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

 
 

INGRES KS. ARCYBISKUPA  MARKA JĘDRASZEWSKIEGO 
 

W         sobotę, 
28 stycznia,  
o godz. 11 ro-
zpocznie się 
ingres abp. Mar-
ka Jędras-
zewskiego do 
katedry w Kra-
kowie  na Wa-
wel. Archidiecez-
ja krakowska 
jest jedną  
z najstarszych  
i największych  
w Polsce. – To 
jest diecezja 

ugruntowana, 
ma swoją tradycję i historię. Ma także swoje „dziś”, 
które koncentruje się wokół nauki. Jest ośrodkiem 
porównywalnym do Warszawy, jeśli 
chodzi o liczbę uczelni. Jest też 
ośrodkiem kultury i mocnego życia 
zakonnego – podkreślił kardynał 
(http://www.tvn24.pl) 

Na ingres zaproszeni są 
wszyscy mieszkaocy diecezji. Będą 
łódzcy biskupi oraz politycy. 
Katedra na Wawelu ma 2 tys. 

miejsc.  Wpuszczani będą wszyscy aż do zapełnienia się 
katedry. Będą też telebimy na zewnątrz. Koło Wawelu 
będą  trzy stanowiska wydawania obiadów: jedno dla 
zaproszonych gości, dwa dla wiernych. 

Po ingresie Ksiądz  Abp Marek  Jędraszewski  
oficjalnie będzie rządził diecezją krakowską. Zamieszka  
w  mieszkaniu przy ul. Franciszkaoskiej 3. Do dyspozycji 
metropolity będą tam trzy pokoje z małym aneksem 
kuchennym. Poza kardynałem Dziwiszem mieszkali tam 
ostatnio kardynałowie: Franciszek Macharski i Karol 
Wojtyła. Obok mieszkania jest sala konferencyjna ze 
słynnym oknem papieskim. Zgodnie z krakowską 
tradycją, mieszkanie udostępniane jest papieżom 
wizytującym Kraków. Spali w nim Jan Paweł II, Benedykt 
XVI i Franciszek. 

21 stycznia, odbędzie się oficjalne pożegnanie 
Arcybiskupa z diecezją łódzką. Pożegnalna msza św. roz- 
pocznie się o godz. 12 w łódzkiej katedrze. Na pożegna-
nie Ks. arcybiskup zaprosił  wszystkich  mieszkaoców 

diecezji . 
  Jednocześnie zaprasza na ingres 
28 stycznia do Krakowa, dokąd 
pojedzie specjalny pociąg Łódzkiej 
Kolei Aglomeracyjnej. Bilety w cenie 
50 zł w obie strony można kupowad w 
kasie ŁKA na dworcu Fabrycznym. 
Pociąg wyjedzie o godz. 6.50, wróci o 
godz. 19.  W pociągu jest 360 miejsc. 
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WYWIAD Z REKOLEKCJONISTĄ  

KS. BOGUSŁAWEM KOWALSKIM 
 

proboszczem parafii katedralnej św. Mi-

chała Archanioła i św. Floriana Męczenni-

ka w diecezji warszawsko-praskiej 
 

Proszę opowie-
dzied nam o sobie.  

Urodziłem się na 
warszawskiej Pradze. 
Obecnie jestem Pro-
boszczem w swojej 
rodzinnej Parafii – 
Katedry Świętego 
Floriana w Warsza-
wie. Wróciłem do 
swojej rodzinnej para-
fii po 32 latach. Tłu-

maczyłem księdzu arcybiskupowi, że to niezręcznie wra-
cad do swojej rodzinnej parafii, bo jeszcze żyją sąsiadki, 
które wszystkie moje grzechy z dzieciostwa znają. Poza 
tym, zawsze miejsce dzieciostwa i wychowania jest miej-
scem, które się kocha. Praga ma swój klimat niepowta-
rzalny. Tutaj jest pewien styl funkcjonowania. Nasza 
dzielnica ma swoją duszę – to jest bardzo modne okre-
ślenie, ale tak rzeczywiście jest. 
Mam trzech braci. Od dziecka ciągnęło mnie do ołtarza. 
Po pierwszej Komunii św. zafascynowany posługiwaniem 
przy ołtarzu zostałem ministrantem. W młodości był 
sportowcem, chodziłem na dyskoteki.  
 

Ksiądz jest także zapalonym kibicem Legii Warsza-
wa. 

