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DROGI     KSIĘŻE      PIOTRZE  
 

W Dniu Imienin Księdza życzymy, byś nadal z tak wielkim 

zapałem i gorliwością wypełniał swoje powołanie. By Twoje serce 

zawsze przepełniała miłość do Boga i drugiego człowieka. Byś  

z ufnością podążał za Panem, cieszył się Jego obecnością i tylko  

w Nim znajdował ukojenie. 

Niech uśmiech i poczucie humoru nigdy 

Księdza nie opuszczają.  

Niech Jezus Chrystus Księdzu Błogosławi, 

a Maryja – Matka Kapłanów otacza Matczyną 

miłością i opieką.  

 
                 Wdzięczni Parafianie wraz z Duszpasterzami  
 
 

 

WYWIAD Z KSIĘDZEM 

ARKADIUSZEM 

WÓJTOWICZEM 
 

ZGIERZANIN, AKTUALNIE PROBOSZCZ 

PARAFII ŚW. STANISŁAWA BISKUPA  

MĘCZENNIKA NA WOLI W WARSZAWIE 

    
Odwiedza Ksiądz dość często Zgierz, swoją 

rodzinę, naszą parafię. Czy mógłby Ksiądz bliżej 
przedstawić się naszym czytelnikom i powiedzieć, kiedy 
Ksiądz odkrył w sobie powołanie do kapłaństwa?  

Nasze powołanie jest w sercu Pana Jezusa, to On 
powołuje, a nam ukazuje tą drogę poprzez dawane nam 
znaki. W moim życiu Bóg ukazywał mi moje powołanie 
najpierw poprzez moją rodzinę, która szczególnie 
pielęgnowała miłość do Matki Bożej. Pewnego razu po 
spowiedzi otrzymałem różaniec i często się 

zastanawiałem, 
dlaczego. Później to 
postawa i życie ks. 

Stanisława 
Kaniewskiego i ks. 
Henryka Eliasza 
wpływała na 
kształtowanie się 
mojej decyzji  
o kapłaństwie. Wpływ 
na moją decyzję 
również miało 

środowisko 
akademickie w okresie 

studiów, ponieważ młodzież akademicka spotykała się  
z księdzem Niewęgłowskim. Często chodziłem na 
pielgrzymki, a po jednej z nich podjąłem decyzję  
o wstąpieniu do seminarium, która potwierdzona została 
przez kapłanów. W swoim życiu spotkałem Bożych 
kapłanów, którzy swoim przykładem i życiem prowadzili 
mnie do Boga. Do seminarium wstąpiłem po ukończeniu 
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studiów na Akademii Wychowania Fizycznego  
w Warszawie – Wydział Rehabilitacji 

Czy korzysta Ksiądz w swojej posłudze 
kapłańskiej z wiedzy i doświadczenia zdobytego ze 
studiów w Akademii Wychowania Fizycznego?  

Myślę, że tak. Ksiądz Prymas Józef Glemp wysłał 
mnie do 
parafii, gdzie 
były szpitale 
dziecięce. Do 

miejscowości 
Konstancin,  
a dokładnie do 
Skolimowa, do 
parafii Matki 

Bożej 
Anielskiej. 

Później 
pełniłem funkcję kapelana w różnych szpitalach, m.in.  
w hospicjum dla dzieci. Obecnie jestem kapelanem  
w Instytucie Matki i Dziecka. Przez pewien czas pełniłem 
także funkcję kapelana dla pielęgniarek diecezji 
warszawskiej i kapelanów szpitalnych, a także w tym 
kierunku dzieliłem się swoim doświadczeniem. Cieszę 
się, ze nadal jestem kapelanem i posługuję, zwłaszcza 
dzieciom chorym.  

Czy mógłby ksiądz opowiedzieć o swojej parafii, 
w której Ksiądz jest proboszczem?  

Obecnie jestem proboszczem w parafii św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika na Woli w Warszawie. 
Początkowo tam byłem rezydentem i wikariuszem. Jest 
to parafia z piękną tradycją. Samodzielna parafia pw. Św. 
Stanisława BM została erygowana w 1611 r. Świątynia 
znajdowała się w pobliżu pola elekcji królów polskich. 

