnej- Polska vs. Hiszpania 

 

Zwiedzanie Muzeum Miasta 

Zgierza i Parku Kulturowego 

Miasta Zgierz 
 
Młodzi Hiszpanie zwiedzali nasze miasto i po-
znawali polską historię, tradycje i obyczaje.  
 

 

Nabożeństwo odbyło się  w parafii św. Archanioła 
Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim. 
 
 
Zdjęcia: 
Po prawej: krzyż niosą księża z Hiszpanii 
Na dole, po lewej stronie: tłumy wiernych 
Na dole, po prawej stronie: ks. dr prałat Zbigniew 
Tracz, Kanclerz Kurii, który przemawiał do mło-
dych  

Zawodnicy grali  z klasą,  od-
ważnie i z determinacją, ale 
jednocześnie zgodnie z zasa-
dami fair- play. Wśród za-
wodników oraz kibiców piłki 
nożnej nie zabrakło księży  

z Polski i Hiszpanii. 
 

Marianna Strugińska- Felczyńska  
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Katarzyna Wieczorek 

Święto Narodów  
 

 
 

Młodzi Hiszpanie o Światowych Dniach Młodzieży  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maria Garcia Medina, 19, studentka 1. 
roku architektury i Sofia Ruiz Salcedo, 20, 
studentka medycyny 
Chciałyśmy wziąć udział w Światowych 
Dniach Młodzieży, żeby móc dzielić wiarę  
z innymi młodymi. Czasem ludzie myślą, że 
religia jest przestarzała, niemodna  albo 
tylko dla starszych osób, ale to nieprawda. 
Wiara uczy jak żyć.  

Bóg zawsze na nas czeka.   

 
 

Manuel Arrebola Gomes, 18 
lat, student 1. roku prawa: 
Przybyłem tutaj, ponieważ 
tak odczytałem wolę Bożą. 
Pierwszy raz biorę udział  
w takim spotkaniu. Niezwykłe 
jest, że ludzie z różnych kra-
jów, kultur spotykają się  
i razem modlą. 

Jose Javier Murillo Ruiz, 18, 
student 1. roku pielęgniarstwa: 
Szczerze mówiąc, przyjecha-
łem, ponieważ zachęcił mnie 
ksiądz. Jestem mu wdzięczny  
i bardzo się cieszę, że tu je-
stem. Mogę spotkać mnóstwo 
młodych ludzi, którzy tak jak ja, 
wierzą w Boga. 
 

Christina Segura 15 
lat, licealistka:  
Uwielbiam modlić się 
w moim kościele  
i pomyślałam, że bę-
dzie cudownie móc 
wielbić Boga z mło-
dzieżą z całego świa-
ta.  
 

Manuel Santos Gomes, 20 lat, stu-
dent historii: 
Myślę, że dużo młodych ludzi, jak 
my, przyjechało, żeby spotkać się  
z Papieżem, ale także spotkać ludzi 
wierzących z całego świata i być 
częścią wspólnoty, nie czuć się  
w wierze osamotnionym.  
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EUCHARYSTIA POSŁANIA W ŁÓDZKIEJ ATLAS ARENIE 

Zakończenie „Dni Diecezjalnych”  

Na zakończenie Dni Diecezjalnych pielgrzymi spotkali się 
na uroczystej Mszy Świętej w Atlas Arenie 24.07.2016, 
pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędra-

szewskiego, Metropolity 
Łódzkiego. koncelebro-
wanej przez 24 biskupów 
oraz 400 kapłanów z ca-
łego świata. Obecni byli 
także przedstawiciele 
bratnich Kościołów 
Chrześcijańskich.  

Ponad 12 tysięcy piel-
grzymów wspólnie mo-
dliło się o obfite owoce 
minionych oraz nadcho-
dzących dni. W uroczy-

stości uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele 
władz centralnych, samorządowych, służby cywilnej, 
świata nauki, partnerów i sponsorów. 

Przed rozpoczęciem liturgii, w wypełnionej po brzegi 
hali, młodzież mogła zobaczyć pantomimę przygotowaną 
przez grupę teatralną, działającą przy parafii oo. Klarety-
nów w Łodzi. Opowiadała ona o walce człowieka ze złem 
i wielkiej wygranej Boga.  

Zwracając się do młodych, Pasterz Kościoła Łódzkiego 
zwrócił ich uwagę na znaczenie pierwszych słów Modli-
twy Pańskiej. - „Ojcze nasz! – dwa święte słowa, które 
otwierają całą modlitwę, która przeszła do tradycji Ko-
ścioła. Nieustannie odmawianej przez wszystkich chrze-

ścijan przez prawie 2000 lat.  
Przypomniał także, o łódzkich śladach Heleny Kowalskiej 
– „Sekretarki Bożego Miłosierdzia i wadze przesłania, 
które głosiła i zapisała w swoim dzienniczku. – „Trzeba 
nam okazywać miłosierdzie naszym braciom, bo jest  
to odpowiedź na Miłość Miłosierną naszego Ojca. Wie-
my, że nie jest łatwe przebaczyć bratu z serca, nie tylko 
słowem, ale także czynem! To, że mamy kochać innych 
Miłosierną Miłością, znaczy także modlić się za innych. 
Trzeba nam modlić się za tych, którzy tego miłosierdzia 
najbardziej potrzebują”. 

