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WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI  

DLA JEGO EKSCELENCJI  

KSIĘDZA BISKUPA ADAMA LEPY  

Z OKAZJI 25. ROCZNICY SAKRY BISKUPIEJ 
W Srebrny jubileusz sakry biskupiej pragniemy Jego 

Ekscelencji Księdzu Biskupowi Jubilatowi pogratulować 

dotychczasowej wytrwałości w podjętych zadaniach oraz 

oddania, z jakimi je wykonuje. Pragniemy też wyrazić 

wdzięczność Bogu za moc Ducha Świętego, jaką ubogacił 

Księdza Biskupa a także za wszelkie dobro, które stało się 

udziałem Kościoła Łódzkiego, dzięki Biskupa ofiarnej pracy. 

Zapewniamy o modlitewnej pamięci, wypraszającej Boże 

błogosławieństwo na dalsze lata posługi, aby Jezus Chrystus – Jedyny  

i Najwyższy Kapłan – pozwolił Mu radować się jej obfitymi łaskami  

i owocami dla dobra całego Kościoła. 

 

 

OKO W OKO Z ARCYBISKUPEM 
Dialogi to cykl 
comiesięcznych 

spotkań, podczas 
których abp Marek 

Jędraszewski, 
Metropolita Łódzki, 

będzie odpowiadać na pytania wiernych i niewierzących. 
Pytania Księdzu Arcybiskupowi można składać do 
specjalnie przygotowanej „Skrzynki pytań” w Katedrze 
bądź drogą elektroniczną poprzez stronę 
www.heavenly.com.pl 

Spotkania będą się 
odbywać w drugi piątek 
każdego miesiąca. Pierwsze 
spotkanie pt.: „Wiara  
i rozum” odbyło się w piątek 
11 stycznia br.  
w Archikatedrze Łódzkiej. 
Zebranych powitał  proboszcz 
katedry, ks. inf. Ireneusz 

Kulesza. Ideę spotkań wyjaśnił ks. dr Przemysław Góra. 
Setki osób (zdjęcie poniżej) przybyło do Katedry  
i z uwagą słuchało odpowiedzi na nurtujące pytania.  
Terminy pozostałych spotkań: 8 luty „Wiara i cierpienie”; 
8 marzec „Wiara i modlitwa”; 12 kwiecień „Wiara  
i kultura”; 10 maj „Wiara i rodzina”; 14 czerwiec  Wiara  
i Eucharystia”; 13 wrzesień „Wiara i wychowanie”; 11 
październik „Wiara i Boże Miłosierdzie”; 8 listopad 
„Wiara i życie wieczne”; 13 grudzień „Wiara i godność 
człowieka”. Tekst: Marianna Strugińska – Felczyńska; 

Zdjęcia: Katarzyna Wieczorek
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Wdzięczni Parafianie z parafii Matki Boskiej 

Dobrej Rady w Zgierzu ze swymi Duszpasterzami 

 



ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
 Tak niewiele nam potrzeba, by przytulić się do nieba. Niech nowy 2013 rok będzie pełen dobra, 

łask Bożych i pokoju. Niech to, co dobre będzie stokrotnie pomnożone, a to, co złe, niech zostanie 

zamienione na dobro przez Miłość. Niech Nowy Rok przyniesie dużo zdrowia, trochę  "Bożego 

szaleństwa" i odrobinę łez, żeby życie nie było mdłe, a nade wszystko serdeczności.  
Niech Bóg błogosławi! 

Duszpasterze z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu 

 

NABOŻEŃSTWO EKSPIACYJNE 

W niedzielę, 30 grudnia 2012 o godz. 17.00,  
w kościele św. Katarzyny w Zgierzu zgromadził się tłum 
wiernych. Abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy 
Świętej i nabożeństwu ekspiacyjnemu, w którym 
uczestniczyli księża ze wszystkich zgierskich parafii, 
wierni, przedstawiciele władz miejskich  
i parlamentarzyści. 

Wszyscy zgromadzili się by wynagrodzić za 
profanację szopki. Zebranych powitał ks. kan. Mirosław 
Strożka, proboszcz par. św. Katarzyny, który ubolewał 
nad zakłóconym wieczorem wigilijnym. Wówczas 
nieznani sprawcy zdewastowali szopkę zabierając figurę 
Maryi i roztrzaskując główkę Dzieciątka. Celebrans 
podkreślił „Jeśli symbolicznie uderza się w Boga, 

miażdżąc twarzyczkę figurki Dzieciątka Jezus, to miażdży 
się to święte prawo odpowiedzialności za los każdego, 
prawo, które jest miarą naszego człowieczeństwa"  

Celebrans przypomniał o aktach profanacji  
w kraju „Uderza się w święte znaki obecności Boga 
pośród nas. Obecności, która w naszej ojczyźnie ma 
swoją ponadtysiącletnią historię. I uderza się w 
Ewangelię, w krzyż, w Matkę Najświętszą, a teraz w 
Dzieciątko Jezus".  