W 1918r. posługę duszpasterską w parafii objęli 
Ojcowie Redemptoryści, wtedy to kościół odwiedził 
ówczesny Nuncjusz Apostolski Ks. Abp Achilles Ratti, 
późniejszy Papież Pius XI, obecnie błogosławiony.  
W prawej nawie kościoła znajduje się obraz Matki Bożej 
Pocieszenia, zwanej Elekcyjną z ok. 1621r. Wizerunek 
Maryi towarzyszył wyborom królów polskich. Był on 
wystawiany w specjalnym namiocie na polu elekcyjnym.  

W czasie II wojny światowej na terenie parafii 
stworzono obóz koncentracyjny zagłady składający się  
z 5 lagrów, w których zamordowano łącznie ok. 200 000 
Polaków. W ścianę kościoła wmurowana jest tablica 
upamiętniająca ofiary KL Warschau z lat: 1942-44. 
Tablice poświęcił obecny kardynał Kazimierz Nycz 

W czasie wojny kościół był zamieniony na 
magazyn i stajnię dla koni. Po wojnie dzięki staraniom 
wyremontowano go i był ponownie konsekrowany przez 
kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia Warto 
wspomnieć, iż parafia ma również tradycję powstańczą 
związaną z Powstaniem Warszawskim.  

Czy mógłby Ksiądz przedstawić podejmowane 
działania w parafii i jakie działają organizacje? 

W parafii działa Akcja Katolicka, Koła 
Różańcowe, prowadzone jest pismo parafialne, Ruch 
Rodzin Nazaretańskich, grupa Anonimowych 
Alkoholików, grupa Maitri, która posługuje ubogim  
i potrzebującym, Caritas, Rycerstwo Niepokalanej, 
Fatimska Wspólnota Różańcowa. Pierwsze czwartki 
miesiąca poświęcone są modlitwom za kapłanów. Mamy 
również kilka grup, które pomagają w organizowaniu 
różnych uroczystości. Przyglądam się działaniom  
w waszej parafii, ponieważ jest dużo wspólnot, 
przeglądam Wasze pismo parafialne.  

Co Ksiądz chciałby przekazać naszym 
parafianom? 

Przede wszystkim dziękuję za modlitwę, która 
jest radością dla nas kapłanów. Czuje się taką modlitwę, 
za nas i jest ona wsparciem kapłaństwa. Zawsze jestem 
tu mile zapraszany na różne uroczystości w parafii, za co 
wyrażam wdzięczność. Wspominam mile księży, którzy 
pochodzą z tej parafii i utrzymuję z nimi kontakt. Bardzo 
cenię wiedzę i przykład księży pochodzących z tej parafii. 
 

Tekst i zdjecia:  Marianna Strugińska – Felczyńska 
Katarzyna Wieczorek 

 
 

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA 
 
Dnia 14 

września szczególną 
czcią otaczamy Krzyż. 
Święto obchodzone 
tego dnia, jest 
związane z tradycją 
odnalezienia Krzyża 
przez św. Helenę, 
matkę cesarza 
Konstantyna Wielkiego 
w 326 roku, która około 
320 roku zleciła poszukiwanie Krzyża, na którym umarł 
Jezus. 

Relikwie Krzyża zostały złożone w bazylice Grobu 
Świętego w Jerozolimie i były czczone przez wiernych, 
przybywających z całego świata chrześcijańskiego.  

Tradycja odprawiania nabożeństw ku czci Krzyża 
Świętego sięga początków chrześcijaństwa. W Liturgii 
święto jest obecne od IV wieku. Do czasów reformy 
kalendarza po Soborze Watykańskim Drugim, Kościół 
obchodził dwa odrębne święta: Znalezienia Krzyża 
Świętego i Podwyższenia Krzyża Świętego. Po reformie 
ustanowiono jeden dzień 14 września, jako Święto 
Podwyższenia Krzyża. Tego dnia wspomina się zarówno 
jego odnalezienie, jak i oddaje cześć Krzyżowi, na którym 
dokonało się Zbawienie świata. 



