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

ZABRAĆ BOGA NA WAKACJE 
 
 
Wakacje, urlopy, wypoczy-

nek... Wyczekiwane i często staran-
nie zaplanowane. Mamy nadzieję na 
przeżycie ekscytującej przygody 
podczas egzotycznych wyjazdów. 
Pragniemy nawiązywać nowe zna-
jomości w pięknych zakątkach, za-
spokajać ciekawość świata, być mo-
że cieszyć się komfortem w luksu-
sowych kurortach. Wytchnienie od 
codzienności dają wędrówki gór-
skimi szlakami, spacery po plaży, 
wieczory w blasku ogniska, spokojne chwile z ulubionymi 
książkami. Każdy ma swój własny sposób na niezbędną 
regenerację organizmu. Relaksując się, warto jednak 
zawsze zaprosić Pana Boga. Oczywiście towarzyszy On 
nam każdego dnia, ale może właśnie w czasie wakacji 
uda nam się wyraźniej dostrzec Jego dyskretną obec-
ność. Spotkamy Go, ciesząc się przebywaniem z najbliż-
szymi. Poznamy w napotkanych ludziach, w ich życzliwo-
ści i bezinteresowności. Pan Bóg potrafi zaskoczyć pięk-
nem i majestatem przyrody. Możemy Go odkryć w urze-
kających krajobrazach, obserwując bogaty świat natury. 
Potrzeba tylko umiejętności słuchania i patrzenia.  
Komu zdrowie pozwala, może spotkać Pana Boga na 
pielgrzymce (pieszej lub rowerowej). Wysiłek, który zo-
stanie włożony w pokonanie drogi, zaowocuje poprawą 
kondycji fizycznej, przede wszystkim jednak odnowie-
niem życia duchowego. Wiele pozytywnych przeżyć  
i refleksji może dostarczyć udział w letnich rekolekcjach, 
organizowanych dla ludzi, którzy chcą odpocząć od tele-
fonu, internetu, laptopa i zastanowić się, co tak napraw-
dę jest w życiu najważniejsze. Zwiedzając zabytki, po-

dziwiając architekturę, pamiętajmy o tym, że we wspa-
niałych katedrach i wiejskich kościółkach mieszka Bóg. 
Nie przechodźmy obok Niego jak obojętni turyści. Zaw-
sze zachowujmy się ze czcią i szacunkiem. Nie zwalniaj-
my się z obecności na niedzielnej Mszy Św., szukając Go 
właśnie „wśród nieznanych ulic, obcych miast”. 
Odpoczywając, znajdźmy czas na lekturę Pisma Święte-
go, rozważanie go, przeczytanie wartościowej książki, 
pogłębienie relacji z bliskimi, spotkanie z kimś, kto może 
od dawna na nas czeka.  
Niektórzy część urlopu poświęcają na porządki czy re-
mont, żeby dobrze czuć się w swym otoczeniu. Być może 
w naszym życiu duchowym także potrzeba przywrócenia 
ładu, odnalezienia zagubionych wartości, które dają po-
czucie sensu tego, co nas spotyka i pomagają odzyskać 
spokój wewnętrzny. Czy można sobie zrobić wakacje od 
Pana Boga? Tak, ale czy ma to sens? To my dokonujemy 
wyborów i od nich zależy, czy powrócimy wypoczęci,  
z nowym zapasem energii, bogatsi o niezapomniane 
przeżycia duchowe czy rozczarowani i jeszcze bardziej 
zmęczeni i sfrustrowani.  

Elżbieta Hildt 
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ZAPROSZENIE NA XXVI PIESZĄ PIELGRZYMKĘ ZGIERSKĄ  

NA JASNĄ GÓRĘ 20 - 27 VIII 2019r.
 
