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

        
 
 
 

Czcigodny Księże Proboszczu, 
 

 W dniu Twoich imienin życzymy Ci dużo zdrowia, niesłabną-
cego żaru ducha w jakże trudnej kapłańskiej posłudze, oraz realizacji 
wszystkich zamierzeń i planów. 
 Życzymy, by Księdza życie było żywym głosem Ewangelii, żeby było 
wymownym świadectwem prymatu Boga oraz świadectwem miłości. 
 Niech Najświętsza Maryja Panna – otacza Księdza Matczyną miło-
ścią i opieką oraz niech wyprasza u Syna wszelkie łaski i siły potrzebne 
w prowadzeniu naszej parafii i głoszenia Słowa Bożego. 
               Duszpasterze i Parafianie  

 

 
ŚWIĘTY ANDRZEJ APOSTOŁ 

  
 30 listopada w kalendarzu liturgicznym przypada 
wspomnienie św. Andrzeja, Apostoła. Był on młodszym 
bratem św. Piotra. Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem 
Galilejskim (J 1,44). Mieszkał razem z bra-
tem w Kafarnaum (Mk 1, 21. 29 – 30), gdzie 
obaj zajmowali się łowieniem ryb. Andrzej 
początkowo należał do uczniów Jana 
Chrzciciela, ale po chrzcie Chrystusa w Jor-
danie oznajmił Piotrowi: „Znaleźliśmy Me-
sjasza – to znaczy Chrystusa. I przyprowa-
dził go do Jezusa”. (J 1, 35 – 41). Po spo-
tkaniu z Jezusem nad Jordanem Andrzej  
i Piotr wrócili jednak do domu, do swoich 
codziennych obowiązków.  
W dalszym ciągu wypływali, aby łowić ryby 
(należeli do dość zamożnych, gdyż mieli 
własne łodzie i sieci). Powtórne spotkanie 
Andrzeja i Piotra z Jezusem nastąpiło nad Jeziorem Ge-

nezaret. To tam, wg św. Mateusza, Chrystus skierował 
do nich wezwanie: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was ry-
bakami ludzi”. Oni zaś natychmiast zostawili sieci i poszli 

za Nim (Mt 4, 18 – 20). Św. Łukasz podaje, 
że powołanie Andrzeja i Piotra łączy się z 
cudownym połowem ryb (Łk 5, 1 – 11). 
Ewangelie wspominają św. Andrzeja także 
przy cudownym rozmnożeniu chleba przez 
Chrystusa (J 6, 5. 8 – 9) i przy przekazywa-
niu prośby, aby Grecy (poganie) mogli 
również ujrzeć Jezusa (J 12, 20 – 22). W 
spisie Apostołów Andrzej wymieniony jest 
na zaszczytnym drugim (Mt i Łk) lub czwar-
tym (Mk) miejscu. Wiadomo, że należał do 
najbliższego otoczenia Pana Jezusa. Chry-
stus, gdy zatrzymywał się w Kafarnaum, 
gościł w domu Piotra i Andrzeja. Andrzej 

uczestniczył także w weselu w Kanie Galilejskiej i był tam 
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„Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię 
obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje  

i niech cię obdarzy pokojem” 
(Lb 6, 24-26) 
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świadkiem pierwszego cudu Chrystusa (J 2, 1 – 12). Ba-
dacze działalności Andrzeja (m. in. Orygenes, św. Hiero-
nim, Teodoret) po Zesłaniu Ducha Świętego stwierdzili, 
że Apostoł uczył o Chrystusie w Scytii (między Dnieprem 
a Donem), Azji Mniejszej i Achai. Zginął śmiercią mę-
czeńską w Patras w Achai (na Peleponezie przy ujściu 
Zatoki Korynckiej) 30 listopada ok. 65 r. n. e.  Niekiedy 
podaje się, że był to rok 70 – ty (wg tradycji prawosław-
nej – 62). Został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu  
w kształcie litery X (tzw. krzyż św. Andrzeja – jego formę 
mają znaki drogowe przy przejazdach kolejowych).  
 Kult św. Andrzeja był w Kościele zawsze bardzo oży-
wiony. W Liturgii Bizantyjskiej Apostołowi nadano przy-
domek „Protokleros” („pierwszy powołany”), gdyż wraz 
ze św. Janem został jako pierwszy powołany, aby pójść 
za Chrystusem. W prawosławiu św. Andrzej nazywany 

