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

 

ROZMOWA Z KSIĘDZEM REKOLEKCJONISTĄ – 
KSIĘDZEM KAN. DR ANDRZEJEM KRASOWSKIM  

 
 Czy mógłby Ksiądz bliżej przedstawić swoją osobę 
czytelnikom Dobrej Rady w Zgierzu? 
 Urodzony 1961 r. w Krasnymstawie, a wychowywa-
łem się w miejscowości Drewniki, diecezja lubelska. 
Ukończyłem Studium Medyczne w Lublinie. W 1988 
wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego  
w Lublinie. W 1994 przyjąłem święcenia kapłańskie. Na 
początku mojej drogi kapłańskiej pracowałem jako dusz-
pasterz w parafii św. Józefa w Lublinie, następnie w Cen-
trum Duszpasterstwa Młodzieży przy kościele Świętego 
Ducha. Pełniłem także posługę jako ojciec duchowny  
w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. 
W latach 2000-2002 odbyłem studia doktoranckie, za-
kończone obroną pracy doktorskiej – „Sąd Ostateczny 
(Mt 25,31-46)”. Zostałem asystentem w Katedrze Homi-
letyki Instytutu Teologii Pastoral-
nej Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. 
 Na swoim koncie ma publika-
cje: artykuły naukowe, popularno-
naukowe, homilie 37 artykułów, 
druki zwarte np. „Różaniec –skarb 
który trzeba odkryć”. 
Od 4 lat jestem proboszczem  
w pw. Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła w Świdniku. 
 Kiedy pojawiło się powołanie 
do kapłaństwa? 
 Do seminarium wstąpiłem w wieku 27 lat, a kapła-
nem zostałem w wieku 33 lat. Wcześniej ukończyłem 
Medyczne Studium Analityki w Lublinie, pracowałem 5 
lat w swoim zawodzie, 2 lata służby wojskowej. 
 Moje powołanie do kapłaństwa dojrzewało przez cały 
okres mojego dzieciństwa. Od 4 klasy szkoły podstawo-
wej miałem kontakty ze Zgromadzeniem Sióstr Francisz-
kanek Służebnic Krzyża posługującym ludziom niewido-

mym. Przez 17 lat byłem ministrantem czerpiąc do-
świadczenie ze służby przy ołtarzu. To powołanie cały 
czas dojrzewało i przyszedł czas, kiedy podjąłem decyzję 
o wstąpieniu do Seminarium. 
 Czy budziły się w życiu Księdza wątpliwości, czy wy-
brana droga jest słuszna? 
 Nigdy nie miałem takiej wątpliwości. Pan Bóg dał 
łaskę. Doświadczenie siostry Jany, człowieka wielkiej 
wiary, modlitwa, nauczyło mnie patrzeć na wydarzenia  
w otaczającej rzeczywistości. Przez 25 lat posługi kapłań-
skiej nigdy się nie zastanawiałem się czy słusznie, że zo-
stałem księdzem. Mój wybór odczytałem jako Wolę Bo-
ża. 
 Czym są Rekolekcje dla Chrześcijanina? 
 Rekolekcje są lekcją odnowienia naszej wiary. Po-

przez nauki i spotkania możemy 
doświadczyć obecności Boga, który 
zna nasze życie. Najprościej można 
powiedzieć, że rekolekcje to spo-
sób poszukiwania Boga przez do-
świadczenia i formy spotkania inne 
niż te, z którymi mamy do czynie-
nia na co dzień. Rekolekcje są for-
mą bardzo indywidualną, osobistą. 
 Dlaczego warto brać udział  
w rekolekcjach? 
 Rekolekcje to inny sposób ob-

cowania z Bogiem. Pomagają wyjść z duchowego kryzy-
su, wypełniają pustkę w sercu. Człowiek uczestniczy  
w rekolekcjach, żeby coś odszukać (często samego sie-
bie), pomodlić się, w czymś się upewnić. Ludzie nie przy-
chodzą na rekolekcje bez powodu. Czują potrzebę roz-
mowy z Bogiem, szukają pociechy, oderwania się od 
zwykłego życia, pośpiechu, telewizji. Jest to też sposób 
na bycie sam na sam z Panem, nawet w samotności  
i ciszy. Ludzie chcą po prostu mieć taką szansę, nikt ich 
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do tego nie zmusza. Rekolekcje to takie szukanie drogi 
do Chrystusa, który jest w ich centrum, podczas co-
dziennej Mszy św. i modlitwy. Każdy sam, osobiście, 
musi porozmawiać z Bogiem. 
 Z jakim przesłanie Ksiądz przyjechał do Nas na reko-
lekcje? 
 Moim przesłaniem podczas rekolekcji było – „Biblio 
Ojczyzno moja”. Są to słowa R. Brandstaettera, jednego 
z największych polskich pisarzy XX wieku. Biblia, nie jest 
tylko fundamentem wiary dla chrześcijan, ale także jed-
nym z fundamentów całego dziedzictwa kulturowego 
ludzkości. Stąd istnieje nieustanna potrzeba pogłębiania 
wiedzy na temat Biblii, nie tylko jako księgi, ale także 
jako złożonego zjawiska, którego oddziaływanie na kul-
turę jest ciągle aktualne.  
 Podczas rekolekcji podkreślił Ksiądz ważność Słowa 
Bożego, spowiedzi i Eucharystii. 
 Słowo Boże ma tak wielką moc, ponieważ każdy wy-
raz pochodzący z ust Boga jest wypowiadany z miłością  
i nie ma w nim nic poza prawdą. Ta mieszanka prawdy 
połączonej z miłością może zburzyć zatwardziałość serca, 
skruszyć schematy myślenia i uwolnić kogoś od skost-
nienia. Jeśli chcesz, aby twoje słowa nabrały mocy - czy-
taj często Pismo święte, które oczyszcza i uzdalnia do 
kochania innych. Cytuj często Jezusa, jakby użyczając Mu 
swoich ust. W ten sposób uobecnisz Jego samego na 
spotkaniu modlitewnym, przy stole z rodziną, w rozmo-
wie z przyjacielem. Wiara domaga się nieustannego po-
głębiania nie tylko duchowego, ale również intelektual-
nego. Wierzący w Boga człowiek musi dbać o swój roz-
wój całościowo, komplementarnie tak, aby żadna sfera 
jego osobowości nie była pokrzywdzona. Jest to reguła 
wynikająca z kondycji człowieka jako jedności duchowo-
cielesnej. Z niej łatwo wyprowadzić wniosek o pozytyw-
nym oddziaływaniu sakramentów na postawę i działanie 
człowieka. Dlatego nie można zredukować życia religij-
nego do „prywatnej sprawy”. Chyba jakoś rozumiał to  
A. Mickiewicz, który w Księgach Pielgrzymstwa Polskie-
go napisał: „Przeto wy zaczynajcie radę i zmowę obycza-
jem przodków idąc na Mszę świętą i do Komunii, a co  
w ten czas uradzicie, mądre będzie”. Powraca w tym 
momencie starodawna zasada wiary, aby wszystko kon-
sultować z Bogiem i od Niego czerpać natchnienia i świa-
tła. Modlitwa i Eucharystia jawią się tutaj wzorcami. 