 

 

Krzyż w historii nie od zawsze był symbolem 
chrześcijaństwa i męki Chrystusa.  W czasach Jezusa był 
symbolem śmierci i hańby. Na śmierć krzyżową 
skazywano zdrajców, morderców, świętokradców  
i burzycieli świętego porządku świata. Śmierć krzyżowa 
oznaczała odrzucenie przez Boga i ludzi. Wiązała się  
z ogromnym fizycznym cierpieniem i poczuciem wstydu. 

Jezus dobrowolnie zdecydował się na hańbiącą 
śmierć krzyżową, mimo że nie posiadał żadnego grzechu. 
Umierając na krzyżu, dokonał spłaty długu zaciągniętego 
przez grzech i uwolnił ludzi od śmierci i potępienia.  
W ten sposób otworzył bramy nieba dla wszystkich, 
którzy zdecydują się iść za Nim. 

Kościół od zawsze wielką czcią darzył Krzyż, na 
którym umarł nasz Zbawiciel. Dostrzegał w nim ołtarz, na 
którym zawisło Zbawienie świata. Tego dnia Kościół 
wywyższa Krzyż i nawołuje każdego chrześcijanina, by 
także dokonał tego osobiście i umieścił go w centrum 
swojego życia. By oddawał mu należną cześć, 
kontemplował jego tajemnice, spoglądał na niego  
w chwilach słabości i w upadkach, i w ten sposób 
otworzył się na moc i pocieszenie, które z niego płyną. 

 

Tekst:  Barbara Musiał 

 
 

XIX ZGIERSKA PIESZA 

PIELGRZYMKA NA 

PĄTNICZYM SZLAKU 
 

W parafii Matki Boskiej Dobrej Rady 20 sierpnia 
o godz. 6.00 Mszą świętą inauguracyjną rozpoczęto 
rekolekcje w drodze. Hasłem tegorocznej pielgrzymki 
były słowa ,,Kościół moim domem”, a patronką Św. 
Joanna Beretta- Molla - opiekunka małżeństw, rodzin  
i kobiet. Myślą przewodnią pielgrzymki były słowa z życia 
św. Joanny ,,Uśmiechnij się do Boga, od którego 
otrzymujesz wszelkie dobro”. Pielgrzymi szli w intencji 
wiernej  
i ofiarnej miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Na Jasną 
Górę pątnicy wędrowali z relikwiami, św. Joanny Beretty 
Moll, która dotknięta chorobą nowotworową wolała 
umrzeć niż poddać się 
operacji, co 
spowodowałoby śmierć 
jej poczętego dziecka 
noszonego pod swym 
sercem. Księża 
wyrażając troskę o 
rodzinę, to właśnie ją 
wybrali na patronkę 
tegorocznej 
pielgrzymki, aby jej 
życie, które opierało się 

na rodzinie, i które oddała za swoje dziecko stała się dla 
nas wzorem. Dobre wzorce potrzebne są każdemu 
człowiekowi, a przykład ofiarnej żony i matki może nas 

wiele 
nauczyć. 

Św. 
Joanna 

może 
stać się 
wzorem 

matki  
i żony 

dla 
wielu 

rodzin. 
Jej życie ukazuje nam, że w świecie, którym istnieje brak 
poszanowania dla małżeńskiej miłości oraz uczciwości, 
wierność jest wartością możliwą i niezwykle cenną. 
Miłość ofiarna przynosi szczęście nie tylko najbliższym. 
Nasza zgierska pielgrzymka stała się oazą szczególnej 
modlitwy w obronie życia, godności macierzyństwa, 
ojcostwa i rodziny. 

 W tym roku pielgrzymowały 343 osóby w tym  
z parafii 
Matki 
Boskiej 
Dobrej 
Rady  
w Zgierzu 
64 osoby, 
 z Parafii 
Najświęts
zej Marii 
Panny 
Różańcow
ej – 48 osób, z parafii św. Katarzyny 38, z parafii 
Chrystusa Króla 55 osób,  
a z parafii Jan Chrzciciela 27 osób.  Średnia wieku 
pielgrzymów wyniosła 38 lat, a pierwszy raz na szlak 
pielgrzymi wyruszyło 70 osób. Najmłodszymi 
pielgrzymami byli: Maciej Heliński (7lat), Wiktor Wesół 
(9lat), Stanisław Podogrodzki (9lat), a najstarszymi 
Kazimiera Kaleta (79lat), Helena Domańska (79lat). 