Pasterz Kościoła Łódzkiego apelował „Trzeba 
strzec skarbów wiary, trzeba bronić tego wszystkiego, co 
tę wiarę wyraża w naszym życiu zarówno osobistym jak  
i publicznym”. 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Wieczorek 

ROZMOWA Z KS. KAN. ARKADIUSZEM 

WÓJTOWICZEM 
Rekolekcjonistą, Zgierzaninem z parafii Matki Boskiej Dobrej 
Rady. Aktualnie pełniącym funkcję proboszcza w parafii Św. 
Stanisława Biskupa Męczennika na Woli w Warszawie 
1.Co chciał Ksiądz przekazać przez swoje Rekolekcje 
Adwentowe parafianom Matki Boskiej Dobrej Rady  
w Zgierzu? 
Przede wszystkim wyrazić swoją wdzięczność za opiekę 
patronki Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu nad nami 
wszystkimi. Czasem niewiele z naszej strony potrzeba, 
aby dostarczyć komuś radości i wzruszeń. Okazywanie 
wdzięczności daje radość obopólną. Gdy widzimy 
wdzięczność ze strony obdarowanej osoby, sami 
doświadczamy radości, ciepła oraz satysfakcji. 

Otrzymujemy 
łaskę 
wdzięczności za 
każdą 
Eucharystię,  
w której rodzi się Chrystus. Jezus pragnął, aby 
Eucharystia miała charakter uczty, przy której zawiązuje 
się wspólnota, aby karmić się świętym chlebem. Nie ma 
wątpliwości, że Msza Święta jest podstawowym 
pokarmem chrześcijańskiej wspólnoty. Eucharystia zbliża 



nas do Boskiej rzeczywistości, ale jednocześnie 
przypomina ciągle o jej tajemnicy. Z drugiej strony, jeśli 
nie wiązałaby się z tajemnicą, człowiek próbowałby 
,,wyjaśnić” w sposób zupełny naturę Boga. Taki stan 
prowadziłby do sytuacji, kiedy człowiek czułby się wyższy 
od swego Stwórcy i zapragnąłby, aby to Bóg realizował 
jego plany. Mamy być ludźmi zawierzenia Jana Pawła II i 
iść drogą pewną ufności do Boga tak jak nasz 
błogosławiony Jan Paweł II. 
2. Co przez swoją posługę duszpasterską, jako kapłan 
chciałby Ksiądz przekazać naszym parafianom? 
Przede wszystkim szansę współpracy kapłanów i osób 
świeckich. W tej parafii istnieje dużo grup świeckich,  
z którymi współpracują kapłani od bardzo długiego czasu 
i ta współpraca jest wciąż pielęgnowana. Podczas liturgii 
widziałem występ 3 grup Scholii. Muzyczna tradycja 
całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości. 
Jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej 
liturgii. Śpiewem włączamy się w modlitwę, nadając jej 
uroczysty charakter. Czynnie uczestniczymy w tym, co 
się dzieje w Kościele, angażując się w jedność gestów, 
wezwań różnorodnych odpowiedzi i dialogów. 
3. Podczas homilii omówił Ksiądz grzechy przeciwko 
Duchowi Świętemu.  Proszę przybliżyć czytelnikom, na 
czym one polegają? 
W praktyce oznacza to przypisywanie sobie władzy 
większej od tej, jaką ma Pan Bóg. To dążenie w 
partycypowaniu w przywilejach dostępnych tylko Bogu. 
To zadufanie w sobie i stawianie siebie ponad Pana 
Boga. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest, więc 
niczym innym jak grzechem zatwardziałości serc,  
a zatwardziałość taka może prowadzić człowieka do 
ostatecznego braku pokuty, do wiecznej zguby. 
Miłosierdzie Boże nie ma granic, a ten, który z pełną 
świadomością odrzuca przyjęcie miłosierdzia Bożego, 
odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie 
darowane przez Ducha Świętego. Grzech przeciwko 
Duchowi Świętemu polega na nazywaniu tego, co dobre 
złym, a tego, co złe dobrym, buntem polegającym na 
odrzuceniu tego, co pochodzi od Boga i przypisywanie 
tego szatanowi. 