Od dziecka w wieku 12 lat rodzice zapisali mnie do 
Legi. Zdałem egzaminy, grałem w kontrolnym meczu  
i potem przez 6 lat grałem w trampkarzach, juniorach. 
Oczywiście mecze, które my rozgrywaliśmy z „L” na pier-
si (herbem Legii), to był jeden przywilej. Ale to, że mo-
głem piłki podawad wielkim, sławnym piłkarzom, to było 
wielkie wyróżnienie. To był zaszczyt, jak mnie wyznaczyli 
do podawania piłek. Ten sentyment pozostał. Kocham 
ten klub, jeżdżę na mecze, zabieram na mecze ministran-
tów. Już teraz może nie tyle, ja, co mój wikariusz, ale jak 
byłem wikariuszem, to jeździłem też na mecze. Żyję  
w przyjaźni z kibicami. Sentyment do nich mam od 
dziecka. Szanuję i podziwiam ich postawę patriotyczną.  
 

Kiedy Ksiądz odkrył powołanie do kapłaostwa?  
Zawsze trzymałem się blisko Boga, byłem ministran-

tem, lektorem, rodzice tego pilnowali. Już w technikum  
o tym myślałem, półtora roku przed maturą byłem prak-
tycznie zdecydowany, potem to odeszło. Poszedłem do 

wojska i pół roku przed odejściem z niego podjąłem de-

cyzję.   
 

Z boiska do seminarium?  
Dokładnie tak i do dziś się z tego cieszę. W 1981 roku 

wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego 
 

Czy kibice raczej chętnie reagują na takie inicjatywy, 
jak np. msza dziękczynna za sezon, czy chodby na widok 
duchownego na stadionie? 

Ja nigdy nie spotkałem się z jakąś nieżyczliwością. 
Wręcz przeciwnie, jeżeli do mnie grupa kibiców, zwróciła 
się o Mszę Świętą dziękczynną za cały sezon. To nie cho-
dzi tylko o mistrzostwo. Jeżeli my dziękujemy za wszelkie 
dobro, dla nas dobrem jest mistrzostwo, ale wszystko to, 
co przeżyliśmy: te emocje, tę radośd, atmosferę. Przecież 
niektórzy chodzą na mecze nie tylko dla wyniku, tylko 
żeby przeżyd specyficzną atmosferę. Zabierają dzieci.  
Fajny klimat, kapitalny doping, dzieci, kobiety, całe ro-
dziny – tego przed telewizorem nie przeżyjemy, mimo, 
że mamy powtórki, że lepiej widad niektóre sytuacje. 
Atmosfera tego nie odda. To jest takie dziękczynienie  
w ogóle za te zjawiska, jakimi są sport, futbol, kibicowa-
nie, za emocje, które można przeżywad, radosne, ale  
i także smutne chwile. I jeszcze zwycięstwo w tej rywali-
zacji sportowej to fajna rzecz. To, co św. Paweł napisał: 
„czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, 
wszystko czyocie na chwałę Bożą”. Jeżeli wypoczywamy  
i emocjonujemy się, a sport jest rzeczą godziwą i piękną, 
to też dziękowad Panu Bogu.  
Przychodzą ci, którzy chcą. Nie ma żadnego obowiązku,  
a jeżeli kibice łączą również to z wiarą, to jest to oczywi-
ście okazja do tego, żeby przeżyd Eucharystię, pomodlid 
się wspólnie, byd ze sobą. Wtedy nie ma specjalnie pro-
blemu ze śpiewem, bo kibice w swojej rodzinie czują się 
lepiej, nikt się nie musi krępowad, wstydzid. Dlatego i ze 
śpiewem wtedy jest lepiej. Fajnie, jak środowiska od-
ważniejsze gromadzą się na Eucharystii. Bierze udział ok 
200-300 kibiców, częśd przystępuje także do spowiedzi. 
 

Jak Ksiądz reaguje na różne zachowania emocjonal-
ne kibiców? 

Rozumiem tych młodych ludzi. Wpadają w trans kibi-
cowania, w te emocje i wtedy nie zawsze nad sobą panu-
ją. Nie ma złotej rady -gdyby była to zastosowałoby się ją 
na wszystkich stadionach. Emocje są okolicznością łago-
dzącą -najgorsze aby się nie wyrywad i potrafid zachowad 
zimną krew. 

 
Czy miał Ksiądz możliwośd udzielania ślubu kibicom? 
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Tak, miałem. Pobłogosławiłem związek przywódcy 
Legii Piotra Staruchowicza z Kasią. Błogosławiłem też 6 
par, połowa powiedziała sakramentalne tak po latach 
życia bez ślubu. 
 