Biblia i Msza Święta miłą ojczyzną ziemską, ale wierzymy, 
że Bogu Ojczyzna w Niebie. Bóg jest cudowną naszą Oj-
czyzną w Niebie. 
 Co zabrał by Ksiądz z sobą na bezludną wyspę?  
 Zabrał bym Pismo Święte, żeby sprawować Mszę 
Święta, głosić Dobrą Nowinę, to pomaga w ewangeliza-
cji. 
 Co chciałby Ksiądz przekazać czytelnikom Dobrej 
Rady w Zgierzu? 
 Zawołanie jakim pozdrawiają się osoby niepełno-
sprawne w naszej diecezji: 
– pozdrowienie przez krzyż 
- Osoba odpowiada: - do nieba. 
Krzyż Chrystusa stanowi „jedyną nadzieję” dla tych, któ-
rzy są cierpiący, znękani, utrudzeni, dla wszystkich ludzi. 
Nie ma bowiem człowieka, który nie doznawałby bólu, 
fizycznego czy duchowego, pochodzącego od świata, czy 
takiego, który sam sobie zadaje. Bólu zawinionego i nie-
zawinionego, jak w przypadku biblijnego Hioba. Tak na-
prawdę, nie ma życia bez ofiary, wyrzeczenia, trudu, 
wysiłku, cierpienia. Każdy człowiek żyjący na ziemi niesie 
swój krzyż. Większy czy mniejszy, taki, jaki jest w stanie 
unieść, jaki jest przeznaczony właśnie dla niego. Nieza-
leżnie od tego, czy jest wierzący, czy nie, niezależnie od 
tego, jak ten krzyż pojmuje i jak go przyjmuje, jaki ma do 
niego stosunek. A krzyż Chrystusa jest właśnie znakiem, 
że Bóg podzielił ludzki los. Razem z człowiekiem przyjął 
mękę, samotność, zniósł szyderstwo i niesławę, okazał 
bezbronność i wybaczył prześladowcom. Kiedy więc pa-
trzymy na krzyż, wiemy, że Syn Boży naprawdę przeżył 
ludzkie cierpienie. W pełni je podzielił. I nie ma takiego 
cierpienia, którego by nie doznał. Nie ma takiej winy, 
wstydu, samotności, głodu, ucisku czy wyzysku, nie ma 
tortur, więzienia czy morderstwa, przemocy czy zagro-
żenia, które byłyby Mu obce. Stąd wiadomo, że nie je-
steśmy sami w naszym cierpieniu. Bóg w Jezusie i przez 
Jezusa stał się rzeczywiście Emmanuelem, Bogiem 
z nami. Właśnie chrześcijańska nadzieja wynika z wiary 
w takiego Boga, którego obchodzi ludzki los. Stąd dzięki 
krzyżowi Chrystusa, człowiek w swym trudzie czuje się 
spokojniejszy i mocniejszy, gdyż wie, że nie pozostaje 
sam i jest kochany przez Stwórcę. 

Rozmowę przeprowadziła: 
Marianna Strugińska - Felczyńska 

 
 

MSZA  ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA NA ZAKOŃCZENIE ROKU 
WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS 

 
 Podczas Mszy Świętej dziękczynnej, na zakończenie 
roku 2018, Ksiądz Proboszcz Andrzej Blewiński nawiązał 
do  słów  Mędrca z Księgi Kohela (koh3,1-4)  - „Mędrzec  
z Księgi Koheleta mówi: „Wszystko ma swój czas i jest 
wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. 

Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas 
wyrywania tego, co posadzono, czas zabijania i czas le-
czenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas 
śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów” (Koh 3,1-4)”. 
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Kaznodzieja przypomniał wiernym, że -,,Czas jest darem 
życia. Współczesny człowiek coraz mniej potrafi zatrzy-
mać się w miejscu, czekać, przypatrywać się, także sobie. 
Niech każdy z nas zapyta siebie: Jak wykorzystałem czas 
w roku 2018? Czy swym życiem umiłowałem Chrystusa? 
Czy mam dość odwagi, by kontemplować i naśladować 
Chrystusa? 
 Czasu nie  zdołamy zatrzymać. Możemy jednak sami 
zatrzymać się w miejscu, popatrzeć na ziemię, na ludzi, 
ku niebu i w swoje ludzie ,,ja”.  Na nic życie bez przerwy 
w biegu. Dlaczego nie możemy tego pojąć? Epoka życia 
w pośpiechu, pracuj w pośpiechu, mów w pośpiechu, 
nawet umieraj w pośpiechu!  Atrybutem Boga nie jest 
pośpiech, ale wieczność, a Jego darem jest pokój. Dziec-
kiem zaś pokoju jest skupienie, którego nam potrzeba 
jak wody i słońca’’. 
 Jak wykorzystaliśmy dar czasu. 
Kiedy kończy się kalendarzowy rok, zostajemy wezwani, 
byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym 
sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na 
przyszłość. „Jezus Chrystus, wczoraj dziś, ten sam na 
wieki”. Jak staraliśmy się o życie w łasce uświęcającej? 
Czy pamiętaliśmy o tym, że grzech zabija to życie? Czy 
łatwo nie rezygnowaliśmy z pracy nad sobą? Czy mieli-
śmy świadomość zła? Zastanówmy się nad tym, jak prze-
żywaliśmy dzień Pański. Msza św. – nasze uczęszczanie w 
każdą niedziele i święta? Ten wielki problem rani i obra-
ża nie tylko nas – ale przede wszystkim  dobrego Boga.   
 Wezwani do wdzięczności. 
Zaglądnijmy do naszych wydarzeń minionego roku: 