Godnym polecenia jest postawa dziecięca, ufność Panu 
Bogu jak postawa siostry Faustyny. 
Pogłębianie wiary przez wiedzę, ale wiara to nie to 
samo, co wiedza. Pamiętajmy o przesłaniu Benedykta 
XVI w I pielgrzymce do Polaków. Pogłębiać formacje 
poprzez Katechizm Kościoła Katolickiego, głębszą 
osobistą więź z Panem Bogiem, żeby nie była postawa 
wybiórcza, ale przyjmująca całą ewangelię. Chodzi oto, 
aby bardziej pokochać Ducha Świętego i zaprosić do 
wspólnego życia. Powinniśmy patrzeć pozytywnie, co 
mogę zrobić, aby bardziej kochać, ufać, wierzyć, kochać 
najbliższych w rodzinie. 
4. Podczas Eucharystii wyświetlano film o Świętej 
Rodzinie z Nazaretu. Co chciał Ksiądz przekazać przez 
projekcję tego filmu? 
Powrót do Świętej Rodziny z Nazaretu. Jeżeli Rodzina 
trwa na Eucharystii, przetrwa trudności, kryzys potrafi 
obdarować się radością. Podczas Eucharystii Chrystus 
daje najwięcej łask. Tu jest źródło miłości, miłości 
wiernej dla małżonków, narzeczonych. Udział  
w Eucharystii to nie nakaz, ale zaproszenie do uczty 
weselnej. Ma to być wdzięczność, że on Nas zaprasza. 
Powinniśmy dostrzec, że On się tu rodzi w każdej 
Eucharystii i zanieść innym dobrą nowinę. Film o Loretto 
miał przypomnieć pierwszą miłość do Pana Boga  
z dzieciństwa. Chrystus przypomina o znaczeniu rodziny, 
abyśmy się modlili za tą wspólnotę. 
5. Jaka jest różnica między duszpasterstwem w Zgierzu 
a w stolicy? 
Nie ma żadnej różnicy. Pan Bóg reżyseruje życie. Kontakt 
z ludźmi w Zgierzu i Warszawie jest podobny. Tak jak 
Ojciec św. przebywając w Watykanie wracał do 
Wadowic, bo miał łaskę wdzięczności dla ludzi, którzy 
stanęli na Jego drodze, kiedy był ministrantem, 
klerykiem. 
6. Co na zakończenie rozmowy zechciałby Ksiądz 
przekazać parafianom? 
Podziękowanie za spłacanie długu, który tu zaciągnąłem. 
Prosić o modlitwę za wszystkich kapłanów, którzy są 
 i będą w parafii. Zapraszam do odwiedzenia mojej 
parafii w Warszawie. 

Tekst i zdjęcia: Marianna Strugińska - Felczyńska

ŚW. TOMASZ Z AKWINU 
28. stycznia w Kościele 

katolickim przypada wspomnienie św. 
Tomasza z Akwinu, członka zakonu 
dominikanów, jednego z doktorów 
Kościoła, teologa i filozofa. Jest 
patronem dominikanów, teologów, 
studentów, uniwersytetów i szkół 
katolickich. 

Św. Tomasz urodził się w 1223 
lub 1225 r. w Królestwie Neapolu. Był 
synem hrabiego Neapolu. Pobierał nauki 
u swego wuja Siibalda – opata 
benedyktyńskiego klasztoru na Monte Cassino. Rodzina 

oczekiwała, że Tomasz zostanie następcą 
wuja. On jednak opuścił zakon benedyktynów 
i przyłączył się do dominikanów, rezygnując z 
objęcia wysokiego stanowiska kościelnego. 
Przyszły święty studiował w Neapolu, Paryżu i 
Kolonii. Wśród licznych dzieł przez niego 
napisanych należy wspomnieć „Summy 
przeciw poganom” zwanej także „Summą 
filozoficzną” (usystematyzowany wykład 
filozofii i teologii naturalnej) czy zestawienie 
na życzenie papieża „Złotego łańcucha” do 
czterech Ewangelii (znalazły się tam nieznane 

fragmenty ojców greckich). W 1272 r. Św. Tomasz w 



Neapolu założył studium dominikańskie. 6. grudnia 
1273r. przeżył silne doświadczenie mistyczne. 7. marca 
1274r. zmarł. 

Po śmierci uhonorowano go tytułem doctor 
angelicus (doktor anielski). 18 lipca 1323r. Tomasz  
z Akwinu został kanonizowany przez papieża Jana XXII.  

O wielkości św. Tomasza może świadczyć fakt, że 
podczas Soboru Trydenckiego na ołtarzu umieszczono 
dwie księgi –Biblię i Summę Teologii. W ikonografii św. 
Tomasz jest przedstawiany w białym habicie 
dominikańskim, w czarnej kapie i z białym szkaplerzem. 
Jego atrybuty to: anioł, gołąb, infuła u nóg (której 
przyjęcia odmówił), monstrancja, księga, laska, 
monogram IHS, pióro pisarza, różaniec, słońce na 
piersiach (symbol Boskiej inspiracji).  

Św. Tomasz konsekwentnie przystosował 
klasyczne poglądy Arystotelesa do treści zawartych  
w teologicznej doktrynie chrześcijańskiej. Wprowadził do 
teologii katolickiej pojęcia: aktu i możności, formy 
 i materii, zasadę przyczynowego powiązania zdarzeń, 
rozumienie poznania, jako procesu receptywnego, 
pojęcie dowodu.  

Uważał, że wiara i wiedza są dwiema różnymi 
dziedzinami poznania i uzupełniają się wzajemnie  
w procesie poszukiwania Prawdy. Rozum poznaje nie 
tylko rzeczy materialne, ale także istnienie Boga, Jego 
własności i działanie. Są jednak prawdy niedostępne dla 
rozumu jak: Trójca Święta, grzech pierworodny, 

wcielenie, stworzenie świata w czasie. Są to prawdy 
wiary, które mogą być udostępnione ludziom jedynie 
przez Objawienie.  