Najwięcej razy na szlak pielgrzymi 
wyruszyła pani Janina Szumska - 31 
razy.  

Nad całością pielgrzymki 
czuwał Ks. Proboszcz Andrzej 
Blewiński z parafii MBDR w Zgierzu, 
którego wspierał w działaniach Ks. 
Jan Czekalski kierownik trasy, wraz  
z pielgrzymującymi księżmi: Ks. 
Pawłem Miziołkiem, Ks. Dariuszem 
Wyrodą oraz Bractwem 
Pielgrzymkowym działającym przy 
parafii Matki Boskiej Dobrej Rady  



 

 

w Zgierzu. Podczas wędrowania rekolekcje w drodze 
prowadzili Ks. Jan Czekalski wraz z Ks. Pawłem 
Miziołkiem i Ks. Dariuszem Wyrodą.Swoim śpiewem i grą 
na gitarze trud pielgrzymi umilali członkowie zespołu 
,,Przystań” oraz młodzieżowego zespołu Ruchu Światło 
Życie. 

Już od kilku lat pielgrzymi ze Zgierza 
pielgrzymując do Matki Królowej Polski odwiedzają po 
trasie Sanktuarium Ojca Pio na Przeprośnej Górce, gdzie 
uczestniczą we Mszy świętej oraz przeżywają akt 
pojednani. Pielgrzymów powitał na Jasnej Górze Ks. 
Metropolita Łódzki Władysław Ziółek oraz Dziekan 
Dekanatu Zgierskiego Ks. Andrzej Blewiński. Msza święta 

dla 
pielgrzymów 
ze Zgierza 

była 
celebrowana  
w Sali 
Kordeckiego 

przez 
dziekana 

oraz Księzy 
pielgrzymują

cych, gdzie pielgrzymi złożyli na ołtarzu wszystkie swoje 
prośby, z którymi wędrowali. W święto Matki Bożej 
Częstochowskiej wszyscy pielgrzymi uczestniczyli w Mszy 
świętej na placu pielgrzymkowym, a dalszy czas 
wypełniali indywidualna modlitwą.  

W poniedziałek 27 sierpnia powróciliśmy do 
Zgierza, gdzie uroczyście pielgrzymów przywitał Ks. 
dziekan Andrzej Blewiński wraz z Ks. Zdzisławem Sudrą, 
posłem Markiem Matuszewskim oraz panią prezydent 
Miasta Zgierza Iwoną Wieczorek. Poseł oraz pani 
prezydent przeszli wspólnie ulicami miasta  z księżmi  
oraz pielgrzymami i uczestniczyli we Mszy świętej 
dziękczynnej, wyrażając tym samym radość   osób 
pielgrzymujących, za możliwość uczestniczenia  
w kolejnej Zgierskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasna Górę. 

 
Tekst:  Agnieszka Gajek 

Zdjęcia: Marianna Strugińska – Felczyńska,  
Wieczorek Katarzyna 

PÓŁKOLONIE W NASZEJ 

PARAFII  

 

PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY KSIĘŻY  

I ŚWIECKICH 
Ks. kan. dr Andrzej Blewiński, Proboszcz Parafii 

Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu przy współpracy 
Parafialnego 
Oddziału Akcji 
Katolickiej 
zorganizował 
półkolonie dla 
najmłodszych 
parafian.  
Organizacja 
czasu 
wolnego dla 
dzieci  
i młodzieży  
w okresie 
wakacji jest 
jednym z problemów społecznych, którym starają się 
zaradzić osoby zrzeszone wokół POAK przy Parafii Matki 
Boskiej Dobrej Rady. Zarówno Księża, jak i członkowie 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej podjęli się  
z zapałem organizacji wypoczynku letniego, świadomi 
odpowiedzialności za powierzone im pociechy. 