 Jak co roku 20 sierpnia wyruszy 
XXVI Piesza Pielgrzymka Zgierska na 
Jasna Górę. 
 20 VIII 2019r. o godz. 6.00 zosta-
nie odprawiona Msza Święta na 
rozpoczęcie pielgrzymki w kościele 
p. w. Matki Bożej Dobrej Rady  
w Zgierzu, po Mszy Świętej ok. godz. 
7.00 nastąpi wymarsz pątników na 
pielgrzymi szlak. 
 Hasłem tegorocznej pielgrzymki 
będą słowa: Stworzycielu Duchu 
Przyjdź. 
 Trasa pielgrzymki pozostaje bez 
zmian (noclegi: w Dłutowie, Zawa-
dowie, Folwarkach i Skrzydłowie).  
W czasie drogi pątnikom będzie to-
warzyszyła służba medyczna, kuchnia 
polowa, obwoźny sklepik, dla kontu-
zjowanych i tych, których opuściły 
siły – bus, służba porządkowa oraz 
bagażowi. Noclegi w Częstochowie 
będą zamówione w Internacie. 
 Dla osób, które nie mogą uczest-
niczyć w Pieszej Pielgrzymce, Brac-
two Pielgrzymkowe zorganizowało 
możliwość zapisania się na Piel-
grzymkę Duchową. Pielgrzymi Du-
chowi otrzymają przy zapisie znaczek 
pielgrzymkowy i specjalny Modlitew-
nik. 
 24 VIII 2019r. o godz. 9.20 na 
Przeprośnej Górce, gdzie znajduje się 
Sanktuarium św. Ojca Pio, zostanie 
odprawiona Msza św., w trakcie któ-
rej Zgierz, Jego Władze i Mieszkańcy 
zostaną zawierzeni opiece Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Podczas tej 
Eucharystii na ołtarzu zostaną złożone obrazki z osobi-
stymi intencjami, w których pielgrzymowali Pątnicy.  
 Przed oblicze Matki Najświętszej pielgrzymi ze Zgierza 
dotrą 24 VIII 2019r. o godz. 14.15.   
25 VIII 2019r. o godz. 9.00 w kaplicy Cudownego Obrazu 
ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś odprawi Mszę Świętą dla 
pielgrzymów z Archidiecezji Łódzkiej, podczas której 
zawierzy wszystkie rodziny opiece Maryi.  
 W tym roku pielgrzymi pozostaną w Częstochowie do 
27 VIII 2019r., gdzie rano o godz. 9.30 w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu będzie dla Nich sprawowana Msza św. Oko-
ło godz. 14.00 z parkingu przy Domu Pielgrzyma w Czę-
stochowie odjadą autokary powrotne do Zgierza. Pątnicy 

do Kościoła św. Jana Chrzciciela w Zgierzu przyjadą ok. 
godz. 17.00 i następnie w szyku pielgrzymim przejdą do 
Kościoła Matki Boskiej Dobrej Rady, gdzie będzie miało 
miejsce zakończenie XXVI Pieszej Pielgrzymki Zgierskiej. 
 Zapisy na tegoroczną Pielgrzymkę, a także noclegi, 
Pielgrzymkę Duchową, autokar na Górkę Przeprośną  
i na autokar powrotny – w dniach 14 - 18 VIII 2019r.  
w Domu Duszpasterskim w godz. 18.30-20.00. 
 

PRZYJDŹ, ZAPISZ SIĘ I WYRUSZ RAZEM Z NAMI NA 
PIELGRZYMI SZLAK! 

            
 Ks. Damian Czerwiński - kierownik Zgierskiej Pieszej  

Pielgrzymki na Jasną Gór wraz z Bractwem Pielgrzymkowym.
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ  

MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 
 26 sierpnia, obcho-
dzona jest Uroczystość 
Matki Bożej Często-
chowskiej. Ma ona prze-
de wszystkim charakter 
dziękczynienia za szcze-
gólną rolę Maryi w dzie-
jach całego narodu, ale 
jest też wyrazem czci dla 
jasnogórskiego obrazu 
Maryi.  
 O ustanowienie świę-
ta ojcowie paulini zabie-

gali kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili się z taką proś-
bą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed 
Szwedami w 1665 r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła 
wtedy jedynie na odprawianie Mszy św. wotywnych. 

Dopiero papież Pius X w 1904 r. zatwierdził uroczystość 
NMP Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla ówczesnej 
diecezji włocławskiej. Na prośbę biskupa włocławskiego 
Stanisława Zdzitowieckiego i polskich paulinów zatwier-
dził święto Matki Bożej Częstochowskiej w rycie I klasy  
z oktawą dla Jasnej Góry. Święto to miało być obchodzo-
ne w środę po 24 sierpnia. Po raz pierwszy obchodzono 
ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 r. papież Pius XI ustalił jako 
uroczystość dzień 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia 
czczono Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach 
obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry. 
 W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano 
stopniowo od 1910 r. Dekretem Kongregacji Obrzędów  
z dnia 26 października 1956 – na prośbę kard. Stefana 
Wyszyńskiego – uroczystość liturgiczna została przyzna-
na wszystkim diecezjom w Polsce. Zgodnie z decyzją 
Piusa XII święto to obchodzone jest jako uroczystość 
całego Kościoła katolickiego w Polsce. 

Agnieszka Gajek 

 
 
 

MIGAWKI Z UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA W PARAFII MATKI 

BOSKIEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU W 2019 R. 
  