 Radością zazwyczaj są narodziny dziecka. Dzięku-
jemy dobremu Bogu – w parafii ochrzczono 
104 dzieci.  

 Do Stołu Pańskiego I Komunii św. przystąpiło  116 
dziewięciolatków.  

 Rycerzami Chrystusa poprzez Sakrament Bierz-
mowania stało się 118 młodych parafian - drodzy 
rodzice i świadkowie popatrzcie czy jeszcze zosta-
ło w nich coś  z tego rycerstwa, z męstwa i po-
bożności. Dlaczego nie widzimy ich  wszystkich na 
niedzielnej Mszy Świętej? 

 Spada ilość nowych rodzin katolickich – ślubów  
u nas było tylko 29. Smucą  nas niespełnione na-
dzieje wobec tych, którzy u nas żyją bez sakra-
mentalnego związku, a nie ma ku temu prze-
szkód. 

 W tym roku odwiedziliśmy chorych w czasie reko-
lekcji wielkopostnych i w adwencie, w pierwsze 
piątki  miesiąca i w czasie choroby 276 osób, 
oprócz tego, w każdą sobotę wizyta w Care w Za-
kładzie Opiekuńczo-Leczniczym. 

 Do Pana odeszło, kończąc swoja ziemską piel-
grzymkę - 178 osób, w tym niektórzy bez pojed-
nania z Bogiem - 110 osób. Pamiętajmy o naszych 
drogich zmarłych w stałej modlitwie w domu,  

w kościele i przy grobie. Znamy ten ból, ale i na-
dzieję u miłosiernego Boga. 

 W naszym kościele w kończącym się dzisiaj roku 
udzielono 108 600 Komunii św. Jesteśmy 
wdzięczni wszystkim tym parafianom, którzy na-
wet codziennie przychodzą do kościoła na Msze 
św., pokrzepiają swe ludzkie siły Boskim Chle-
bem. Nasze wyrazy wdzięczności kieruje do tych 
pierwszo-piątkowych  w różnym wieku przybywa-
jącym do świątyni. Wasz udział w Chrystusowej 
Uczcie staje się wasza mocą,  jest pomocą dla 
tych, którym ofiarujecie modlitwę i Komunie  św., 
jest budującym przykładem dla innych nie mają-
cych odwagi i siły do częstego spotykania się  
z Chrystusem. 

 Działania duszpasterskie w minionym roku 2018, to 
m.in.: 

 6 stycznia - Orszak Trzech  Króli (starosta, prezy-
dent, ks. Sudra) 

 7 stycznia - Jasełka w wykonaniu osób niepełno-
sprawnych intelektualnie 

 14 stycznia - Jasełka w wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Białej 

 24 lutego -  Nabożeństwo ekumeniczne (przewod-
niczył abp. Ryś) 

 5 – 7 marca - Rekolekcje dla dzieci 

 12 – 14 marca -  Rekolekcje dla młodzieży (prowa-
dził ks. Przemysław Góra) 

 22 – 24 marca – Rekolekcje dla dorosłych (ks. prof. 
Janusz Lewandowicz) 

 30 marca – Miejska Droga Krzyżowa 

 8 kwietnia – Droga Światła (abp. Ryś) 

 21 – 23 kwietnia - Triduum Eucharystyczne  

 24 kwietnia - Odpust MBDR i Jubileusz 70 lecia pa-
rafii 

 13 maja – Inauguracja nabożeństw fatimskich 

 10 czerwca – Festyn parafialny 

 11 czerwca – Bierzmowanie 

 16 – 21 czerwca - Wyjazd parafialny (Berlin, Pocz-
dam, Szczecin, Świnoujście, Międzyzdroje, Koło-
brzeg) 

 22 lipca -  błogosławieństwo pojazdów 

 20 – 27 sierpnia – Jubileuszowa – 25  Piesza Zgier-
ska Pielgrzymka na Jasną Górę 

 8 – 15 września - Wyjazd parafialny do Anglii  
i Szkocji 

 14 październik – 3 Zgierski Festiwal Piosenki Reli-
gijnej 

 11 listopad - Narodowe Święto Niepodległości 

 20 – 22 grudnia - Rekolekcje adwentowe (ks. An-
drzej Krasowski ze Świdnika) 
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Realizacja  gospodarcza 
1. Zakończenie remontu organów i koncert organowy  
w wykonaniu o. Radosława Tomczaka – wykładowcy 
muzyki. 
2. Dalszy etap przycinki drzew i pielęgnacja zieleni wokół 
kościoła. 
3. Wykonanie i poświęcenie sztandaru asysty. 
4. Wykonanie tablicy ogłoszeń przed wejściem do ko-
ścioła. 
5.  Zakupiono nowy ekran i rzutnik. 
 Plany Duszpasterskie na rok 2019 

 6 stycznia - Orszak Trzech  Króli (ks. Kołodziejczyk, 
p. Jarmoliński, p. Królewiak) 