W tym roku pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci  
i animatorów wraz z Ks. Janem Czekalskim wyjechała  
w góry na kolonie. Ponadto zorganizowano dwa turnusy 
półkolonii, na które łącznie uczęszczało 150 dzieci biorąc 
udział w różnorodnych atrakcyjnych zajęciach 
dostosowanych do ich zainteresowań i wieku. Istotnym 
elementem były zajęcia sportowo-integracyjne na 
świeżym powietrzu oraz zajęcia edukacyjne. Dzieci 
odwiedziły: Muzeum Miasta Zgierza, Muzeum Książki 
Dziecięcej w Łodzi, Komendę Powiatową Straży 
Pożarnej, Straż Miejską w Zgierzu, Bank Spółdzielczy w 
Zgierzu, Aptekę Rodzinną, Komendę Powiatową Policji, 
ZOO, Palmiarnię, kąpielisko na Malince (Ośrodek 
Sportowo – Rekreacyjny) w Zgierzu. Nasi podopieczni 



 

 

złożyli także wizytę w Urzędzie Miasta. Siedząc w sali 
obrad wcielały się w rolę radnych. Wielką radością 
okazało się spotkanie z Panią Prezydent Miasta. Dzieci 
wykazały duże zainteresowanie specyfiką pracy  
w Urzędzie Miasta. Długa rozmowa, w której Pani 
Prezydent odpowiadała na liczne pytania dzieci, 
zakończyła się niespodzianką – smacznym 
poczęstunkiem.  

Koloniści wybrali się również do Archikatedry – 
Naszego Łódzkiego Panteonu Narodowego w Łodzi. 
Ksiądz Wojciech Żelewski wikariusz Archikatedry 
oprowadził naszych podopiecznych po Katedrze pokazał 
groby łódzkich biskupów.  Następnie w Wyższym 
Seminarium Duchownym dzieci mogły poczuć się jak 
klerycy siedząc w sali konferencyjnej lub wykładowej, ale 

także poszukać znanych im księży w gablotach ze 
zdjęciami.  

Podczas uroczystego zakończenia nasi 
podopieczni dziękowali Ks. Proboszczowi Andrzejowi 
Blewińskiemu za wspólnie spędzony czas oraz budujące 
rozmowy, a także wręczyły własnoręcznie przygotowane 
laurki. Półkoloniści byli wdzięczni Księdzu Piotrowi  
i Księdzu Jackowi za wsparcie i pomoc w realizacji 
letniego wypoczynku oraz wolontariuszom. 

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym instytucjom, którym dobro dziecka nie 
było obojętne, za przygotowane prelekcje, poczęstunek 
oraz upominki.  

Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta, którzy 
wspierali nasze działania oraz Ks. Proboszczowi za 
ponoszone koszty związane z utrzymywanie działalności 

świetlicy 
opiekuńczo-
wychowawczej 
działającej na 
rzecz dzieci. 
Dyrektorowi 
Kolegium 
Nauczycielskiego 
w Zgierzu 
dziękujemy za 
możliwość korzystania z sali gimnastycznej. Dziękujemy 
tez wolontariuszom, którzy nas wspierali: Felicji 
Kowalskiej, Bogumile Kiełpińskiej, Milenie Łuczyńskiej , 
Dorocie Nożewskiej, Joannie Kirsz, Zofii Rumak, 
Aleksandrze Kominiak, Katarzynie Matusiak,  
Aleksandrze Miklaszewskiej, Dominkowi Szydziakowi ,  
Dominikowi Strużkowi, Szymonowi Olczakowi,  Justynie  
Ibupoto, Szymonowi Dudkiewiczowi. Pracowały też  
z nami Marta Kominiak i Marta Sęczkowska. Nad 
przedsięwzięciem czuwali: Ks. Andrzej Blewiński – 
proboszcz parafii MBDR oraz Marianna Strugińska-
Felczyńska, prezes Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej. 

Współpraca Księży i osób świeckich 
zaowocowała radością dzieci oraz słowami uznania ze 
strony rodziców. Dawało to niczym niezastąpioną 
satysfakcję i poczucie, że warto pomagać. „Wychowanie 
to miłość i przykład”- Friedrich Fröbel. 