Św. Tomasz wprowadził rozgraniczenie wiary  
i wiedzy, teologii i filozofii. Tomiści podkreślają jego 
zasługi w kwestii poglądów na temat Boga. Arystoteles 
określał Boga, jako Byt najwyższy. Tomasz zaś definiował 
Go, jako czyste Istnienie (Bóg, jako podstawa każdego 
bytu, a nie, jako jeden z bytów o najwyższych 
przymiotach).  

Św. Tomasz podał 5 rozumowych dowodów na 
istnienie Boga: 
1. "z ruchu" (jeżeli świat jest w ruchu, musi istnieć 
Pierwszy Poruszyciel), 
2. "z niesamoistności świata" (nic nie istnieje samo  
z siebie, musi, więc istnieć jakiś Byt samoistny), 
3. "z przypadkowości rzeczy" (jeżeli wszystko jest 
przypadkowe, musi być Istota konieczna), 
4. "z różnic w doskonałości" (w hierarchii doskonałości 
jest Istota Najdoskonalsza), 
5. "z celowości przyrody" (Bóg ustanawia cele). Według 
Tomasza Bóg jest czystym aktem istnienia, świat został 
stworzony z niczego (ex nihilo), wprost przez Boga, 
aktem Jego woli i ma budowę hierarchiczną. 
 W 1879 r. w encyklice „Aeterni Patris’ filozofia 
Tomasza z Akwinu została uznana za oficjalną filozofię 
Kościoła katolickiego. 

Tekst: Elżbieta Hildt

MINĄŁ KOLEJNY ROK…. 
Odchodzący rok zmusza człowieka, a tym 

bardziej chrześcijanina, do refleksji i zastanowienia. Jaki 
był? Czy należy tylko do nieodwracalnej przeszłości, czy 
też będzie rzutować na moją przyszłość?  

Wszystko, co się dzieje wokół nas jest zatopione 
w czasie. Nikt nie potrafi wyobrazić sobie rzeczywistości 
bez kontekstu czasowego. 

Teoretycznie człowiek naszego stulecia ma 
więcej czasu. Medycyna przedłuża ludzkie życie. Ale czy 
naprawdę człowiek współczesny posiada więcej czasu? 
Może to nie człowiek posiada więcej czasu, ale raczej 
czas posiadł bardziej człowieka? Większość ludzi 
najmniej czasu ma dla Boga. Twierdzą, że muszą go mieć 
dla siebie. Tymczasem – czy istotnie mamy czas dla 
siebie? Chyba tego czasu najbardziej nam brak. Życie 
płynie jakby obok nas.  

Jakie to tragiczne, że ludzie, którzy mają 
najmniej sensownego do powiedzenia innym, najgłośniej 
krzyczą zagłuszając siebie i innych.  

Podsumowanie życia parafialnego w roku 2012 
Wymiar duszpasterski: 

Do wspólnoty Kościoła poprzez sakrament chrztu 
włączono 98 osób, związek małżeński zawarło 29 par, 
odbyło się 180 uroczystości pogrzebowych, 126 dzieci 
przyjęło I komunię świętą, a sakramentu bierzmowania 
Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek udzielił 141 
osobom. Rozdano 126 tysięcy komunii św. 

Powstały nowe koła rodziców modlących się za dzieci na 
różańcu, utworzyła się asysta dziecięca, powstała grupa 
medytacyjno – modlitewna oraz duszpasterstwo 
małżeństw niesakramentalnych. Nastąpiły zmiany 
personalne wśród duchowieństwa. Odszedł ks. Marcin,  
a zastąpił go ks. Jan.  

Wymiar gospodarczy: 
Wśród najważniejszych inwestycji należy wymienić; 
ocieplenie dachu w Domu Parafialnym, remont ławek 
kościelnych, rozpoczęcie remontu dawnej plebanii  
i przystosowanie dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej. 
To wszystko dzięki ofiarności wszystkich parafian. 

Plany na rok 2013 
Wymiar duszpasterski: 

22 I nabożeństwo ekumeniczne z kazaniem ks. biskupa 
Bernarda Kubickiego –ze Starokatolickiego Kościoła 
Mariawitów 
4 – 6 III – rekolekcje dla szkoły podstawowej i gimnazjum 
(O. Artur Kiliszek) 
11 – 13 III – rekolekcje dla szkół ponadgimnazjalnych (O. 
Sebastian Fierek) 
15 – 17 III – rekolekcje dla maturzystów miasta Zgierza 
(O. Sebastian Fierek i ks. Jan Czekalski) 
21 – 23 III rekolekcje dla dorosłych (O. Ireneusz 
Klimczyk) 
23 – 25 IV triduum eucharystyczne przed świętem 
patronalnym 