 13 stycznia - g. 10.00 Msza św. z oprawą muzyczną 
i koncert Lutni 

 20 stycznia - g. 11.30 Jasełka w wykonaniu PSONI 

 27 stycznia - g. 10 i 11.30 Występ zespołu AA 
„Wiola” z Brzezin 

 6 lutego - Nieszpory ekumeniczne (kazanie 
 ks. Semko Koroza) 

 3 marca - Rozpoczęcie kursu małżeńskiego 

 23 – 24 marca - Wizytacja kanoniczna – bp. Mar-
czak i bierzmowanie 

 25 – 27 marca - Rekolekcje dla gimnazjum i szkół 
podstawowych (ks. Sebastian Rogut) 

 1 – 3 kwietnia - Rekolekcje dla szkół średnich (ks. 
Grzegorz Korczak) 

 11 – 13 kwietnia - Rekolekcje dla dorosłych (ks. 
Grzegorz Leszczyński) 

 18 – 20 kwietnia - Triduum Paschalne 

 26 kwietnia - Odpust MBDR 

 12, 19 maja - Pierwsza Komunia św. 

 9 czerwca - Parafialny Festyn Rodzinny 

 10 – 14 czerwca - pielgrzymka na Morawy (Oło-
muniec, Swaty Kopecek, Brno, Welehrad, Mo-
rawski Kras, Kromeriz, Lednice, Swaty Hostyn) 

 21 lipca - Poświęcenie pojazdów 

 20 – 27 sierpnia - XXVI Piesza Zgierska Pielgrzymka 
na Jasną Górę 

 21. września do 2 października - Pielgrzymka Ar-
menia i Gruzja 

 13 października - 4 Zgierski Festiwal Piosenki Reli-
gijnej 

 9 – 16 listopada - Misje Miłosierdzia – OO. Jezuici 

 21 grudnia - Adwentowy dzień skupienia 
  Plany gospodarcze na rok 2019. 
1. Remont i malowanie zakrystii i kruchty. 
2. Dalszy etap pielęgnacji zieleni przy kościele i przy bu-
dynkach parafialnych. 
3. Bieżące prace remontowe. 
4. Wymiana pieca na plebanii. 
  Bogu niech będą dzięki i wam ofiarodawcom, że udało 
nas się tyle dobra dla naszej wspólnoty i dla świątyni 
wykonać. 
 Niech nasza dzisiejsza adoracja dziękczynno-
wynagradzająca będzie wyrazem naszej wdzięczności 
Bogu i zadośćuczynienia za tych, którzy darowany im 
przez Boga czas zmarnowali. Niech spojrzą wszyscy lu-
dzie  dobrej i złej woli na ten zegar z napisem: „jedna  
z tych godzin będzie dla ciebie ostatnią”.  Jeden z myśli-
cieli naszych czasów, Henry Van Dyke napisał: ,,Czas  za 
wolny dla czekających. Zbyt gwałtowny dla lękających 
się. Zbyt długi dla cierpiących. Zbyt krótki dla tych, którzy 
wesela się. Ale dla tych, którzy kochają – czas jest wiecz-
nością”. 
 Prośmy więc dziś wszyscy, aby Bóg bogaty w miło-
sierdzie przyjął od nas modlitwę dziękczynienia, przebła-
gania, wynagrodzenia i prośby.  

Homilia  Ks. Proboszcza Andrzeja Blewińskiego  

 
 

WIZYTA ŚWIĄTECZNA KS. KONRADA WOJNY Z PODOPIECZNYMI ŚWIETLICY  
ŚRODOWISKOWEJ - W CARE W ZGIERZU 
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WIELKIE ŚWIĘTO WIARY 
DROGOWSKAZEM DO CHRYSTUSA 

 

 Zgierz dołączył 6 stycznia 2019 roku do 752 miejsco-
wości w Polsce gdzie ulicami przeszedł jedenasty Orszak 
Trzech Króli. Pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi” Trzej 
Królowie wędrowali do Stajenki, żeby pokłonić się Dzie-
ciątku Jezus. Wraz z nimi w drogę do Betlejem udało się 
1,2 mln uczestników w Polsce. 
 W Zgierzu po raz VI maszerował Orszak Trzech Króli 
około 3000 tysięcy osób. Wraz z licznie zgromadzonymi 
mieszkańcami Zgierza w Orszaku maszerowały Władze 
Samorządowe uczniowie szkół z nauczycielami, księża 
proboszczowie z poszczególnych parafii, rodziny. Orszak 
pilotowała Powiatowa Komenda Policji w Zgierzu, która 
wspólnie ze Strażą Miejska czuwała nad zapewnieniem 
bezpieczeństwa. Na początku Orszaku była Gwiazda 
Betlejemska, za którą wszyscy podążali. Orszak rozpoczął 
się Msza Święta w pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgie-
rzu, której przewodniczył i Słowo Boże skierował do 
mieszkańców ksiądz kan. Andrzej Chmielewski-Dziekan 
Dekanatu Zgierskiego. W homilii kaznodzieja nawiązał do 
znaczenia Święta Trzech Króli. Święto Trzech Króli jest 
jednym z pierwszych ustanowionych przez Kościół. Tego 
dnia świat dowiedział się poprzez trzech mędrców, przy-
byłych do miejsca narodzin Jezusa, o Jego istnieniu - stąd 
też mówimy o święcie 
Objawienia Pańskiego, 
nazywanego po grecku 
Epifanią. Początkowo 
Święto Bożego Naro-
dzenia i Objawienia się 
ludzkości Jezusa jako 
Zbawiciela obchodzono 
razem. Jednak od IV w. 
Epifania stała się w ko-
ściele wschodnim 
wspomnieniem i uobec-
nieniem trzykrotnego 
objawienia się Chrystusa światu - tria miracula, jakie 
dokonało się podczas chrztu Jezusa w Jordanie, w chwili 
pokłonu trzech Mędrców oraz w czasie pierwszego cudu 
Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej- powiedział 
kaznodzieja.  
 Jan Paweł II na początku swego pontyfikatu tak wyra-
ził istotę święta Trzech Króli: „W uroczystości tej Kościół 
dziękuje Bogu za dar wiary, która stała się i wciąż na 
nowo staje się udziałem tylu ludzi, ludów, narodów. 
Świadkami tego daru, jego nosicielami jednymi z pierw-
szych byli właśnie owi trzej ludzie ze Wschodu, mędrcy, 
którzy przybyli do stajenki, do Betlejem.(…) Kościół staje 
się sobą, kiedy ludzie - tak jak pasterze i Trzej Królowie 
ze Wschodu - dochodzą do Jezusa Chrystusa za pośred-