jest Apostołem Słowian i Apostołem Wschodu. Jemu 
przypisuje się założenie Kijowa. Wiele narodów, państw  
i miast uważa św. Andrzeja za swego szczególnego opie-
kuna. Patronuje on m. in. Szkocji, Hiszpanii, Rosji, Grecji, 
Holandii, Neapolowi, Luksemburgowi, Sycylii.  
 Św. Andrzej jest opiekunem małżeństw, rybaków, 
podróżnych, zakochanych, rzeźników. W ikonografii wy-
stępuje jako starszy, brodaty, siwowłosy mężczyzna.  
W sztuce często przedstawiana jest scena jego ukrzyżo-
wania. Atrybuty św. Andrzeja to: krzyż X, ryba, sieć, księ-
ga. Uroczystość św. Andrzeja przypomina, że każdy 
chrześcijanin jest powołany, by mężnie głosić Ewangelię. 
Imię Andrzej można przetłumaczyć jako mężny (gr. an-
dreia – męstwo). 

Elżbieta Hildt 

 

 
 

LITURGICZNE ABC... 
 

 „Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działal-
ność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wy-
pływa cała jego moc.” (KL10) 
Słowa te zostały zaczerpnięte z konstytucji o liturgii So-
boru Watykańskiego II. Świadczą one o wielkim znacze-
niu liturgii w życiu każdego chrześcijanina. Słowo liturgia 
pochodzi od słowa greckiego „leiturgia” i oznacza „służ-
ba publiczna”, w naszym wypadku służba Boża. Wyraz 
ten odnosi się głównie do 
Mszy Św., ale również stosuje 
go się do innych publicznych 
czynności Kościoła np. Liturgia 
Godzin. 
 Celem niniejszego cyklu 
artykułów jest przybliżenie 
podstawowych wiadomości nt. 
liturgii. Często bowiem wierni 
uczestnicząc chociażby we 
Mszy Św. nie rozumieją pod-
stawowej symboliki wykonywanych czynności. Uczest-
nictwo ich zatem jest bierne i zachowują się jak widzo-
wie w teatrze. Tymczasem trzeba wyraźnie zaznaczyć, że 
liturgia nie jest sprawowana tylko przez kapłana, ale 
również przez wiernych. 
 W całej liturgii występuje wiele znaków, które mają 
nam przybliżyć rzeczywistość Bożą. Podstawowym zna-
kiem jest zgromadzenie liturgiczne. Jest to zebranie się 
razem wiernych dla sprawowania czynności liturgicznych 
pod przewodnictwem przedstawiciela hierarchii kościel-
nej. Konkretne zgromadzenie liturgiczne jest cząstką 
Kościoła powszechnego i jego symbolem. Jest znakiem 

obecności Chrystusa w swoim Kościele. „Gdzie są dwaj 
albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród 
nich.”- powiedział Chrystus (Mt18,20). 
Zgromadzenie liturgiczne jest znakiem natury społecznej 
Kościoła - jedynej w swoim rodzaju. Kościół jest miano-
wicie społecznością nadprzyrodzoną, do której wchodzi 
się przez chrzest. Zgromadzenie liturgiczne jest również 
znakiem hierarchicznej struktury Kościoła. Wszyscy 

uczestniczący w liturgii zajmu-
ją w niej swoje wyznaczone 
miejsce i funkcję (kapłan, dia-
kon, ministranci, schola itd.). 
Najważniejszą funkcję  
w zgromadzeniu liturgicznym 
spełnia celebrans. Jest on 
głównym liturgiem i przewod-
niczącym czynności liturgicz-
nych. Zwykle celebransem jest 
biskup lub kapłan. Niektórym 

określonym czynnościom liturgicznym może przewodni-
czyć diakon (np. obrzędy chrztu, pogrzebu, nabożeństwo 
z błogosławieństwem). W pewnych wypadkach określo-
nych przez prawo kościelne przewodniczyć może osoba 
świecka (np. chrzest nieuroczysty w przypadku naglą-
cym, rozdzielanie Komunii św., przewodniczenie niektó-
rym nabożeństwom). Gdy celebransem jest biskup albo 
kapłan to sprawuje on czynności liturgiczne w imieniu 
samego Chrystusa - „in persona Christi”. Można zatem 
powiedzieć, że kapłan jest znakiem samego Chrystusa. 