Tekst: Agnieszka Gajek  
Zdjęcia:    Marianna Strugińska-Felczyńska 

 
 

WOLONTARIUSZE RAZEM  
 

W parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu 
powstają ciągle nowe grupy parafialne, od 12 lat działa 
świetlica. Otwartość Księdza Proboszcza na współpracę 
ze środowiskiem powoduje powstawanie różnych grup 
oraz wspólne podejmowanie inicjatyw dla dobra 
parafian, a także całego miasta. 
Ksiądz Proboszcz Andrzej Blewiński, aby zintegrować 
grupy oraz podziękować za pracę wolontariuszom  
i zachęcić do 
dalszej pracy w 
świetlicy oraz w 
grupach 
parafialnych, od 
lat organizuje 
wspólne wyjazdy. 
Tegoroczny 
wyjazd odbył się 
1 września, grupa 
50 osobowa: 
wolontariusze 
oraz liderzy grup 
wybrali się na 



 

 

wspólne pielgrzymowanie do Szymanowa  
i Niepokalanowa.  
        Po drodze do Niepokalanowa zatrzymaliśmy się  

w Sanktuarium Pani Jazłowieckiej w Szymanowie. 
Miejscem tym opiekuje się Zgromadzenie Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia, którego założycielką była bł. 
Matka Marcelina Darowska. Sercem sanktuarium jest 
słynący łaskami marmurowy posąg Matki Bożej.  
W Szymanowie została odprawiona przez księdza  
A. Blewińskiego Msza św. w intencjach wszystkich 
uczestników pielgrzymki. Liturgię ubogacił zespół 
muzyczny „Przystań”.   
 Kolejnym miejscem, gdzie można odczuć 
szczególną obecność i niezwykłą opiekę Matki Bożej jest 
Niepokalanów. Na polu należącym do księcia Druckiego 
– Lubeckiego Ks. Maksymilian Kolbe postawił figurkę 
Niepokalanej i nie mając nic, zaczął tworzyć wielkie 
dzieło, jakim jest klasztor Niepokalanów. Najstarszy 
budynek klasztorny to drewniana kaplica, w której św. 
Maksymilian modlił się, odprawiał Msze św. Przy 
zakrystii znajduje się jego cela. W pobliżu kaplicy po 
wojnie została zbudowana okazała bazylika, która 

otrzymała tytuł ogólnopolskiego sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny Wszechpośredniczki Łask.  
W podziemiach bazyliki można obejrzeć ruchomą szopkę 
– Panoramę Tysiąclecia przedstawiającą historię Kościoła 
w Polsce. Historię samego Niepokalanowa przybliżają 
eksponaty zgromadzone w Muzeum św. Maksymiliana.  
 W Niepokalanowie działa jedyna na świecie 
Ochotnicza Straż Pożarna złożona z zakonników.  
W muzeum strażackim znajduje się wyjątkowa 
ekspozycja sprzętów i przedmiotów z zakresu 
pożarnictwa. 
 Wracając do domu wstąpiliśmy do Sromowa. 
Jest to wieś w powiecie łowickim znana dzięki Muzeum 
Ludowemu Rodziny Brzozowskich, które mieliśmy 

przyjemność zwiedzić.  
To były bardzo miłe chwile wspólnego 

pielgrzymowania i podróżowania razem. W słowach 
podziękowania skierowanych wobec księdza 
Proboszcza nasi wolontariusze wyrazili swoje 
zadowolenie z pielgrzymki, podziękowali też, że  
w naszej parafii tak dużo się dzieje: zapraszane są 
zacne osoby, powstają nowe grupy parafialne, 
remont świątyni , także podziękowali za docenienie 
ich zaangażowania na rzecz parafii. Jak to bywa  
w zwyczaju Ks. Proboszcz wszystkich uczestników 
pielgrzymki obdarował słodkimi smakołykami oraz 
słowami podziękowania?  

Dziękujemy Matce Bożej, że mogliśmy odbyć tę 
pielgrzymkę, powierzyć Maryi swoje prośby  
i podziękowania, a także przeżyć miłe chwile 
wytchnienia od codzienności.  