nictwem wiary. „Epifania jest więc wielkim świętem wia-
ry” (7 I 1979). Wiara jest gwiazdą wskazującą nam drogę 
do Chrystusa.  
 Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy Orszaku  
z koronami na głowie, w radosnym nastroju śpiewając 
kolędy udali się do Szopki Bożonarodzeniowej przed 
kościołem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Do śpiewu 

kolęd zachęcał nas Zespół Me-
lodyjki pod przewodnictwem  
Pani Beaty Pawłowskiej. Kró-
lowie złożyli dary, pokłonili się 
Jezusowi i złożyli życzenia 
mieszkańcom Zgierza. Na za-
kończenie ks. Dziekan podzię-
kował wszystkim uczestnikom 
i organizatorom. Ks. Andrzej 
Blewiński podziękował ks. 
Dziekanowi za Słowo Boże 
skierowane podczas homilii 
wspieranie działań Orszaku. 
Nie mogło zabraknąć poczę-

stunku uczestników Orszaku słodkościami oraz herbatą 
przygotowaną przez Stowarzyszenie Staniszewskiego w 
Zgierzu. Słodyczami częstowali Trzej Królowie. W rolę 
Królów wcielili się ks. kan. dr Krzysztof Kołodziejczyk, 
proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla, Paweł Królewiak – 
przewodniczący Rady Duszpasterskiej w parafii pw. 
Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego i Wiktor Jarmoliński wieloletni prezes 
Asysty parafialnej w pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w 
Zgierzu. 
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom Orszaku Trzech 
Króli oraz organizatorom za pomoc w przygotowaniu 

 
Zespól Redakcyjny  
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EGAZMIN DYPLOMOWY  
PANA ORGANISTY PATRYKA JADCZAKA

 
 20 grudnia 2018 r. nasza Parafia była miejscem eg-
zaminu dyplomowego organisty Pana Patryka Jadczaka, 
który po czteroletniej nauce zakończył swoją edukację w 
Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej. Egza-
min odbywał się na Mszy Świętej o godz. 17.00, cele-
browanej przez samego dyrektora Studium, ks. prof. 
Grzegorza Kopytowskiego. Mimo stresu, Pan Patryk  
w sposób mistrzowski wykonał wszystkie przewidziane 
egzaminem utwory i uzyskał pozytywny wynik komisji 
egzaminacyjnej.  
 Warto podkreślić, że dyplomową Mszę Świętą uboga-
cał kwartet wokalny muzyki dawnej "Dum spiro", który 
wykonał m.in. jeden z psalmów w renesansowym opra-
cowaniu Wacława z Szamotuł (1520-1560). Po zakoń-
czonej Liturgii Pan Organista dał krótki koncert, wykonu-
jąc "Preludium D-dur" Alphonse Mailly'ego (1833-1918). 
Gromkie brawa publiczności były najlepszą recenzją jego 
umiejętności.  
 Serdecznie gratulujemy Panu Patrykowi wspaniałego 
sukcesu, cieszymy się, że pracuje w naszej Parafii, ży-
czymy mu Bożego błogosławieństwa w dalszej pracy. 

Pan Orga-
nista jest 
osobą 
niezwykle 
skromną, 
zapytany 
przez 
księdza 
Probosz-
cza Ble-
wińskiego, 
czego by 
oczekiwał od parafian Parafii Matki Bożej Dobrej Rady  
w Zgierzu, Pan Patryk odpowiedział: modlitwy i wspól-
nego zaangażowania w muzyczną stronę Liturgii.  
 Otoczmy młodego Pana Organistę modlitwą i życzli-
wością, czerpiąc radość z jego wspaniałych umiejętności, 
które wzrastały przecież dla chwały Bożej. 

 
Emilia Dzika-Krawczyk
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WIGILIA PARAFIALNA 

„Nie miłujmy słowem, ale czynem" (Franciszek PP) 
  
 Święta Bożego Narodzenia, a zwłaszcza Wigilia są 
przepięknym czasem, w którym spotykamy się w kręgu 
przyjaciół i rodziny. Wśród nas znajduje się wiele osób 
samotnych, bardzo często nieszczęśliwych z powodu 
straty bliskich. Jako chrześcijanom nie wolno nam zapo-
mnieć o tych, którzy w święta nie mają się z kim spotkać.  
Dlatego też w 2017 roku powstała inicjatywa grupy para-
fian, aby zorganizować Wigilię dla osób samotnych  
i potrzebujących wsparcia. Tę myśl gorąco poparł Ksiądz 
Proboszcz Andrzej Blewiński. Realizacja całego wydarze-
nia nie byłaby możliwa bez Was - Parafian gromadzących 
się przy kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady. To wła-
śnie dzięki Wam - tym wszystkim, którzy podzielili się 

swoimi daniami, grupa blisko 30 osób, która również  
w minione Święta Bożego Narodzenia odpowiedziała na 
nasze zaproszenie, mogła spożyć prawdziwą Wieczerzę 
Wigilijną. Atmosfera była bardzo wzruszająca, a przy 
dzieleniu się opłatkiem nie brakło i łez, rozmów, ale  
i uśmiechów, bo przecież rodzący się Mesjasz to wielka 
radość i szczęście.  
 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
zorganizować tak fantastyczne przedsięwzięcie i zapew-
niamy, że jeżeli będzie taka potrzeba, to także w 2019 
roku wspólnie zorganizujemy, tym razem już trzecią Wi-
gilię Parafialną. 