Cdn.... 
Ks. Marek Sasiak 
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IV ZGIERSKI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ 
„OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI” 

 
 Po raz czwarty w progach naszej Parafii pojawili się 
uczestnicy Zgierskiego Festiwalu Piosenki Religijnej 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. W sobotę 12 październi-
ka 2019 Dom Parafialny przekształcił się w salę koncer-
tową, w której prezentowali się wykonawcy oceniani 
przez Jurorów w składzie: 

 Laura Banacka – Sołek  -  absolwentka Akademii Mu-
zycznej w Łodzi, założycielka i prowadząca Scholę 
Kolorowe Laurki z Sokolnik, 

 Sylwia Wach-Walkiewicz – kierownik sekcji Teorii i 
chóru w Szkole Muzycznej I stopnia w Zgierzu, 
wspaniały pedagog i muzyk, 

 Ks. Jacek Pływacz - od września wikariusz ParafiiMatki 
Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. 

Wystąpiło 14 wykonawców w dwóch kategoriach, tj.: 
soliści i zespoły. Wszyscy uczestnicy otrzymał pamiątko-
wy dyplom i festiwalowy znaczek, a także dla wszystkich 
wykonawców został przygotowany poczęstunek.  
Patronat honorowy nad Festi-
walem objęli ks. Biskup Ireneusz 
Pękalski oraz Przemysław Stani-
szewski Prezydent  Miasta Zgie-
rza. O nagrody i poczęstunek 
zatroszczyli się i pomocą służyli: 
Pan Bogdan Jarota Starosta Po-
wiatu Zgierskiego, Pan Przemy-
sław Staniszewski Prezydent 
Miasta Zgierza, Pani Marianna 
Strugińska-Felczyńska Prezes 
Diecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej, Pan Tadeusz Dą-
browski księgarnia „Pan Tadeusz”, a także Pani Elżbieta 
Zytek Prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu. Za 
co wszystkim z całego serca dziękujemy. 
 W niedzielę 13 października 2019 o godz. 15 odbył się 
Koncert Laureatów. Na początek na muzyczną ucztę 
zaprosiły nas Kolorowe Laurki, które pod kierunkiem 
Pani Laury Banackiej – Sołek zaprezentowały się w krót-
kim koncercie. 

Potem były szczegółowe wyniki i rozdanie nagród dla 
Laureatów Festiwalu. A nagrodzeni zostali: 
Kategoria Soliści: 

WYRÓŻNIENIE - Eliza Gabryelczak z Piątku. 
III MIEJSCE - Mateusz Radomski z Warszawy 
II MIEJSCE - Antonina Jawor ze Zgierza 
I MIEJSCE - Maja Belina z Janisławic 

Kategoria Zespoły: 
WYRÓŻNIENIE - Trio Maria i Anna Kosiewicz i Zuzanna 
Łuczak ze Zgierza 
III MIEJSCE - Schola Parafii św. Rafała Kalinowskiego  
w Łodzi 
II MIEJSCE - „Nuta nieba” Schola Parafii Św. Ap. Piotra 
i Pawła w Białej 
I MIEJSCE - Trio „Papierowe Róże”- Zuzia, Tosia i Asia 
ze Zgierza. 
Wyróżnienie - Grupa Instrumentalna Schola „Nuta 
Nieba z Białej. 

  Nagrody Laureatom 
wręczali zaproszeni 
Goście. A byli to: Robert 
Chocholski - Sekretarz 
Miasta Zgierza, Woj-
ciech Budziarski - Czło-
nek Zarządu Powiatu 
Zgierskiego, Marianna 
Strugińska - Felczyńska - 
Prezes Diecezjalnego 
Oddziału Akcji Katolic-
kiej. Jurorzy: Laura Ba-
nacka – Sołek - prze-

wodnicząca Jury Ks. Jacek Pływacz i oczywiście nasz Go-
spodarz czyli Proboszcz Parafii Matki Bożej Dobrej Rady 
w Zgierzu Ks. kanonik dr Andrzej Blewiński. Organizato-
rem Festiwalu była Schola „Melodyjki”. Szczególne po-
dziękowania kierujemy dla Rodziców naszych „Melody-
jek”, którzy z zaangażowaniem włączyli się w przygoto-
wania do Festiwalu jak i służyli pomocą.  