Jak ocenia Ksiądz naszą parafię? 
Wspaniale. Jestem zbudowany ilością działających 

grup i wspólnot. Zaangażowaniem Ks. Proboszcza, który 
jest człowiekiem wrażliwym i przeżywa pełnienie powie-
rzonej mu funkcji, jest godne podziwu. Cieszy się autory-
tetem nie tylko wśród księży, ale i parafian, którzy są też 
na księży otwarci. 

Czego by Ksiądz życzył naszym czytelnikom? 
Życzę parafianom tego, o czym mówiłem w homilii. 

Radości płynącej z życia małżeoskiego, rodzinnego, czyli 
radości z wypełnienia powołania. Jeśli by szukad szczę-
ścia poza istotą naszego powołania chrześcijaoskiego  
i rodzinnego człowiek będzie miał ochłapy zadowolenia. 
Boża radośd płynie z tego za czym tęskni ludzkie serce - 
za Bogiem i miłością Boga w każdym wymiarze. 
 

Dziękuję za rozmowę 
Marianna Strugioska-Felczyoska 

 
 
 
 

ORSZAK TRZECH KRÓLI W ZGIERZU 
 

Kościół katolicki obchodzi 6 stycznia uroczystośd 
Objawienia Paoskiego (Epifania), w tradycji znaną jako 
Trzech Króli. Dzieo Objawienia Paoskiego, Święto Epifa-
nii, potocznie nazywane 
w Polsce Świętem Trzech 
Króli. W liturgii uroczy-
stośd ta wiąże się niero-
zerwalnie z Bożym Naro-
dzeniem. 

Akcja Katolicka  
w Zgierzu już po raz trze-
ci podjęła się organizacji 
Orszaku Trzech Króli.  
W tym roku wspólnie  
z Ks. Dziekanem Dekana-
tu Zgierskiego Andrzejem 
Chmielewskim oraz Przemysławem Staniszewskim Pre-
zydentem Miasta Zgierza. Cieszymy się, że w tą wspania-
łą inicjatywę radosnego, bogatego w tradycje świętowa-
nia Objawienia Paoskiego, włączyło się wielu Zgierzan 
oraz władze Miasta Zgierza i Starosta Powiatu Zgierskie-
go. W Orszaku udział wzięło 
mimo mrozu kilka setek 
osób, młodzież ze szkół  
z rodzicami, władze Miasta 
Zgierza oraz indywidualne 
osoby. 

Orszak rozpoczął się 
Mszą Święta o godz.11.30  
w Kościele Matki Boskiej 
Dobrej Rady w Zgierzu. Msza 
Św. koncelebrowana była 
przez Ks. Andrzeja Chmie-
lewskiego oraz Ks. Andrzeja 
Blewioskiego- Asystenta 
Diecezjalnego Akcji Katolic-

kiej Archidiecezji Łódzkiej, kolędy śpiewał Zespól Pieśni  
I Taoca Boruta. Po Mszy Świętej, spod kościoła MBDR 
wyruszył orszak na czele z gwiazdą betlejemską i Trzema 

Monarchami do szopki przy 
kościele św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej. W roli Monarchy 
w tym roku byli Dziekan Deka-
natu Zgierskiego –Ks. kan. 
Andrzej Chmielewski, Wice-
prezydent Miasta Zgierza –
Bohdan Bączak, Starosta Po-
wiatu Zgierskiego -Bogdan 
Jarota. Magowie, w szopce 
przed kościołem Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, złożyli hołd 
dla Dzieciątka Jezus oraz dary 

– mirrę, kadzidło i złoto. Wedle tradycji złoto - symbol 
godności królewskiej, kadzidło - godności kapłaoskiej, 
mirra - symbol wypełnienia proroctw mesjaoskich oraz 
zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz 
wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), praw-

prawdziwego Boga (kadzidło) oraz 
króla (złoto). 
Pokłon Mędrców ze Wschodu 
złożony Dziecięciu Jezus, opisy-
wany w Ewangelii przez św. Ma-
teusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje 
pokłon świata pogan, wszystkich 
ludzi, którzy klękają przed Bogiem 
Wcielonym. 
Podczas trasy przemarszu kolędy 
śpiewali i zachęcali uczestników 
Orszaku Trzech Króli do wspólne-
go kolędowania „Zespół Pieśni  
I Taoca Boruta” ze Zgierza. 
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Po złożeniu pokłonu dla Dzieciątka Jezus przez Ma-
gów, złożyli życzenia uczestnikom Orszaku oraz obda-
rowali uczestników cukierkami. 