Emilia Dzika-Krawczyk 

 

 
NIE PRZYCHODZĘ, ŻEBY ZATRACAĆ – XXII OGÓLNOPOLSKI 

DZIEŃ JUDAIZMU W ŁODZI 
  

 Dzień Judaizmu, który został ustanowiony przez Kon-
ferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i jest obchodzo-
ny corocznie 17 stycznia, a więc w przeddzień rozpoczę-
cia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego ob-
chody mają na celu odkrycie korzeni i więzi, które łączą 
chrześcijan z judaizmem poprzez Stary Testament tak 
ważny dla Narodu Wybra-
nego 
Łódź – miasto czterech 
kultur: Polskiej Rosyjskiej, 
Niemieckiej i Żydowskiej 
będzie w tym roku gospo-
darzem centralnych ob-
chodów XXII Ogólnopol-
skiego Dnia Judaizmu w 
Kościele Katolickim w Pol-
sce, który odbędzie się w 
czwartek 17 stycznia br. 
Hasłem przewodnim tego 
dnia są słowa z księgi proroka Ozeasza: Nie przychodzę, 
żeby zatracać (Oz 11, 9). 
 Do modlitwy i uczestnictwa w tegorocznym Dniu 
Judaizmu zaprasza metropolita łódzki – ks. abp Grzegorz 
Ryś. – Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tym 
wydarzeniu. Potrzebujemy dziś mocnego znaku, który 
przekształca przeszłość, odwraca przeszłość Aby nie po-
wtórzyło się już nigdy to, co było złe w naszej historii 
musimy być blisko siebie, musimy się razem spotykać 
także przed Panem Bogiem i razem modlić się o jedność, 
o pokój w świecie. Przyjdźcie, będziemy razem! – zapra-
sza arcybiskup łódzki. 

 Centralne obchody Dnia Judaizmu rozpocznie w 
czwartek 17 stycznia wspólna modlitwa na łódzkim 
Cmentarzu Żydowskim o godz. 9:30. Następnie o godz. 
11:00 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana odbędzie 
się sympozjum składające się z dwóch paneli. W pierw-
szym poświęconym Biblii  głos zabierze prof. Paweł 

Śpiewak – W jaki sposób Żyd czyta 
Torę? oraz ks. dr Arnold Zawadzki – 
Czy żydowska lektura Biblii jest po-
trzebna chrześcijanom? Panel po-
prowadzi bp Rafał Markowski, – 
przewodniczący Komitetu ds. Dialo-
gu z Judaizmem KEP.  Drugi panel 
poświęcony relacjom chrześcijańsko 
– żydowskim animować będzie Jo-
anna Podolska, dyrektor Centrum 
Dialogu im. Marka Edelmana w Ło-
dzi, a głos zabiorą: Nili Amit, Br. 
Krzysztof Fronczak OH. 

 Szczególnym wydarzeniem tego dnia wieńczącym 
całe obchody będzie Centralne nabożeństwo Słowa Bo-
żego prowadzone przez abp Grzegorza Rysia i rabina 
Dawida Szychowskiego, które celebrowane będzie w 
namiocie ustawionym na Starym Rynku w Łodzi w pobli-
żu miejsca zburzonej przez Niemców w czasie wojny 
Synagogi Alte Szil. Po nabożeństwie odbędzie się wieczór 
z kulturą zatytułowany: „Kobiety w Biblii”.  
 Przyjdźcie, będziemy razem! – zaprasza arcybiskup 
łódzki. 

Za https://archidiecezjalodz.pl 

 



 

 

9 

D
o

b
r

a
 R

a
d

a
 1

 (
1

1
1

)
 S

T
Y

C
Z

E
Ń

 2
0

1
9

 

  

TYGODZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 
 
 „Dąż do sprawiedliwo-
ści” (Pwt 16,18-20) - to ha-
sło Tygodnia Modlitw o 
Jedność Chrześcijan w 2019 
r. Przyjęła je Komisja ds. 
Dialogu między Polską Radą 
Ekumeniczną i Konferencją 
Episkopatu Polski podczas 
dwudniowych obrad, które 
odbyły się 28 - 29 września 
na Świętym Krzyżu. 
 We wspólnej modlitwie  
o jedność chrześcijan, której 
przewodniczył biskup elblą-
ski Jacek Jezierski wzięli 
również udział kapłani, sio-
stry zakonne, wierni świec-
cy. 
 Podczas  nabożeństwa bp 
Krzysztof Nitkiewicz podkre-
ślił, że Syn Boży posłuszny 
Ojcu wziął na siebie ludzkie 
winy i je zgładził. 
 - Pan Jezus stał się mostem 
przerzuconym ponad ot-
chłaniami grzechu, w tym 
również grzechu podziałów, 
jakie istnieją pomiędzy 
chrześcijanami. Pragnąc 
pełnej jedności, przez Niego 
będziemy zanosili wołania 
do Boga Ojca, w Nim musi-
my się spotykać, aby otrzy-
mać "słowo jednania" i ra-
zem z Nim
Mamy podążać drogami, 
jakie ukazuje Duch Święty. 
Miłość Chrystusa nieustan-
nie nas do tego przynagla - 
mówił ordynariusz sando-
mierski. 
 Podczas kazania bp Jerzy 
Samiec, zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego i prezes PRE przywołał po-
stać św. Pawła, który po nawróceniu musiał stawić czoła 
wielu wyzwaniom i przeciwnościom, aby podjąć dzieło 
głoszenia Ewangelii wśród pogan. 
 - Dziś mamy również nowe wyzwania, które powinniśmy 
umieć dostrzec, nazwać i znaleźć sposób jak je interpre-
tować przez naszą wiarę i Boże Słowo. Jest to potrzebne, 
aby nasze świadectwo wiary docierało nie tylko do tych, 

których spotykamy w naszych kościołach, ale także do 
osób poszukujących, zagubionych, wątpiących, a nawet 
tych, którzy zaprzeczają istnieniu Boga. Podstawą jednak 
musi być to, że naszą chlubą jest Jezus, i to ukrzyżowany 
i zmartwychwstały. Ten, który żyje i jest naszym Panem,  
i w Którego imieniu Boga możemy nazywać naszym Oj-
cem - mówił bp Jerzy Samiec. 