26 IV – odpust w parafii MB Dobrej (biskup Ireneusz 
Pękalski) i święcenia lektorów 
12 V – I komunia św. Szkoły Podstawowej nr. 5 
19 V – I komunia św. Szkoły podstawowej nr. 11 
9 VI Parafialny Festyn Rodzinny 
11 VI - bierzmowanie 
14 – 16 VI pielgrzymka parafialna: Kodeń, Kostomłoty, 
Grabarka, Włodawa 
8 – 14 VII wyjazd parafialny Via Baltica (Litwa, Łotwa, 
Estonia, Finlandia). 
20 – 27 VIII – XX Zgierska Piesza Pielgrzymka na Jasną 
Górę 
22 IX poświęcenie i oddanie do użytku budynku 
Parafialnej Świetlicy Środowiskowej 
19 – 21 XII – rekolekcje adwentowe – ks. Stanisław 
Michalski  

Ostatniego dnia każdego miesiąca będzie 
sprawowana msza św. za zmarłych w minionym 
miesiącu. Planujemy utworzenie kolejnego kręgu rodzin 
Kościoła Domowego. Być może rozpoczną swoją posługę 
nowi szafarze komunii św. 

Wymiar gospodarczy: 
Remont ławek kościelnych oraz dokończenie remontu 
domu duszpasterskiego oraz inne inwestycje na miarę 
możliwości finansowych. 
 

„Z wyrazami najwyższego uznania i 
wdzięcznością dziękuję kapłanom – najbliższym 
współpracownikom, liderom grup i wolontariuszom, 
wszystkim współpracownikom” zwrócił się Ks. Proboszcz 
do wiernych podczas Mszy 31.12.2012.  

Podziękował wiernym za troskę o sprawy parafii 
i ofiarność materialną, dzięki której zrobiono tak wiele, 
za przykładną postawę chrześcijańskiej miłości  
i postawę odpowiedzialności.  

Z nadzieją wchodzimy w Nowy Rok. Niech Bóg 
nam błogosławi. 

Na podstawie homilii Ks. Proboszcza Andrzeja 
Blewińskiego opracowała: Marianna Strugińska - 

Felczyńska 

ZNACZENIE GROMNICY W ŻYCIU CHRZEŚCIJAN 
Gromnica,  gruba świeca, zwykle z 

żółtego wosku, tak nazwana od  g r o m u , 
 czyli piorunu, zapalano ją bowiem podczas 
piorunów i grzmotów (Skarga, Kazanie na 
dzień Oczyszczenia N. M. P. cz. I). Gromnice 
poświęcają się w kościele 2 lutego, tj. w 
dzień Oczyszczenia N. M. P. i Ofiarowania 
Jezusa w świątyni, które też święto z tej 
racji G r o m n i c z n ą  się zowie. Znaczenie 
symboliczne gromnic, jak w ogóle światła  
w liturgii, płynie ze słów Ewangelii św. Jana, 
że Chrystus jest „światłością prawdziwą, 
która oświeca wszelkiego człowieka, na ten 
świat przychodzącego”. W modlitwach przy 

święceniu gromnic kapłan prosi Boga, ażeby swoją nauką 
i łaską umysł ludzi oświecał, a miłością serca ich zapalał. 
W ręku umierającego gromnica ma mu przypominać, że 
z gorejącą lampą dobrych uczynków powinien oczekiwać 
przyjścia Oblubieńca 

Gromnica to świeca inna niż wszystkie. Jest ona 
związana z jednym z najstarszych świąt  
w chrześcijaństwie – Ofiarowaniem Pańskim. W Polsce 
to święto ma charakter maryjny i nazywane jest także 
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa ta pochodzi 
od gromnic - świec przynoszonych do świątyni, by kapłan 
je pobłogosławił. Potem zabiera się je do domu i zapala 
w razie grożących niebezpieczeństw. Na Wybrzeżu 

świece zapalają często matki i żony oczekujące na 
powrót mężów i synów z mórz i oceanów, szczególnie, 
gdy za pośrednictwem mediów dowiadują się  
o katastrofach na morzu. Święto Ofiarowania Pańskiego 
obfituje w symbole. Płonąca świeca jest symbolem 
Chrystusa. Światło w rękach wiernych oznacza płomień 
ich żywej wiary, z którą powinni iść na spotkanie ze 
Światłem najdoskonalszym. Nikt inny nie przebije 
ciemności grzechów, jedynie Światło, jakim jest Jezus,  
a to Światło swoimi rękami podaje nam Maryja. Całe, 
więc życie chrześcijanina powinno się spalać – na wzór 
świecy – w służbie Bogu i bliźnim. Dlatego światło jest 
obecne w najważniejszych dla nas wydarzeniach, od 
chrztu aż do śmierci. W czasie chrztu dziecko otrzymuje 
zapaloną świecę. Ta świeca towarzyszy mu później przez 
całe życie. Pali się ją w czasie I Komunii św.,  modlitwy 
dziękczynnej za otrzymane łaski, modlitwy nad chorym  
i w chwili śmierci. 