Mimo mroźnej zimy wszystkim towarzyszyła 
radośd oraz włączyli się we wspólne kolędowanie. 
W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim któ-
rzy brali udział w Orszaku Trzech Króli za obecnośd, 
wspaniałe korony i stroje, które przygotowali.  
Dziękujemy Ks. Andrzejowi Blewioskiemu, ks. Andrze-
jowi Chmielewskiemu za zakup koron i śpiewników 
prze ks. Dziekana. Wyrazy podziękowania kierujemy 
także w stronę Zespołu Pieśni Taoca Boruta, który swoim 
pięknym śpiewem ubogacał Orszak Trzech Króli. 

Składamy podziękowania organizatorom ks. Dziekanowi 
Andrzejowi Chmielewskiemu, ks. Andrzejowi Blewio-
skiemu, Przemysławowi Staniszewskiemu- Prezydentowi 
Miasta Zgierza, Witoldowi Swiątczakowi –dyrektorowi 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. Dziękujemy oso-
bom, których pracownicy czuwali nad naszym bezpie-
czeostwem: Dariuszowi Bereżaoskiemu- Komendantowi 
Straży Miejskiej, Robertowi Śniecikowskiemu - Komen-
dantowi Powiatowej Policji w Zgierzu. Dziękujemy me-
diom za przekazanie informacji dla mieszkaoców Zgierza 
i okolic, a także wszystkim, którzy wspierali organizację 
Orszaku Trzech Króli. 

 
Agnieszka Gajek 

fot. Katarzyna Wieczorek 

 
 
 
 

TYDZIEO MODLITW O JEDNOŚD CHRZEŚCIJAN 14-25.01.2017 ROKU 
 

Pojednanie – miłośd Chrystusa przynagla nas – to ha-
sło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jednośd Chrześci-
jan. Co roku jest on obchodzony od 18 do 25 stycznia. To 
czas, gdy chrześcijanie różnych wyznao spotykają się na 
całym świecie na ekumenicznych nabożeostwach, modli-
twach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.  

Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jednośd 
Chrześcijan zostało zaczerpnięte z Drugiego Listu św. 
Pawła Apostoła do Koryntian (5,14-20): Pojednanie – 
miłośd Chrystusa przynagla nas. Każdy dzieo Tygodnia 
rozwija po kolei poszczególne myśli tego biblijnego tek-
stu: Jeden umarł za wszystkich; Nie żyjemy już dla siebie; 
Już nikogo nie znamy według ciała; To, co dawne, prze-
minęło; Nastało nowe; Bóg pojednał nas ze sobą; Służba 
pojednania; Pojednani z Bogiem. 

Inicjatywa Tygodnia Modlitw o Jednośd Chrześcijan 
sięga przełomu XIX/XX wieku. Od 1968 r. materiały na 
ten Tydzieo opracowywane są wspólnie przez Światową 
Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności 
Chrześcijan. Co roku za ich przygotowanie odpowiada 
inny kraj. Materiały na tegoroczny Tydzieo Modlitw zo-
stał przygotowany przez chrześcijan z Niemiec – ojczyzny 

Reformacji, co ma związek z obchodami jej 500. rocznicy 
w bieżącym roku. 

W materiałach zaproponowano szczególne nabożeo-
stwo, podczas którego zaplanowano budowanie i burze-
nie symbolicznego muru. Jest to odniesienie nie tylko do 
tego, czego doświadczyli Niemcy w 1989 r., będąc 
świadkami upadku Muru Berlioskiego, ale także do tego, 
w co wierzą chrześcijanie. Poszczególne „kamienie” 
wznoszonego podczas nabożeostwa muru mają oznaczad 
poszczególne grzechy: brak miłości, nienawiśd i pogardę, 
fałszywe oskarżenia, dyskryminację, prześladowania, 
niszczenie wspólnoty, nietolerancję, wojny religijne, 
odrzucenie, nadużycie władzy, izolacje i pychę. Wzno-
szenie owego muru ma byd jednocześnie wyznaniem 
tych grzechów i skierowaną do Boga prośbą o przeba-
czenie. Po czytaniach biblijnych, jako odpowiedź na usły-
szane słowo Boże, mur jest demontowany, a jego „ka-
mienie” są układane na kształt krzyża. Jest to wyznanie 
wiary w moc Chrystusa, który przez swój Krzyż zburzył 
mur wrogości (Ef 2,14-18). 