 W dniu 20 czerwca br., ulicami miasta przeszła pro-
cesje wiernych, świętując uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa.  Święto Bożego Ciała ustanowio-
no po objawieniach Julianny z Cornillon, której w 1209 
r. wielokrotnie ukazywała się jasna tarcza księżyca  
z zarysowaną na jego tle ciemną plamą. Podczas uro-
czystości Bożego Ciała oddajemy cześć Chrystusowi 
utajonemu w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Wier-
ni wychodząc z procesją na ulice miast wyrażają swo-
ją wiarę w realną obecność Jezusa pod postaciami eu-
charystycznymi. Boże Ciało jest świętem ruchomym, 
przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy. 

Red. MBDR
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ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

  
 Święto Przemienienia Pańskiego zostało ustanowione na pamiątkę cudow-
nej przemiany Chrystusa wobec wybranych uczniów - Piotra, Jakuba i Jana, do 
której, według tradycji, doszło na górze Tabor. Zdarzenie to opisane zostało 
w trzech ewangeliach — Mateusza, Marka i Łukasza. Zgodnie z nimi oblicze 
Chrystusa zajaśniało jak słońce, a szaty stały się lśniąco białe. Pojawili się rów-
nież Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Chrystusem o jego męce (wg Ewan-
gelii Mateusza). 
 Święto Przemienienia Pańskiego w Kościele Katolickim obchodzone jest  
6 sierpnia. Zostało wprowadzone przez Papieża Kaliksta III jako podziękowanie 
Bogu za odniesione przez chrześcijan zwycięstwo nad armią turecką w bitwie 
pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 roku. 
 W parafii pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w związku z tym świętem odpra-
wiane są dodatkowe Msze Święte.  

Redakcja 

 
 
 

 
 

 

ŚWIĘTY KRZYSZTOF 
  

 
XX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa i Akcja Św. 
Krzysztofa będzie pod  hasłem ,,Ochrzczeni i po-
słani niesiemy Chrystusa”.  Każdy z nas może mieć 
swój wkład w dziele ewangelizacji, wspierając ak-
cję „1 grosz za 1 szczęśliwie przejechany kilometr”. 
W ten właśnie konkretny sposób pomagamy  
w niesieniu Ewangelii na krańce świata i czynieniu 
dobra innym. Misjonarzami są nie tylko osoby 
pracujące w dalekich krajach, ale wszyscy ludzie 

„Przemienienie Pańskie” /Rafaela Santi/  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafael_Santi
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ochrzczeni. Poświęcenie pojazdu powinniśmy  traktować 
jako wezwanie do odpowiedzialnego zachowania na 
drodze.  

   Po raz kolejny MIVA Polska zaprasza kierowców, aby za 
każdy bezpiecznie przejechany kilometr wpłacili 1 gr na 
środki transportu dla misjonarzy. W tym roku Tydzień 
św. Krzysztofa potrwa od 21-28 lipca 2019 roku.  

Redakcja

 

MELODYJKI NA I MIEJSCU W CHEŁMNIE 
  

 Początek wakacji był dla Melodyjek bardzo pracowity 
- przygotowania do kolejnego Festiwalu. 1 lipca 2019 r. 
Melodyjki wyruszyły do Chełmna na VI Festiwal Piosenki 
Religijnej „W ramionach Matki”. 
 W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Schola 
„Melodyjki”, nasz Melodyjkowy zespolik „Cantabile”, a 
także solistki: Asia, Zuzia, Tosia i Wiktoria. Wszyscy za-
prezentowali się rewelacyjnie. 
 Po części konkursowej był czas na pyszną grochówkę, 
którą częstowali organizatorzy, spacer po pięknym 
Chełmnie, wspólny wypad na kebab i lody. W czasie 
wolnym można było odwiedzić stragany na Rynku Mia-
sta. Na zakończenie udział w odpustowej procesji  
i oczywiście ogłoszenie wyników.  Jurorzy docenili nasze prezentacje i tak: 

 II miejsce w kategorii soliści młodzież dla Asi, 

 I miejsce w kategorii zespoły i schole dla Scholi 
„Melodyjki”, 

 GRAND PRIX Festiwalu trafiło do Zespołu „Canta-
bile” czyli Asi, Zuzi i Tosi. 

Gratulacje dla wszystkich. 
 Potem już powrót do domu i pora na zasłużony od-
poczynek. WAKACJE.  
Dziękujemy Ks. Proboszczowi za zapewnienie transpor-
tu. 

Beata Pawłowska 
Zdjęcia: Anita Sobczak. 
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Uczestnicy w pw. Św.  Jakuba  Apostoła w Piotrkowie Try-
bunalskim - z ks. prałatem  G. Gogola proboszczem parafii. 