Tekst: Elżbieta Hild i Agnieszka Gajek 
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Humor 
Spowiedź. Krótko o swych grzechach, potem dużo i 
dokładnie o przewinach męża. 
 Na co ksiądz: 
 - Za pokutę za twoje grzechy zmów 3 Ojcze nasz, a o 
poprawę męża 3 razy różaniec.  

*** 
 – Nie powtarzaj tego brzydkiego słowa, a kupię ci loda. 
 - Dobrze.  
Po chwili: 
 - Ale ciociu, ja znam jeszcze słowo za dwa lody. 

*** 
Muzułmanin może mieć kilka żon i to się zwie poligamia.  
Chrześcijanin może mieć tylko jedną żonę i to się nazywa 
mono.. 
 - No , kto dokończy? 
 - Monotonia, proszę księdza! 

*** 
 – U kogo z was odmawia się w domu modlitwę przed 
jedzeniem?                                  - U nas, ale tylko wtedy, 
kiedy tata nazbiera grzybów.  

*** 



 

 

- Wyrządzoną szkodę należy naprawić. Co 
więc powinien zrobić ktoś, kto rwał jabłka  w cudzym 
sadzie? 

 -   Pomodlić się o dobry urodzaj w przyszłym roku. 
*** 

Opracowała: Elżbieta Hild
 

NASI PARAFIANIE W STOLICY 
Grupa Modlitewna oraz Schola Dziecięca, 

których opiekunem jest Ks. Jacek Kucharski wspólnie  
z osobami chętnymi wybrali się do Warszawy do 
Muzeum 
Ordynariatu 
Polowego. 
Znajdują się tam 
m.in. zapiski o 
Księdzu 
Szczepanie 
Rembowskim, 
pierwszym 
budowniczym 
kościoła Matki 
Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Udając się do 
Warszawy Ks. Jacek zapoznał nas z historią 
powstania muzeum, ciekawostkami  
o Warszawie oraz wspólną modlitwą  
i śpiewami. 

Dużym przeżyciem  było  dla 
pielgrzymów  uczestnictwo we Mszy św.   
z okazji 73 rocznicy 
wybuchu II wojny 
światowej 
odprawianej przez 
biskupa polowego 
Józefa Guzdka oraz 
służących do Mszy 
Św. żołnierzy Wojska 
Polskiego. Na 
podniosły nastrój 
uroczystości miały 
wpływ udział pocztów sztandarowych wojskowych, 
kombatantów oraz udział zacnych gości. Wszyscy 
wspólnie modlili się za ofiary II wojny światowej oraz za 
żyjących jeszcze uczestników tamtych wydarzeń. Podczas 
homilii biskup mówił, ,,że nie może zabraknąć refleksji  
o przyczynach wybuchu tego światowego konfliktu. 
Pokój, którego teraz doświadczamy jest dany, ale  
i zadany. Trzeba nieustannie podejmować wysiłki, aby 
współczesne pokolenie nie popełniło takich błędów, 
które zaowocowały zniszczeniem, śmiercią i cierpieniem 
milionów mieszkańców naszego globu. Jan Paweł II ze 
szczególną mocą podkreślał, że jedną spośród wielu 
przyczyn wybuchu II wojny światowej, było 
systematyczne i konsekwentne wyrzucanie Boga i wiary 
z życia ludów Europy. Budowanie państwa bez 
odniesienia do Boga, a nawet przeciw Bogu,  
z pogwałceniem dekalogu doprowadziło do podeptania 

godności i podstawowych praw człowieka. Przylgnijmy, 
więc na nowo do „ciepłej ręki Boga" wszak prawdziwy 
pokój jest darem Bożym. Powróćmy do Ewangelii! 
Wróćmy na drogi prawdy, miłości i dobra wyznaczone 
przez dekalog. Niech pokój zamieszka zwłaszcza  
w duszach nowych pokoleń. Wszystkich proszę, abyśmy 
byli pokornymi i odważnymi strażnikami prawdziwego 
pokoju, opartego na sprawiedliwości, przebaczeniu, 
prawdzie i miłosierdziu! Podążajmy ku przyszłości, niosąc 
wysoko pochodnię pokoju. Jej światła potrzebuje świat! 
Uczyńmy wszystko, aby ocalić pokój! Póki jeszcze nie jest 

za późno!” 
Po Mszy św. zwiedzono 

Katedrę Polową Wojska Polskiego 
pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny, w której znajduje się 
Kaplica Katyńska, która została 
zbudowana dla upamiętnienia 
męczeństwa obywateli RP 
więźniów i jeńców wojennych, 
tragicznie zamordowanych w 1940 
roku przez NKWD. 