Za: https://ekai.pl;  
https://ekumenia.pl/oddzialy-regionalne/oddzial-lodzki
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POSTAWY I GESTY W LITURGII 

Przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu działa 
Zespół Liturgiczny, którego opiekunem duchowym jest 
ks. Konrad Wojna, a przewodniczącą Daniela Michalak. 
Celem naszych spotkań jest angażowanie i przygotowy-
wanie do czynnego udziału w liturgii. Poprzez swoją 
służbę podczas sprawowanej liturgii możemy zaświad-
czyć o czynnej przynależności do 
wspólnoty Kościoła.  
Podczas spotkań ks. Konrad 
omawia postawy i gesty w litur-
gii i ich znaczenie. 
 Ciało ludzkie ma swoją wy-
mowę w liturgii: 
- „Jednakowa postawa ciała, 
którą powinni zachować wszyscy 
uczestnicy liturgii, jest znakiem wspólnoty i jedności 
zgromadzenia, wyraża bowiem, a zarazem wywiera 
wpływ na myśli i uczucia uczestników. W zgromadzeniu 
liturgicznym, zarówno celebrans, jego asysta, jak i wierni 
przyjmują  różne postawy i wykonują gesty, które pod-
czas czynności liturgicznych mają swoje określone dzia-
łanie” - powiedział kaznodzieja. 
 -,,Postawa stojąca jest znakiem uszanowania  dla osób 
starszych i godniejszych. Tym bardziej na modlitwie po-
stawa ta jest znakiem uszanowania Boga, najwyższego 
Pana (Mt6,5; Mk11,25; Łk18,11:22,46)’’ 
 Postawę stojąc przyjmują osoby, które pośredniczą 
pomiędzy stronami, jak adwokat czy pełnomocnik. Tym 
więcej kapłanowi przystoi postawa stojąca, gdyż w imie-
niu Chrystusa pośredniczy on między Bogiem a społecz-
nością wiernych. Kapłan jest znakiem obecności Chrystu-

sa – Pośrednika w zgromadzeniu liturgicznym. Dlatego 
kapłan stoi przy sprawowaniu Mszy św. przy wszystkich 
prawie czynnościach liturgicznych( wyjątkowo siedzi 
spowiadając). Także lektor na znak szacunku dla Słowa 
Bożego, czyta je w postawie stojącej. 
 Postawa stojąca jest znakiem radości z odkupienia. 

Stąd od czasów apostolskich w czasie 
obchodów  
w liturgii misteriów zbawienia przy-
bierano postawę stojącą, zwłaszcza  
w niedzielę, ponieważ symbolizowała 
zmartwychwstanie Pańskie. Zwyczaj 
ten przetrwał do naszych czasów. 
Ojcowie Kościoła w postawie stojącej 
widzieli symbol świętej wolności 

dzieci Bożych, uwolnionych  przez Chrystusa z niewoli 
grzechu i śmierci wiecznej. 
 Postawa stojąca oznacza jeszcze aktywną postawę 
człowieka biorącego udział w liturgii. Oznacza także 
czujność i gotowość do działania. Odnowiona Liturgia 
domaga się czynnego udziału w niej całego zgromadze-
nia liturgicznego. Wierni biorący czynny udział w liturgii 
realizują swoje kapłaństwo powszechne, jakie dają sa-
kramenty chrztu i bierzmowania. 
  Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat postaw gestów 
w liturgii zapraszany w każdy  III  wtorek miesiąca po 
Mszy Św. o godz. 17.30.Przyjdź zobacz, czekamy na Cie-
bie! 

Agnieszka Paszkowska 

 

 
WIECZERZA WIGILIJNA 

  

 13 grudnia 2018 roku się w Świetlicy Środowiskowej  
przy parafii pw. Matki Boskiej w Zgierzu dzięki uprzejmo-
ści ks. Proboszcza Andrzeja Blewińskiego odbyło się spo-
tkanie wigilijne Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Łódzkiej wspólnie z członkami wraz z Zarządem oraz  
członkami Polskiego Towa-
rzystwa Schronisk Młodzie-
żowych. Organizacje współ-
pracują ze sobą od lat i dla-
tego wspólne spotkania 
traktowane jest rodzinie, 
łamiąc się opłatkiem razem 
składają sobie życzenia. 
 W atmosferę Świąt Boże-
go Narodzenia wprowadził 
nas chór ze Szkoły Podsta-

wowej im. Henryka Sienkiewicza ze Słowika śpiewając 
kolędy oraz ks. prałat Stanisław Kaniewski i ks. Konrad 
Wojna. W spotkaniu wigilijnym uczestniczył tez ks. kan. 
Andrzej Blewiński proboszcz parafii Matki Boskiej Dobrej 
Rady w Zgierzu który jest opiekunem Akcji Katolickiej. 