Zagroda Wyobraźni – Nad Czarną i Pilicą 

ODKRYWAMY ŁÓDZKIE 
 

 Kolejnym wyjazdem Akcji Katolickiej i Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w ramach 
projektu ,,Hybrydy Kujawskie” związanego z obcho-
dami 100-lecia powstania Województwa Łódzkiego, 
był Piotrków Trybunalski i okolice.  Piotrków Trybunal-
ski to miasto wielokulturowe. Zamieszkiwali go Żydzi, 
Ormianie, Włosi, Rusini, Niemcy, a nawet Grecy. Tu 
zwiedzaliśmy z przewodnikiem Rynek Trybunalski,  
a następnie udaliśmy się do kościoła Farny Św. Jakuba 
i Apostoła, który  jest, pod względem historycznym, 
niekwestionowanie najważniejszym zabytkiem sakral-
nym w Piotrkowie Trybunalskim. To właśnie ta świą-
tynia przez wiele lat związana była z obradami sej-
mów, synodów Kościoła Katolickiego w Polsce, a także 
Trybunałem Koronnym. W czasach obecnych w kościele 
odbywają się wszelkie uroczystości, istotne z punktu 

widzenia Państwa Polskiego, m.in.: obchody 550 lat Par-
lamentaryzmu Rzeczpospoli-
tej w 2018 r. Najstarsza piotr-
kowska świątynia pełna jest 
cennych zabytków sztuki. Do 
nich należy wliczyć późnogo-
tyckich słynący łaskami obraz 
Zaśnięcia Matki Bożej, który 
jest podarunkiem od samej 
królowej Bony.  
W Piotrkowie Trybunalskim 
zwiedzaliśmy także Zamek 
Królewski – wybudowany na 
zlecenie Zygmunta Starego  
w latach 1511-1519.  
 W trakcie podróży podzi-
wialiśmy skarby Kościoła  
w Lubieniu. Znajduje się tam bezcenna polichromia Józe-
fa Mehoffera - ucznia samego Jana Matejki. Parafia w 
Lubieniu powstała w 1919 roku. Polichromia Józefa Me-

hoffera powstała we wnętrzu świątyni w latach 1941-
1943. Znaleźć tu można sceny biblijne, a szczególną 
uwagę zwracają anioły, których w sumie doliczono się 
134. 
 Na szlaku pokłoniliśmy się Matce Bożej Pocieszenia  
w Bęczkowicach. Pocieszna Górka Sanktuarium Matki 
Bożej, jest miejscem pielgrzymkowym, gdzie według 
starych kronik „od niepamiętnych czasów” oddawana 
jest cześć Maryi nazwanej tu Matką Boża Pocieszenia. 
Słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia pochodzi 
z przełomu XVI i XVII wieku. Przedstawia Maryję według 
wizji św. Jana Apostoła opisanej w księdze Apokalipsy. 
 W trakcie wycieczki udaliśmy się także do ruin fortyfi-
kacji w Gorzkowicach oraz zespołu dworsko-pałacowego 
w Trzepnicy, z początków  XIX wieku. Miejsce to związa-
ne jest ze słynną polską kurierką z czasów II wojny świa-
towej Krystyną Skarbkówną, ochrzczoną w pobli-
skiej parafii Bęczkowice. Jej rodzice byli właścicielami 

dworu i majątku. W XVII 
w. w Trzepnicy mieszkał  
także Frycz Modrzewski. 

  Tego dnia dotarliśmy 
również do „Zagrody 
wyobraźni – Nad Czarną 
i Pilicą”. Twórcą zagrody 
jest pan Zdzisław Woj-
ciech  Słomka - rysow-
nik, malarz, rzeźbiarz. 
Pan Zdzisław mieszka  
w Tarasce koło Sulejo-
wa, jest twórcą setek 
obrazów olejnych, gra-

fik, rzeźb oraz kilku poli-
chromii kościelnych. Two-

rzy z rzeczy znalezionych, wiejskich dawnych sprzętów, 
które połączone z przedmiotami z całkiem innych, ale 

Pomnik w Zagrodzie Wyobraźni w Tarasce- poświęco-
ny pamięci pomordowanym i pacyfikowanym przez 
Hitlerowców  w czasie krwawej niedzieli 24 październi-
ka 1943 r. 
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współczesnych kontekstów, tworzą obiekty o silnym, 
surrealnym potencjale. 
 Podczas wyjazdu nie mogło zabraknąć wspólnego 
posiłku przy ognisku w Leśnej Osadzie Edukacyjnej Koło 
oraz spotkania z prezesem Zarządu Głównego Waldema-

rem Domarańczykiem, który przybliżył podejmowane 
inicjatywy na rzecz Piotrkowa.  