Beata Pawłowska
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PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTA TRZECH KRÓLI  
 
 Orszak Trzech Króli w 2020 roku będzie przebiegać 
pod hasłem - „Cuda, cuda ogłaszają”. Dzień Objawienia 
Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w Polsce 
Świętem Trzech Króli, stanowi ważny punkt w kalenda-
rzu liturgicznym – należy do jednych z pierwszych świąt, 
które ustanowił Kościół. Święto zamyka cykl świąteczny 
Bożego Narodzenia. Organizatorzy wydarzenia, wolonta-
riusze Orszaku Trzech Króli zapra-
szają wszystkich, bez względu na 
wyznanie i przekonania do wspól-
nego radosnego świętowania. Za-
chęcamy do udziału w strojach sto-
sownych do obchodzonego święta: 
króla, pasterzy, mędrców, aniołów, 
pastuszków. Dzieci, młodzież i ro-
dziców zapraszamy do współpracy z 
nauczycielami religii w placówkach 
oświatowych w przygotowaniu do 
Orszaku Trzech Króli i udziału w 
konkursach. Orszak łączy wszystkich, choćby tym, że nie 
idzie przeciw komukolwiek, tylko każdego zaprasza swo-
im zawołaniem: Do stajenki!   
 W 2020 roku organizatorami Orszaku Trzech Króli  
w Zgierzu są: parafia pw. Matki Boskiej Dobrej Rady, 

Akcja Katolicka przy współpracy z Ks. Dziekanem Deka-
natu Zgierskiego, Urzędem Miasta Zgierza, Starostwem 
Powiatu Zgierskiego.  
 W związku z przygotowaniami do obchodów dnia 
Dzień Objawienia Pańskiego i Orszaku Trzech Króli, za-
chęcamy dzieci, młodzież oraz całe rodziny do udziału  
w konkursach proponowanych przez Fundację Orszaku 

Trzech Króli m.in.: 

 Konkurs poetycki - napisanie 
kolejnej zwrotki kolędy 
,,Dzisiaj w Betlejem’’. Zgło-
szenia przyjmowane są od 
25 listopada 2019 r. do 22 
grudnia 2019 r. Prace nale-
ży przesyłać za pomocą 
formularza, który zostanie 
umieszczony na stro-
nie: www.orszak.org/konku
rsy, w terminie przyjmowa-

nia zgłoszeń na konkurs. 

 Konkurs plastyczny - ,,Anieli grają króle witają’’. Zgło-
szenia przyjmowane są od 25 listopada 2019 r.  do 7 
lutego 2020 r. Technika wykonania prac: dowolna 
plastyczna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malar-
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stwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka itp.) For-
mat pracy: A4, A3, A2. Prace z  dopiskiem „Konkurs 
Plastyczny” należy przysłać wraz z wypełnioną Kartą 
Zgłoszenia na adres:  Fundacja Orszak Trzech Króli, 
Skrytka pocztowa 34, 05-410 Józefów. 

 Konkurs – „Wygraj śpiewniki kolędowe dla swej para-
fii”. Zgłoszenia przyjmowane są od 01 grudnia 2019 
do 06 grudnia 2019. Zasady konkursu: 1 grudnia na 
oficjalnym profilu Orszaku Trzech Króli  zostanie za-
mieszczony post ogłaszający rozpoczęcie konkursu. 
Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez umiesz-
czenie nazwy parafii oraz miejscowości w komenta-
rzu pod postem konkursowym. Głosowanie będzie 
polegało na polubieniu komentarza (z nazwą parafii), 
na który chcemy zagłosować. Wygrywa komentarz  
(z nazwą parafii oraz miejscowością), który zdobył 
najwięcej polubień.  

 Ogólnopolski rodzinny konkurs szopek – „Stwórz 
szopkę własnego projektu”. Zgłoszenia przyjmowane 
są od 12 grudnia 2019 r. do 07 stycznia 2020 
r. Szopkę wykonaną w dowolnym stylu i w dowolnej 
technice należy sfotografować. Zgłoszenie szopki do 

konkursu następuje poprzez wysłanie jednego zdję-
cia szopki na adres mailowy konkurs-
szopek@orszak.org.  

 Konkurs kulinarny pod hasłem ,,Szczodraki na 
Trzech Króli”. Zgłoszenia przyjmowane są od 05 
stycznia 2020 do 10 stycznia 2020.Zasady konkursu: 
Upiec szczodraki według podanego przez  Fundację 
przepisu, zrobić ich zdjęcie, zamieścić jedną fotogra-
fię własnoręcznie upieczonych szczodraków na Or-
szakowym Facebooku i zbierać lajki. 5 stycznia Fun-
dacja opublikuje na Fanpage’u Orszaku Trzech Króli 
posta konkursowego, pod którym w komentarzach 
będzie można zamieścić zdjęcie swoich szczodraków 
wykonanych według podanego  przepisu. 

  
 Serdecznie zapraszamy przyjdź i bądź uczestnikiem 
niezwykłego wydarzenia w naszym mieście. 