Udział wzięli  opie-
kunowie, dyrektorzy 
placówek oświato-
wych,  sekretarz 
Urzędu Miasta Ro-
bert Chocholski, 
kierownik MOPS-u 
Pani Renata Wolska, 
Sekretarz Zarządu 
Głównego PTSM 
Cezary Piotrowski. 
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 Ks. Stanisław przypomniał nam, czym są Święta Boże-
go Narodzenia oraz złożył życzenia w imieniu kapłanów. 
Życzenia złożyła prezes Zarządu 
DIAK I PTSM Marianna Strugiń-
ska-Felczyńska, sekretarz Urzędu 
Miasta Zgierza Robert Chochol-
ski oraz Pani Renata Wolska.  
  Uroczystość Bożego Naro-
dzenia, jak mówi sama nazwa, 
jest pamiątką, uobecnieniem  
i na nowo przeżywaniem histo-
rycznego faktu przyjścia na świat 
Boga w postaci ludzkiej blisko 
2000 lat temu, by spełnić ocze-
kiwania, tęsknoty i nadzieje ca-
łej ludzkości- mówił ks. Stanisław. 
 Kaznodzieja powiedział - Istotny sens Bożego Naro-
dzenia polega na spotkaniu i zjednoczeniu się Boga  
z człowiekiem, a właściwie na narodzeniu się Boga w 
duszy ludzkiej. Tak naprawdę w noc narodzenia Zbawi-
ciela świata chodzi  jedynie o to, by Chrystus narodził się 
w nas". 

 Prezes przypomniała o wspólnych inicjatywach obu 
organizacji: XVII Zlotów Rodzinnych, pomoc przy organi-

zacji od 2000 roku obo-
zów, kolonii obecnie pół-
kolonii, wspólnych wy-
jazdach jednodniowych, 
pomoc w prowadzeniu 
świetlicy Środowiskowej 
od 18 lat. 
 Po wspólnych życze-
niach, wszyscy częstowali 
się potrawami wigilijnym 
przygotowanymi przez 
zespół w Zgierzu. 
 Spotkanie przebiegało 

w milej i serdecznej atmosferze. Dziękuję wszystkim 
uczestnikom za udział w wieczerzy wigilijnej, kapłanom, 
przedstawicielom Urzędu Miasta, chórowi ze Szkoły Pod-
stawowej w Słowiku, prezesom Oddziałów POAK w Łodzi 
ich członkom, opiekunom SzKPTSM, liderom grup  oraz 
osobom za przygotowanie wieczerzy.  

 
Mariana Strugińska-Felczyńska

 
 

SUKCES NASZYCH MINISTRANTÓW 

 Dnia 15 grudnia 2018r w obiekcie sportowym MOSiR 
w naszym mieście odbyły się Mistrzostwa  Liturgicznej 
Służby Ołtarza Archidiecezji Łódzkiej w Piłce Halowej 
(regiony: Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki oraz 
Zgierz), patronat nad tym wydarzeniem objął sam Abp. 
Grzegorz Ryś. 
 Uczestnicy zawodów zostali podzieleni na cztery ka-
tegorie wiekowe: ministranci młodsi, ministranci starsi, 
lektorzy młodsi oraz lektorzy starsi.  Nasza załoga, którą 
reprezentowało siedmiu zawodników (Rafał, Tomek, 
Patryk, Wiktor, Maciek, Wojtek, rezerwowy Kuba) pod 
przewodnictwem kapitana drużyny, którym był Adrian  – 
lektor, wystąpiła w kategorii wiekowej – „starszy lektor”.  
 Po zaciętej grze i rzutach karnych nasza reprezentacja 
zajęła II miejsce, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni  
i gratulujemy sukcesu.                     Mateusz  J.

 

KLUB SENIORA 
  

 Każdy, kto przychodził na spotkania w Klubie Seniora 
nie marnował czasu. Tu zawsze moc ciekawych tematów 
i ludzi. To właśnie tu praktycznie zaistniał Ekumenizm. 
Miałem to szczęście, że zapraszani goście z życzliwością 
przyjmowali zaproszenia. Tak było, gdy zaprosiłem Arcy-
biskupa prawosławnego Szymona Romanczuka, jak i ks. 
Marcina Undasa z sąsiedniej parafii Ewangelicko-
Augsburskiej. Nie mogło też braknąć wśród nas ks. b-pa  

Bernarda Kubicy -Mariawity. Jakże 
ciekawe spotkanie było z zakonnicą 
z Indii s. Hilarią. Osobne wspomnie-
nia chcę poświęcić kapłanom gosz-
czącym w naszym Klubie. Każdy 
przekazał nam coś ciekawego, coś 
do przemyślenia. To nie był stracony czas. 
       Sylwester Sobiech 
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SPOTKANIE OPłATKOWE BRACTWA PIELGRZYMKOWEGO 
 

 W niedzielę 6 stycznia br. odbyło się spotkanie opłat-
kowe członków i sympatyków Bractwa Pielgrzymkowe-
go, w którym uczestniczyli: Dziekan Dekanatu Zgierskie-
go ks. kan. Andrzej Chmielewski, ks. kan. dr Andrzej Ble-
wiński, kierownik Zgierskiej Pieszej Pielgrzymki - ks. Da-
mian Czerwiński, a także Diecezjalny Duszpasterz ds. 
duszpasterstwa sportowego - ks.  Paweł Miziołek, ks. 
prałat Stanisław Kaniewski, ks. Konrad Wojna i ks. Adam 
Dolata. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, a następ-
nie wszyscy zebrani udali się do Domu Parafialnego, 
gdzie odbyło się spotkanie. Zebranych gości przywitał - 
Ksiądz Damian Czerwiński, który w słowach  do  gości 
podkreślił, iż pielgrzymowanie jest szczególnym wymia-
rem życia Kościoła. Całe nasze życie jest pielgrzymką. 
Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, czas pogłębiania 
naszej wiary, czas wyjścia od codziennych problemów. 
Jest to forma wyjścia na pustynię, ale we wspólnocie. 
Dodał również, iż pielgrzymowanie jest świadectwem 
wiary. To niesamowite doświadczenie wspólnoty wiary i 
chrześcijańskiej radości. Mimo trudu pielgrzymka daje 
olbrzymią radość. Podziękował  

 
  podziękował  za dar wspólnego pielgrzymowania 
oraz złożył życzenia noworoczne - życząc wszystkim 
zebranym dalszej owocnej współpracy. Spotkanie 
przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze. Uczestni-
cy złożyli sobie życzenia, podzielili opłatkiem i wspól-
nie śpiewali kolędy.  

Agnieszka Paszkowska
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      Ks. mgr  Konrad Wojna  
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