 
Marianna Strugińska - Felczyńska 

 
 
 

AKCJA KATOLICKA U STÓP MATKI  

BOŻEJ BOLESNEJ W OBORACH 

 Członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej 22 czerwca br. piel-
grzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, gdzie 
odbyło się spotkanie modlitewno-ewangelizacyjne, któremu prze-
wodził o. James Manjackal, papieski misjonarz miłosierdzia ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Św. Franciszka Salezego z Indii. Znany 
ewangelizator i charyzmatyk z Indii spotkał się z rzeszą pielgrzy-
mów. Podczas konferencji mówił o zażyłej miłości do Jezusa i o Eu-
charystii. Zachęcał, aby uczyć się wiary od tej Piety z Obór, w której 
Matka Boża trzyma blisko siebie martwe ciało Syna. Mówi przecież 
jeden z psalmów: „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie” (Ps 91,14). 
Na konferencjach o. James wyjaśniał na czym polega przylgnąć do 
Jezusa, to oznacza dziękować Bogu za dobro, a nawet za zło, które 
nas spotkało. Pielgrzymując do Sanktuarium w Oborach udaliśmy 
się pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki nad tamą rzeki Wisły we 
Włocławku, aby pomodlić się i oddać hołd niestrudzonemu kapła-
nowi w walce o wolność . 

Agnieszka Gajek 

 
 
 
 
 

PODRÓŻE PO WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 
 
 W ramach projektu „Hybrydy województwa łódzkie-
go” członkowie Akcji Katolickiej i Polskiego Towarzystwa 
Schronisk Młodzieżowych docierają do dziedzictwa 
przyrodniczego, kulturowego województwa łódzkiego 
Tym razem odkrywaliśmy skarby Ziemi Sieradzkiej. 
 W 2019 r. przypada 200  rocznica urodzin kompozy-
tora Stanisława Moniuszki - wybitnego kompozytora, 
dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wiel-
kiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. 
 Straszny Dwór w Kalinowej w województwie łódz-
kim. 
Straszny dwór z tytułowej opery Stanisława Moniuszki 
istnieje naprawdę.  Dwór w Kalinowej uważany jest za 
pierwowzór „strasznego dworu” z opery Stanisława 
Moniuszki. Ponadto we wsi znajduje się gotycki kościół 
św. Marii Magdaleny, z 1465-1468 r, gdzie kompozytor 
Stanisław Moniuszko grał na organach. Stanisław Mo-
niuszko był wzorem patrioty i - jak pisał w 1921 roku 

badacz jego twórczości Zdzisław Jachimecki – „krew  
z krwi i kość z kości Polakiem”. 

Dwór w Kalinowej. 

Włocławek - Krzyż upamiętniający męczeń-
ską śmierć ks. Popiełuszki. 
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 Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: „Halka”, 
„Straszny dwór” i „Paria”. (PAP) 
„Jego wielkie opery takie jak: „Halk”, „Straszny dwór” 
dotykające sedna idiomu polskości - zarówno w war-
stwie tekstowej, jak i muzycznej - do dziś stanowią inspi-
rację dla wielu artystów, a w czasach jemu współcze-
snych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy 
odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych 
uczuć i narodowej tożsamości". 
  Pokłoniliśmy się Księżnej Sieradzkiej. Z historią Sank-
tuarium Matki Boskiej Charłupskiej Księżnej Sieradzkiej 
zapoznał nas ks. prałat  Grze-
gorz Drzewiecki.  Kaznodzieja  
powiedział, ze kościół poo-
siada wizerunek Najświętszej 
Maryi Panny, czczony w para-
fii od początku XVII wieku. 
Kult ten wzrasta szczególnie 
w okresie niewoli narodowej, 
co podkreślają zawieszone 
przez Jakuba Bema (stryj 
generała Józefa) jako wota 
dwa orły ze sztandarów woj-
skowych, z prośbą o wolność 
Polski. Ciekawym elemen-
tem wystroju kościoła jest 
wykonany współcześnie przez krakowskiego artystę, 
malarza Zdzisława Pabisiaka zespół dziesięciu tryptyków 
różnej wielkości. Są rozmieszczone w prezbiterium oraz 
nawach bocznych, przedstawiają wydarzenia z historii 
Polski, dziejów ziemi sieradzkiej i dawnych kościołów 
charłupskich. Na zakończenie wszyscy wspólnie odmówi-
li modlitwę przed wizerunkiem Matki Boskiej Charłup-
skiej.  
Byliśmy w Wojsławickiej Izbie Regionalnej oraz na wy-
spie, gdzie znajdują się ruiny zamku .  
 Poznaliśmy skarby w kościele w Korczewie. Z historią 
drewnianego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
Dziewicy i Męczennicy w Korczewie zapoznał nas pro-