Z gromnicą wiąże się wiele legend i podań, 
przenikniętych miłością i ufnością do Bożej Opiekunki. 
Zapalony płomień gromnicy doniesiony do domu po 
Mszy św. ma zwiastować zgodę i miłość w rodzinie. 
Dawniej gromnicą wypalano znak krzyża na belce 
sufitowej, co miało chronić przed letnimi burzami  
i piorunami.  

Tekst: Aneta Mikołajczyk 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W miesiącu styczniu swoją uwagę kierujemy ku 

naszym Babciom i Dziadkom. Dni im poświęcone są 
ważne dla każdej szanującej się rodziny. W tym czasie 
składamy życzenia naszym Kochanym Babciom  
i Dziadkom, wyrażając wdzięczność za ich trud, 
poświęcenie i dobroć.  

Tak wiele im zawdzięczamy. Poczucie bycia 
kochanym, opiekę i wychowanie, zasady i wiarę.  To oni 
zawsze gotowi są nas wysłuchać i zawsze mają dla nas 
czas. Są cierpliwi i opiekuńczy. Dają nam nadzieję  
i poczucie bezpieczeństwa. W tych dniach szczególnie 
chcemy im za to wszystko podziękować. 



Doskonale pamiętamy zapach ciasta u Babci i jej 
serdeczny uśmiech, zabawy z Dziadkiem i jego 
cierpliwość. Na co dzień jednak, często zapracowani  
i zabiegani zapominamy, że nasze Babcie i Dziadkowie, 
często będący już w podeszłym wieku, potrzebują nas, 
naszej uwagi i życzliwości. Nie zapominajmy, więc, jak 
wiele im zawdzięczamy i postarajmy się zatrzymać na 
chwilę, by pokazać im, jak wiele dla nas znaczą. 

Często to oni uczyli nas pierwszych modlitw  
i prowadzili do Kościoła. Z pewnością także modlili się za 
nas. Teraz, często schorowani i zmęczeni, potrzebują 
naszej modlitwy, która może przyczynić się do ulgi w ich 

cierpieniu. Naszej modlitwy potrzebują również 
Dziadkowie, których już nie ma pośród nas. Dla nich 
powinniśmy prosić Boga o dar życia wiecznego.  
Powinniśmy modlić się także za tych, którzy gdzieś  
w swoim życiu zagubili Pana Boga, aby otrzymali łaskę 
wiary i mogli czerpać radość z życia z Bogiem. 

Często zasypujemy naszych Dziadków 
prezentami, które choć wyrażają naszą wdzięczność, nie 
prowadzą do Zbawienia. Dlatego warto do laurki  
i prezentu dołączyć niezniszczalny dar, jakim jest 
modlitwa. 

Tekst: Barbara Musiał 

KRUCHOŚĆ ŻYCIA 
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą zostaną 
po nich buty i telefon głuchy” ks. Jan Twardowski 
  Zawsze się śpieszę. Kilka lat temu, kiedy 
zakładałam ogród, celowo wybierałam większe krzewy  
i drzewka, ponieważ bałam się, że mogę ich nie 
zobaczyć, kiedy urosną.  Byłam wtedy w trakcie 
chemioterapii. Mój lęk był uzasadniony. Teraz jestem 
zdrowa i chcę zrobić jak najwięcej i oczywiście jak 
najszybciej.  Wbrew pozorom teraz też biegnę i biegnę, 
bo boję się, że nie zdążę z realizacją tego wszystkiego, co 
sobie założyłam. Wiem, że to irracjonalne. Cieszę się jak 
dziecko ze zrobionego nowego parkingu, placu zabaw 
czy oświetlenia ulicy. W urzędzie obowiązują procedury, 
wymogi formalno prawne. To wszystko czasami trwa  
i trwa, a moja niecierpliwość zmaga się, na co dzień  
z cierpliwością. Na początku młodzi pracownicy 
żartowali, że nie nadążają za mną, źródło mojej energii 
zadziwia ich do dziś. Śmieję się, że ja po prostu nie mam 
czasu. Przyjmujemy, jako rzecz oczywistą, że dożyjemy 
późnej starości. Każdy, kto otarł się o śmierć, wie, że tak 
być nie musi „nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność 
niepewna”. Żegnamy coraz młodszych ludzi. Odeszło już 
od nas kilku moich dobrych znajomych i przyjaciół.  
W minioną Wigilię, w dzień swoich imienin zmarła moja 
koleżanka, moja rówieśniczka. W czasach 
„podstawówki” mieszkałyśmy w sąsiednich blokach, 
tworzyłyśmy „paczkę”, chodziłyśmy razem na „prywatki” 
i ze wszystkimi znajomymi wysiadywałyśmy na ławeczce 
pod blokiem (takie to były czasy). Nie zapomniałam jej 
pięknych brązowych oczu, uśmiechu, bo po latach, kiedy 
los znowu skrzyżował nasze drogi rozpoznałam ją bez 
problemu. Natknęłyśmy się na siebie w szpitalu, ona tam 
pracowała, a ja czekałam na operację. Zaglądała do 
mnie, przyniosła też zdjęcia z tamtych czasów. Cóż, dziś 
już jej nie ma wśród nas. Wydaje mi się, że nigdy nie 
jesteśmy gotowi na utratę bliskiej nam osoby, zwłaszcza, 
gdy śmierć przychodzi nagle, bez żadnego ostrzeżenia. 
Szanujmy czas, szanujmy każdą chwilę naszego życia. Nie 
przepuszczajmy jej przez palce, a kiedy już to robimy, to 
róbmy to świadomie i z przyjemnością. Żyje się raz! Nie 
starajmy się jednak być kimś innym niż jesteśmy. 
Próbujmy wydobywać z siebie to, co w nas najlepsze.  