 
Źródło: www.episkopat.pl
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 SPOTKANIE NOWOROCZNE 
 

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej, Parafialny 
Odział Akcji Katolickiej, Polskie Towarzystwo Schronisk 
Młodzieżowych, Asysta Parafialna wspólnie spotkali się 
noworocznym spotkaniu opłatkowym. 
Na spotkaniu powitała wszystkich Marianna Strugioska-
Felczyoska prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolic-
kiej i Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk 
Młodzieżowych oraz Asystent Diecezjalny Akcji Katolic-
kiej ks. Andrzej Blewioski. Ksiądz Proboszcz w słowach 
skierowanych do uczestników spotkania, podkreślił waż-
nośd Bożego Narodzenia w życiu chrześcijanina oraz 
złożył wszystkim przybyłym życzenia z okazji świąt. 

Uroczystości towarzyszył śpiew kolęd w wykonaniu 
Chóru z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie 
pod dyrekcją Pani Urszuli Cłapioskiej. 

Katarzyna Wieczorek

 
 

JASEŁKA W NASZEJ PARAFII 
 

W niedzielę 15 stycznia o godz. 11.30  mieliśmy  oka-
zję przeżycia wspaniałych jasełek przygotowanych przez 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną. Tradycyjnie po zakooczonej mszy 

członkowie stowarzyszenia przeprowadzili  zbiórkę pie-
niężną przed kościołem.  

 
Źródło: www. parafia Matki Boskiej Dobrej Rady 

 

 

SPOTKANIE NOWOROCZNE BRACTWA PIELGRZYMKOWEGO 
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SPOTKANIE WIGILIJNE W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 

 

 

SPOTKANIE NOWOROCZNE GRUP RÓŻAŃCOWYCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFIAROWANIE PAŃSKIE (MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ) 
 
2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania 
Paoskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Ma-
ryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni 
jerozolimskiej. 

W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Grom-
nicznej.2 lutego przypada także dzieo osób konsekrowa-
nych. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świą-
tyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną 
służbę Bogu. 
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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 
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Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, 
jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni 
jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział 
proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie 
pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate  
w symbolikę światła. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie 
Paoskie obchodzone było już w IV w., odbywały się - 
zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami. Litur-
giczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszcze-
nia Maryi po urodzeniu dziecka. 
W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone  
w VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się najstarsza 
maryjna procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świe-
ce. Prawdopodobnie ta procesja do największego sank-
tuarium rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej - 
nadała świętu Paoskiemu charakter maryjny, który  
z wolna zaczął przeważad. 
Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który 
jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę światła. Symboli-

ka ta nawiązuje bezpośrednio do wielkanocnego pascha-
łu, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią, grzechem  
i szatanem. Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowe-
go przymierza i nowego kapłaostwa, w którym Syn Boży 
sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treśd tego święta 
podkreśla zamierzoną przez Boga powszechnośd zba-
wienia, które ma objąd nawet pogan. 
W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny - 
Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa 
do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wie-
rzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. 
Zapalone gromnice daje się do rąk konającym. 
Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie 
podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również 
zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece 
chrzcielne, kiedy to w życie nowoochrzczonej osoby 
wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie. 

Źródło: www.ekai.pl

 
 
 

 

Z KSIĄG PARAFIALNYCH  
 

 

Sakrament chrztu otrzymali 
 
Julia Jabłooska        Patryk Wojciech Bednarek 

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

 

Opracowała na podstawie Ksiąg Parafialnych:  Katarzyna Dąbrowska 

 

Odeszli do wieczności 

Wiesława Janiszewska (ur.1931)     Marianna Mirowska (ur.1919)      Ryszard Kralkowski (ur.1927) 
Halina Hanzel (ur.1922)    Józef Biegarczyk (ur.1929)   Grzegorz Solecki (ur.1958) 
Krystyna Masternak (ur.1926)  Danuta Pabiaoczyk (ur.1950)  Kazimierz Wieczorek (ur.1952) 
Zygmunt Dwikałowski (ur.1940)  Gabriela Marcinkowska (ur.1931) Anna Heluszka (ur.1935) 
Stanisław Marszałek (ur.1923)  Jan Błaszczyk (ur.1952)     Zofia Wasilewska (ur.1925) 

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

 