Podczas liturgii obecne były także akcenty międzyna-
rodowe. Wezwania modlitwy powszechnej były zano-
szone: po angielsku, francusku, hiszpańsku, niemiecku, 
polsku i włosku. Do ołtarza dary przynieśli przedstawicie-
le sześciu kontynentów w tradycyjnych swoich strojach, 
a Liturgia Eucharystyczna sprawowana była w języku 

Kościoła Zachodniego – po łacinie. 
Młodzież złożyła także życzenia Metropoli-

cie Łódzkiemu, który obchodził swoje urodzi-
ny, a Ksiądz Arcybiskup obdarował wszystkich 
zebranych w Atlas Arenie urodzinowymi cu-
kierkami. 
Po błogosławieństwie był czas na przygotowa-
ny wcześniej posiłek, a następnie rozpoczął się 
koncert uwielbienia, przygotowany przez 
wspólnotę Chemin Neuf. Wspólne świętowa-
nie młodych trwało do godziny 21. 

Źródło- Archidiecezja Łódzka, zdjęcia: Piotr 
Dziewiecki 
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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, Katarzyna Dąbrowska.  

Składanie gazetki: Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska-Felczyńska, Katarzyna Wieczorek 
Dystrybutor: Marek Cylke 

Sakrament małżeństwa zawarli 

Monika Wieczorek i Krzysztof Wacławiak 
Milena Włodarczyk i Damian Gorący 
Patrycja Tkaczyk i Kamil Kaźmierczak 
Karolina Szabłowska i Kamil Górski 

Daria Graczyk i Paweł Setlak 
Katarzyna Matuszczak i Mateusz Mrulewicz 

Kamila Kamińska i Mariusz Bartosiak 
Edyta Stołowy i Bartosz Janicki 

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

 
Opracowała na podstawie Ksiąg Parafialnych: Kata-

rzyna Dąbrowska 
 

Nie może  Cię zabraknąć !
 Trwają intensywne przygotowania do XXIII Pieszej Pielgrzymki Zgierskiej na Jasną Górę. Tegoroczne hasło to 
„CHRZEST BRAMĄ MIŁOSIERDZIA”. Patronem będzie bł. Honorat Koźmiński. Zapisy od 15 do 19 sierpnia w Domu 
Duszpasterskim. Zapisy: dni powszednie od godz.18.00, a w niedzielę i święta od godz. 19.00. Bliższe szczegóły  
na plakatach. Wyrażamy nadzieję, że tegoroczne Światowe dni Młodzieży zainspirują więcej osób, które odczują ży-
wą potrzebę uczestnictwa w tych niezapomnianych rekolekcjach w drodze. 
 

Zadaj osobiście pytanie Metropolicie Łódzkiemu podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu „Dialogi w Ka-
tedrze”, które odbędzie się w Archikatedrze Łódzkiej o 19.30 dn. 09.09.2016. Temat: „Codzienna modlitwa- wartości 
i trudności”. 
 

 Przekroczmy wspólnie Bramę Miłosierdzia w Kościele św. Katarzyny dnia 14 września 2016. Zgromadzimy 
się o 14.50 przed Kościołem św. Katarzyny, by następnie przekroczyć Bramę i odmówić wspólnie koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. Ok. godz. 15.15 rozpocznie się Msza Św. pod przewodnictwem ks. dr. Andrzeja Blewińskiego. Pielgrzy-
mów przywita ks. Andrzej Chmielewski, dziekan Dekanatu Zgierskiego.   
 

 
 
 

  

Z  KSIĄG PARAFIALNYCH  

Sakrament chrztu otrzymali 
Oliwia Kopeć 
Filip Klimek 

Victoria Danuta Rutkowska 
Nadia Sylwia Placek 

Oliwier Szymon Wężyk 
Jakub Piękniewski 

Zofia Malwina Dynowska 
Paweł Kuzaniak 

Kacper Paszkowski 
Maja Possejna 

Aleksandra Possejna 
 

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

prawdy. 

 

Odeszli do wieczności 

Alicja Patora (ur.1930) 
Halina Kustra (ur.1938) 

Mirosław Stefański (ur.1957) 
Jerzy Plewka (ur.1953) 

Jerzy Jabłoński (ur.1931) 
Wiesław Elijasik (ur.1956) 

Paweł Dyksa (ur.1972) 
Danuta Domańska (ur.1938) 
Daniela Zarzycka (ur.1952) 
Czesław Mękarski (ur.1931) 
Dariusz Miśkiewicz (ur.1964) 

Stanisław Muszyński (ur.1941) 
Antoni Westerowski (ur.1929) 

Teresa Pełka (ur.1947) 
Andrzej Ciołek (ur.1962) 

Wojciech Chojnacki (ur.1951) 
Janina Magdziarz (ur.1927) 

Irena Knapik (ur.1930) 
Ireneusz Leduchowski (ur.1963) 

Czesława Kupczyk (ur.1927) 
Edward Rutkowski (ur.1928) 
Zbigniew Cichoński (ur.1956 

 
Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże miłosierdzie 

weszli do chwały życia wiecznego. 

 