i nikt nie jest bez grzechu. Ja też. 
Przeszłość skłania nas do refleksji, 
do pochylenia się nad samym sobą. 
Wybaczamy błędy innym, ponieważ 
sami je popełniamy! Jednakże jest 
wiele sposobów na doskonalenie 
samego siebie i warto z nich 
korzystać. Miłość do drugiego 
człowieka jest jednym z nich, a my 
„kochamy wciąż za mało i stale za 
późno”.  Każdy z nas ma swoje marzenia. Życzę i sobie  
i innym by się one spełniały.  Znane jest powiedzenie 
„zastanów się dwa razy zanim poprosisz, aby spełniło się 
twoje marzenie”. Jakie Państwo macie na ten temat 
przemyślenia?  Ja uważam, że „nie ma tego złego, co by 
na dobre nie wyszło”, więc kiedy czegoś nie udaje mi się 
zrealizować wiem, że z pewnej perspektywy docenię to, 
a czas pokaże, że znalazło się dla mnie inne lepsze 
rozwiązanie. Niektórym wyda się to przewrotne. Trudno, 
mam do tego dystans. Idę do przodu drogą, którą 
obrałam i wiem, że czas każdego jest ograniczony. 
Dlatego wciąż się śpieszę. Urzekły mnie słowa piosenki 
Edith Piaf, dlatego dedykuję je Państwu: 
„Nie, nic a nic, nie, nie żałuję niczego,  
ani dobra, które spotkało mnie, ani zła, 
 wszystko jedno mi jest. 
Nie, nic a nic, nie, nie żałuję niczego, 
 to spłacone, zamiecione, zapomniane,  
mam gdzieś, co działo się. 
Wspomnieniami rozpaliłam już piec,  
ni radości ni łez, nie potrzeba mi dziś,  
zmiotłam miłosny żar, serca drżenie i lęk, 
na zawsze zmiotłam je, 
zacząć od zera chcę.  
Nie, nic a nic, nie, nie żałuję niczego, 
ani dobra które spotkało mnie, ani zła,  
wszystko jedno mi jest.  
Nie, nic a nic, nie, nie żałuję niczego,  
życie me, jego blask, właśnie dziś 
 dzięki tobie zacząć się ma” 
 Edith Piaf 

Tekst: Iwona Wieczorek – Prezydent Miasta Zgierza 

Dr Iwona Wieczorek, 
Prezydent Miasta 
Zgierza 



Dn. 20.12.2012 r. z inicjatywy Ks. Proboszcza Andrzeja Blewińskiego, Ks. Jacka 
Kucharskiego, Ks. Piotra Skury i Ks. Jana Czekalskiego przy współpracy z członkami 
i sympatykami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbyła się wigilia dla osób 
samotnych.  Zgromadziło się 65 osób. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data Kościół Godz. Adres 

17.01 Autokefaliczny Kościół Prawosławny, katedra św. Aleksandra 
Newskiego 

18.00 Kilińskiego 56, Łódź 

18.01 Kościół Ewangelicki - Augsburski, kościół Opatrzności Bożej 18.00 Spacerowa 2, Zgierz 

19.01 Kościół Ewangelicko - Augsburski, kościół św. Piotra i św. Pawła 18.00 Zamkowa 8, Pabianice 

20.01 Kościół Rzymskokatolicki, par. Najśw. Serca Jezusowego i Św. 
Marii Małgorzaty Alacoque 

18.00 Zgierska 123, Łódź 

21.01 Kościół Ewangelicko- Reformowany 18.00 Radwańska 37, Łódź 

22.01 Kościół Rzymskokatolicki, par. MB Dobrej Rady 18.00 M.Skłodowskiej-Curie 5, Zgierz 

23.01 Kościół Starokatolicki Mariawitów 18.00 Franciszkańska 27, Łódź 

24.01 Kościół Chrześcijan Baptystów 18.00 Nawrot 27, Łódź 

25.01 Kościół Ewangelicko - Metodystyczny, kaplica Opatrzności Bożej 18.00 Organizacji WiN 2a, Łódź (bałucki rynek) 

26.01 Kościół Polsko-Katolicki 18.00 Limanowskiego 60, Łódź 

27.01 Kościół Rzymskokatolicki, par. św. apostołów Piotra i Pawła 10.00 Kośc. Rzymskokatolicki, par. św. 
apostołów Piotra i Pawła 

27.01 Kościół Ewangelicko - Augsburski, kościół św. Mateusza 18.00 Piotrkowska 283, Łódź 

 

 

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO 
 
 

Przygotowano świąteczny posiłek oraz 
prezent dla każdego. Ks. Jacek 
prowadził kolędowanie. 
Swą obecnością spotkanie wigilijne 
uświetnili: ks. kan. Arkadiusz 
Wójtowicz, rekolekcjonista, p. Ewa 
Lesiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz p. Magdalena 
Wojciechowska, pracownik Domu 
Dziennego Pobytu w Zgierzu. 
 