boszcz parafii ks. kan. Janusz Gozdalik. Wartość zabyt-
kową posiadają ołtarze boczne z XVIII wieku oraz taber-
nakulum z głównego ołtarza z I połowy XVII wieku.  
W ołtarzu głównym znajduje się piękny obraz przedsta-
wiający siedzącą Madonnę z Dzieckiem. Obraz ten został 
namalowany w 1881 r. przez Arkadiusza Jasińskiego, 
który za udział w powstaniu styczniowym przebywał na 
zesłaniu w Tobolsku.   
 Podziwialiśmy dwór Tubądzinie. Dwór zbudowany 
został w II połowie XVIII wieku. W roku 1891 majątek 
przeszedł w ręce Kazimierza Walewskiego. Interesowały 

go dzieje swojego rodu. 
Zgromadził we dworze 
kolekcję portretów Wa-
lewskich z XVII-XX w.,  
a także inne pamiątki 
rodowe. Dwór prezentu-
je styl klasycystyczny. 
Wokół rozpościera się 
piękny park, gdzie mo-
żemy odnaleźć się wiele 
pomników przyrody. 
 Kościół gotycki  
w Szadku. Na uwagę 
zasługuje sama świąty-
nia, w której znajduje 

się późnogotycka polichromia z 1451 r. autorstwa Jana  
z Wrocławia, oraz pięć pięknych ołtarzy z XVII wieku. 
Poza tym, są tu stare gotyckie rzeźby oraz ambona z roku 
1631. Dzwonnica w formie baszty obronnej z XIV-XV 
wieku stoi obok cennego i ciekawego kościoła gotyckie-
go p.w. św. Jakuba w Szadku  o zabytkach kościoła i jego 
historii mówił ks. kan. Maciej Korczyński. 
 Udaliśmy się również do Skansenu Lokomotyw  
w Karsznicach, Sieradzkiego Parku Etnograficznym oraz 
Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Wystawy stałe Mu-
zeum Okręgowego poświęcone są archeologii, historii, 
historii sztuki i etnografii Ziemi Sieradzkiej.  

Józef  Felczyński 

 
 
 

AKCJA KATOLICKA Z CAŁEJ POLSKI PRZYBYŁA  

NA JASNĄ GÓRĘ 
 
 Akcja Katolicka Archidiecezji łódzkiej uczestniczyła 
w ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasna 
Górę. Wspólnie z nami uczestniczył ks. proboszcz An-
drzej Blewiński oraz ks. asystenci innych Oddziałów.  
 Do jasnogórskiego sanktuarium członkowie Akcji Ka-
tolickiej przybyli wraz z zarządem krajowym,  z prezes 
Urszulą Furtak, asystentem krajowym, biskupem Miro-
sławem Milewskim, księżmi asystentami oraz prezesami 

diecezjalnych i parafialnych oddziałów. W pielgrzymce 
uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Polskiego Akcji 
Katolickiej z Anglii na czele z Sekretarz Generalną Barba-
rą Skałbanią oraz Prezesem IPAK Zenonem Handzlem. 
 Eucharystii przewodniczył przewodniczący Konferen-
cji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp. Stani-
sław Gądecki. Koncelebransem był m.in. krajowy asy-

Sanktuarium w Charłupi - ks. prałat Grzegorz Drzewiecki. 
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stent Akcji Katolickiej, biskup bp Mirosław Milewski oraz 
Asystent Generalny KSM ks. Andrzej Lubowicki. 
 Pielgrzymów z Akcji Katolickiej, w imieniu gospodarzy 
miejsca, przywitał podprzeor klasztoru na Jasnej Górze 
o. Jan Poteralski OSPPE. W swoim wystąpieniu zaznaczył, 
że: „Jednym z celów Akcji Katolickiej jest pogłębienie 
życia religijnego, które ma przygotować członków Akcji 
do odważnego, kompetentnego występowania na areo-
pagach świata, do przenikania wartościami ewangelicz-
nymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nau-
czaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych 
zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność 
chrześcijańska”. 
 W swojej homilii abp Gądecki sporo uwagi poświęcił 
życiu i działalności św. Jadwigi Królowej, stawiając ją za 
wzór osoby świeckiej, która doskonale angażuje się na 
rzecz rozwoju Królestwa Bożego na Ziemi. Przewodni-
czący KEP osobę św. Jadwigi postawił  za wzór dla laikatu 
zrzeszonego w Akcji Katolickiej. 
 Arcybiskup Gądecki zaznaczył, że: „Członkowie Akcji 
Katolickiej w Polsce mogą dzisiaj dostrzec w św. Jadwi-
dze Królowej wzór człowieka świeckiego zaangażowane-
go w sprawy Kościoła i świata”. 
 Przewodniczący KEP przypomniał wiernym, że klu-
czowym zadaniem Akcji Katolickiej jest formacja ducho-
wa, moralna oraz także kulturalna. Zwrócił uwagę na to, 