Po zwiedzeniu udano się do Muzeum 
mieszczącego się w pomieszczeniach Katedry 
gdzie pani przewodnik zapoznała nas z historią 
duszpasterstwa wojskowego, począwszy od 
Chrztu Polski az do czasów współczesnych. 
Zobaczyliśmy multimedialne prezentacje 
przybliżające dzieje katedry oraz losy 
kapelanów. Na uwagę zasługują m.in. eksponaty 
rzemiosła artystycznego pochodzące z XVII 
stulecia, ołtarze polowe, mundury 

wykorzystywane przez duszpasterzy wojskowych oraz 
dokumenty fotograficzne. W Muzeum Ordynariatu 
Polowego znajdują się fotografie i mundury Ks. 
Szczepana Rembowskiego pierwszego budowniczego 
kościoła Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. 
W podziemiach jest tez sala poświęcona kapelanom, 
którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem. 

W drodze powrotnej Schola Dziecięca wspólnie  
z Ks. Jackiem i panię Beatą umilały podróż. Wszyscy byli 
bardzo zadowoleni ze wspólnego pielgrzymowania, 
dlatego też naszą wdzięczność wyraziliśmy w słowach 
podziękowania skierowanych do Ks. Jacka. Wspólny 
wyjazd dostarczył niezapomnianych wrażeń oraz 
zostaliśmy ubogaceni w historię duszpasterstwa 
wojskowego. 
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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 

Z ksiąg parafialnych opracowała Katarzyna Dąbrowska 
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Sakrament chrztu otrzymali 

 
Julian Tomasz Bednarczyk       Antoni Wojcieszek 
Oliwia Natalia Pawlak            Maja Amelia Sobczyk  
Dawid Marcel Kubiak      Wiktor Marek Westwal 
Sara Gadomska                          Aleksandra Sienna 
Wiktor Tadeusz Kozak         Maxim Dominik Frizler 
Kacper Jakub Kozłowski 

 
Módlmy się za dzieci ochrzczone, aby Duch Św. napełniał ich 

swoimi darami i prowadził przez życie drogą prawdy. 

 

Odeszli do wieczności 
 

Jan Szymczak (ur.1950), Marianna Górska (ur.1949) 
Eugeniusz Pasak (ur.1930), Edward Stróżewski (ur.1958), 
Czesław Kołodziejczak (ur.1925), Jacek Zimowski 
(ur.1948), Jerzy Florczak (ur.1946), Krystyna Laśkiewicz 
(ur.1932), Wanda Gibka (ur.1926), Krystyna Fojtowicz 
(ur.1926), Bolesław Ławniczek (ur.1946), Zofia 
Chruścielewska (ur.1946), Lucyna Bielewicz (ur.1921), 
Jan Kowalski (ur.1938), Janina Perzyna (ur.1926), 
Salomea Bielska (ur.1931), Krzysztof Okrasa (ur.1956), 
Jolanta Szkołuda (ur.1952),Władysław Fedor (ur.1927) 

 
Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże Miłosierdzie 

weszli do chwały życia wiecznego. 
 

Sakrament małżeństwa zawarli 
 

Agnieszka Gałązka i Bartosz Góra     Monika Karwecka i Łukasz Sołek 
Anna Makieła i Tomasz Krzywania     Agnieszka Żytkiewicz i Dominik Cieślak 
Magdalena Trochimiuk i Dariusz Pielak     Małgorzata Jantczak i Robert Sienny 
Renata Szymańska i Tomasz Szymański 

 
Życzymy Wam, abyście byli silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, która nigdy nie zawiedzie.  

 

 