 

NIEZWYKŁA WIGILIA 

Pewien parafianin tłumaczył księdzu: 
- Wie ksiądz, ja to jestem wierzący, ale nie praktykujący. 
- Ja jestem nudystą, ale też nie praktykuję - odpowiedział ksiądz 
- Przecież to bez sensu - zdziwił się parafianin. 
- No właśnie - odparł ksiądz.  

*** 

 - Minie wkrótce rok od śmierci pani męża . Zamówiła już pani 
Mszę św. za niego? 
- Proszę księdza, jeśli on jest w niebie, to mu nic nie trzeba, jeśli 
jest w piekle, to mu nic nie pomoże, jeśli jest w czyśćcu, to jak go 
znam – wiem, że wytrzyma . 

Proboszcz wyjechał do sanatorium. Jego gorliwy 
zakrystian nie daje mu jednak spokoju i chce się 
koniecznie dowiedzieć, jak ma brzmieć napis nad 
szopką bożonarodzeniową i jakie wymiary powinien 
mieć żłóbek. 
Proboszcz telegrafuje z sanatorium krótko i 
treściwie: "Dziecię nam się narodziło. Długość - 3 m, 
szerokość - 1 m."  
 

ZAPROSZENIA 
Maturzysto! Serdecznie zapraszamy na bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu dojrzałości z matematyki. Zajęcia 
odbywają się w poniedziałki i czwartki w godz. 16.30- 18.00 w Świetlicy Środowiskowej (miejsce: Dom Parafialny).  
Bliższe informacje w kancelarii parafialnej. 
 

Źródło: Internet Opracowanie: Elżbieta Hildt 

Tekst: Katarzyna Wieczorek; zdjęcia: Agnieszka Wieczorek 

Duszpasterze naszej parafii zapraszają do udziału w nabożeństwach, związanych z Tygodniem Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Harmonogram poniżej. 

 

Duszpasterze zapraszają na konferencję pt.: „Sobór Watykański II o wychowaniu do mediów”. Wygłosi ją bp 
Adam Lepa podczas Mszy Św. o godz.12.30, dn. 20. stycznia 2013r. w Archikatedrze Łódzkiej 



Z ksiąg parafialnych opracowała Katarzyna Dąbrowska 
 

Kancelaria Parafialna czynna codziennie 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. Piotr Skura 

Nr konta parafialnego: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 36 8783 0004 0015 6097 2000 0001 
Za wszelkie wpłaty na rzecz parafii 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, Katarzyna Wieczorek, Aneta Mikołajczyk, Elżbieta Hildt, 

Barbara Musiał, Józef Felczyński, Krzysztof Nieszwiec.  Składanie gazetki: Agnieszka Gajek, Marianna Strugińska -Felczyńska, Katarzyna Wieczorek 
Dystrybutor: Marek Cylke 

Zaproszenie 
My pomagamy 12 lat 

w działalności 
parafialnej Świetlicy 

Opiekuńczo-Wychowawczej. 

POMÓŻ I TY! 
Możesz nas wesprzeć poprzez 

modlitwę, wolontariat oraz 
finansowo. 

Członkowie i sympatycy 
Parafialnego Oddziału 

Akcji Katolickiej 
 

 

Odeszli do wieczności 
Zenobia Sobczyk (ur.1935) 
Marianna Zdrojewska (ur.1919) 
Zofia Lipińska (ur.1920) 
Marianna Kapuścińska (ur.1926) 
Helena Kałuża (ur.1933) 
Bogdan Cichocki (ur.1950) 
Jan Kozelan (ur.1932) 
Stefania Zamojska (ur.1921) 
Tadeusz Zdziechowiak (ur.1922) 
Janina Cebula (ur.1920) 
Grzegorz Zaborowski (ur.1956) 
Wanda Grzelak (ur.1921) 
Helena Siedlecka (ur.1916) 
Henryk Szwalbe (ur.1928) 

 
Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże 

miłosierdzie weszli do chwały życia wiecznego. 

 

 
Sakrament chrztu 

otrzymali 
Adam Łukasz Wasilewski 
Lena Nela Moruzgała 
Zuzanna Jagiełło 
Patrycja Klaudia Baran 
Weronika Monika Kalisiak 
Gabriel Michał Majkowski 

 

 

Darowiznę pieniężną na Stowarzyszenie można 

odliczyć od podstawy podatku. 

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

 