że niezwykle ważnym zadaniem apostolskim członków 
Akcji Katolickiej jest świadome uczestnictwo na wszyst-
kich płaszczyznach życia społecznego. 
 Na zakończenie Eucharystii, prezes KIAK Urszula Fur-
tak odczytała Akt Oddania Akcji Katolickiej Matce Bożej. 
Po modlitwie zawierzenia przyszedł czas na podzięko-
wania przybyłym na pielgrzymkę biskupom, prezbite-
rom, kapłanom oraz członkom i sympatykom Akcji Kato-
lickiej. 
 Prezes KIAK, w imieniu Kapituły wyróżniła medalem 
„Za dzieło apostolstwa” J. E. abp. Stanisława Gądeckie-
go. 

www. za KIAK  
 
 
 

ROK 2019 – WAŻNE ROCZNICE HISTORYCZNE W POLSCE 
 
 Setna rocznica pierwszych wyborów parlamentar-
nych, trzydzieści lat umowy okrągłostołowej i wyborów 
kontraktowych, setna rocznica urodzin Gustawa Herlin-
ga-Grudzińskiego, dziewięćdziesiąta rocznica urodzin 
Anny Walentynowicz, 20. rocznica obecności w NATO – 
m.in. te polskie uroczystości obchodzimy w 2019 r. 

Lipiec 

 1 lipca 1569 r. na sejmie walnym w Lublinie ustano-
wiono unię Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, która do historii przeszła jako 
Unia Lubelska. „Ten pokojowy akt światłej woli poli-
tycznej oraz bardzo zaawansowanej myśli traktato-
wej i prawniczej, zawarty w duchu wzajemnego po-
szanowania narodów i kultur, dobrego sąsiedztwa i 
nieagresywnego współistnienia, jest wielkim naszym 
dziedzictwem i wkładem w historię nowożytnej Eu-
ropy” – podkreślono w uchwale Senatu RP ustana-
wiającej rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie 
jej zawarcia. 

 19 lipca 1989 r.- 30 lat temu, w Londynie na urząd 
prezydenta RP został zaprzysiężony Ryszard Kaczo-
rowski. 

 21 lipca 1944 r. - 75 lat temu, w Moskwie powołano 
marionetkowy Polski Komitet Wyzwolenia Narodo-
wego, którego celem było przejęcie władzy w kon-
trolowanej przez sowietów Polsce. Dzień później  
w Moskwie został ogłoszony tzw. Manifest Lipcowy, 
który w kolejnych dniach był kolportowany na zie-
miach polskich na zachód od Bugu kontrolowanych 
przez Armię Czerwoną. 

Sierpień 

 1 sierpnia - 75 lat temu o 17:00 wybuchło Powstanie 
Warszawskie. 

 5 sierpnia 1864 r. - 155 lat temu na stokach Cytadeli 
w Warszawie został stracony dyktator Powstania 
Styczniowego Romuald Traugutt. 

 15 sierpnia 1919 r. urodziła się Anna Walentynowicz, 
działaczka Wolnych Związków Zawodowych, 
współzałożycielka NSZZ „Solidarność”. Jej zwolnie-
nie ze Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. zapo-
czątkowało strajk, który zakończył się podpisaniem 
przełomowych porozumień sierpniowych. „Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług Anny 
Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu 
+Solidarności+ i odzyskania przez Polskę niepodle-
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głości oraz składając hołd Jej niezłomnej postawie, 
ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz” 
– stwierdzono w uchwale Sejmu RP z 20 lipca 2018 
r. 

 100 lat temu, w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r., wy-
buchło I Powstanie Śląskie. Seria zrywów polskiej 
ludności Górnego Śląska i Śląska Opolskiego zade-
cydowała o przynależności większej części tych 
ziem do Polski. „Trzy Powstania Śląskie z lat 1919, 
1920, 1921 niosą przesłanie dla przyszłych poko-
leń. Powstańcza walka o powrót do Polski piastow-
skiego Górnego Śląska cechowała się wyjątkową 
konsekwencją i skutecznością. Mimo trwającego 
kilka wieków oddzielenia regionu od reszty ziem 
ojczystych i stosowania przez niemiecką admini-
strację polityki germanizacyjnej polskość przetrwa-
ła” – podkreślono w uchwale sejmowej ustanawia-
jącej rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. 

 80 lat temu, 23 sierpnia 1939 r., na Kremlu podpisano 
tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow, który zawierał taj-

ny protokół dotyczący podziału stref wpływów w 
Europie pomiędzy Niemcami a ZSRS. 

Wrzesień 

 80 lat temu, 1 września 1939 r., Niemcy zaatakowały 
Polskę, dając tym samym początek II wojnie świato-
wej.  

 30 lat temu, 12 września 1989 r., Sejm udzielił wotum 
zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego, pierw-
szemu niekomunistycznemu premierowi w powo-
jennej historii Polski. 

 80 lat temu, 17 września 1939 r., wypełniając ustale-
nia paktu Ribbentrop-Mołotow, Związek Sowiecki 
zaatakował Polskę. 

 80 lat temu, 18 września 1939 r., na wieść o ataku 
wojsk sowieckich samobójstwo popełnił polski pro-
zaik, dramaturg, malarz, filozof, teoretyk sztuki Sta-
nisław Ignacy Witkiewicz. 

Za: www.Dziejehistorii

AKCJA KATOLICKA NA SZKOLENIU 

„PROFILAKTYKA ZDROWOTNA” 
  
 50 osobowa grupa członków i sympatyków Akcji 
Katolickiej wzięła udział w zorganizowanej przez Na-
rodowy Instytut Samorządu Terytorialnego prelekcji 
"Profilaktyka zdrowotna'', która odbyła się 25 czerwca 
2019 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w 
Uniejowie. Spotkanie otworzyła Dyrektor Narodowe-

go Instytutu Samorządu Terytorialnego - dr Iwona Wieczorek. 
Podczas prelekcji Pani Anna Leder - Rzecznik Prasowy Łódzkie-
go Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła pro-
gramy profilaktyczne finansowane przez NFZ. Ponadto przeka-
zano nowości NFZ m.in. informacje o: e-recepcie, wyszukiwarce 
terminów leczenia, pracy dentobusa. 
 Po prelekcji wszyscy uczestnicy udali się na termy uniejow-
skie, czyli kompleks basenów znajdujących się poza miastem 
Uniejów, na lewym brzegu Warty.  

Redakcja 
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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:  przy współpracy  

z członkami i sympatykami Akcji Katolickiej. 
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 Paszkowska, Elżbieta Hildt, Aneta Mikołajczyk.. 

Składanie gazetki: Agnieszka Paszkowska, Marianna Strugińska-Felczyńska. 
Zdjęcia: Marianna Strugińska-Felczyńska  

Dystrybutor: Marek Cylke, Zofia Rumak, Zenona Kalbarczyk, Danuta Jadczak. 

ŻYCZENIA DOBREGO CZASU WAKACJI! 
  
 Rozpoczął się czas wakacji i urlopów. Z tej okazji me-
tropolita łódzki – abp Grzegorz Ryś skierował do wszyst-
kich mieszkańców Łodzi i całej Archidiecezji swoje waka-
cyjne pozdrowienia i życzenia. 
 Czas wakacji, wypoczynku – nie jest czasem nic nie 
robienia – zauważa abp Ryś. – Jeśli miałbym czegoś ży-
czyć na wakacje, to życzę, aby w chwilach kiedy możemy 
przestać pracować zawodowo i uwijać się wokół rozmai-
tych posług, znaleźć taki czas, by szerzej, mocniej, głę-
biej, otworzyć się na obecność Pana Boga w naszym 
życiu! Życzę każdemu, znalezienia więcej czasu dla Pana 
Boga. – powiedział. 
 Łódzki pasterz zaprosił także wszystkich do uczestnic-
twa we wspólnym pielgrzymowaniu na Jasną Górę. – 
zapraszam do tego, by włączyć się tę wspólną drogę, 
jaką jest pielgrzymka na Jasną Górę. Czas pielgrzymowa-

nia, to dobry czas. 
Swoją drogą, ja was 
podziwiam – ja chodzę 
na pielgrzymkę – ale 
wy, idziecie na piel-
grzymkę w ramach 
swojego urlopu –  
a termin właśnie wte-
dy nie jest akurat najwygodniejszy. Ale myślę, że każdy  
z nas na tyle dużo przeżył na pielgrzymce, że potrafi jesz-
cze innych do tego zachęcać, pokazując jak to jest war-
tościowy moment w naszym życiu! – podkreślił arcybi-
skup. 
 Kończąc swoje pozdrowienia powiedział – wszystkim 
życzę dobrego czasu wakacji! 

Za: www.ekai 

 
 

 

Drogi Księże Sławomirze 

 

 Dziękujemy Ci za Twoją posługę duszpasterską, za wygłoszone kazania, odprawione Msze Św., rozmo-

wy, za modlitwy zanoszone za nas do Boga. 

 Zawierzamy Twoją dalszą pracę duszpasterską Maryi – Królowej Polski, ale 

także Królowej i Matce wszystkich kapłanów. Niech wyjedna Tobie u swojego 

Syna – wiekuistego kapłana zdroje niewyczerpanych łask i błogosławieństwo, 

które jakże potrzebne jest w pracy duszpasterskiej. 

 Wyrazem naszego szczerego podziękowania niech będzie symboliczny bu-

kiet kwiatów, a także zapewnienie o naszej modlitwie. 

 

Szczęść Boże  

 

Duszpasterze wraz z Parafianami z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady

 