Redakcja

 

 
 

XI DZIEŃ SOLIDARNOŚCI  
Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM 

 
 W niedzielę, 10 listopada 2019 r. przeżywaliśmy  11. 
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tema-
tem tegorocznego Dnia Solidarności jest Sudan Połu-
dniowy – Przemilczane cierpienie!. Od początku chrześci-
janie byli prześladowani, cierpieli i dawali świadectwo o 
Jezusie, aż po najwyższą ofiarę swego życia. Tak dzieje 
się również dziś w wielu krajach świata, m.in. w Indiach i 
Sudanie. Mapa prześladowań poszerza się o nowe regio-
ny. Islamscy terroryści pokonani w Syrii i Iraku migrują 
do innych krajów. Prześladowania chrześcijan w świecie 
bynajmniej nie słabną. Pomimo podpisanych porozu-
mień komunistyczne Chiny zaostrzają politykę względem 
wyznawców Chrystusa. Kraje takie jak Burkina Faso czy 
Sri Lanka stały się areną prześladowania chrześcijan ze 
względu na ich wiarę .Najniebezpieczniejsza organizacja 
to  Boko Haram, bo nie tylko zwalcza chrześcijaństwo, 
ale wszystko co jest związane z Zachodem. Jest przeciw-
na nauce dziewcząt w szkołach, znana jest z tego, że jej 
bojownicy porywają dziewczęta, by zabronić im nauki i 
zmusić je, by przeszły na islam. Naszą solidarność z Ko-
ściołem prześladowanym możemy wyrazić poprzez naj-
cenniejszą formę pomocy – modlitwę. Konieczne jest też 
mówienie o tym fakcie, aby jak największa liczba osób 
wiedziała o tych prześladowaniach i miała pełną świa-
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domość tego, że dzieją się one dzisiaj – we współcze-
snym świecie.  
 Głównym organizatorem Dnia Solidarności z Kościo-
łem Prześladowanym jest Papieskie Stowarzyszenie Po-
mocy Kościołowi w Potrzebie, którego podstawowym 
celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu 
Kościołowi w świecie, wspieranie nowej ewangelizacji  
i udzielanie duchowej solidarności kościołom lokalnym  
w ugruntowywaniu wiary. Pomoc Kościołowi w Potrze-
bie zachęca także do wsparcia materialnego potrzebują-
cych 
 Dlaczego Sudan ? 
  W Światowym Indeksie Prześladowań w 2019- Sudan 
znalazł się na 6 miejscu. Sudan stał się krajem, w którym 
chrześcijan spotykają surowe restrykcje zbiorowe i in-
dywidualne. Zgodnie z wolą rządu przybrało na sile nisz-
czenie kościołów i aresztowanie chrześcijan. Jest to je-
den z rezultatów zastosowania w całej rozciągłości praw 
szariatu, wprowadzenie którego prezydent al-Baszir za-
przysiągł po secesji Sudanu Południowego. Rządząca 
Sudanem islamistyczna dyktatura kontynuuje także 
prześladowania chrześcijan w regionie Nuby. W okresie 
badawczym ŚIP 2019 więcej niż 40 chrześcijan było wię-
zionych i postawionych w stan oskarżenia. W Sudanie 
Południowym mieszka ok. 12 mln ludzi. Szacuje się, że 

dziś ponad 3,5 miliona pozbawionych jest dachu nad 
głową, dodatkowo 2 miliony błąka się po bezdrożach, 
ukrywając się przed pewną śmiercią, a 1,5 miliona już 
opuściło kraj. W samej Ugandzie Sudańczyków jest po-
nad milion. Dziennie dociera ich ponad dwa tysiące. 
UNICEF informuje, że w Sudanie Południowym niemal 
milion dzieci poniżej piątego roku życia jest niedożywio-
nych. Śmierć głodowa grozi 50 tysiącom z nich. W Suda-
nie Południowym jest jedna metropolia, w której skład 
wchodzi 1 archidiecezja (Dżuba) z 6 diecezjami.  
 Niestety, kryzys wartości, niechęć do chrześcijaństwa 
powodują, że media, zwłaszcza europejskie, milczą na 
temat dyskryminacji czy przemocy wobec chrześcijan na 
naszym kontynencie. Musimy pamiętać, że Jezus Chry-
stus, stawał po stronie prześladowanych i poniżanych, 
sam przecież umierał na krzyżu jako niesprawiedliwie 
osądzony i poniżony. Chrześcijaństwo jest najbardziej 
prześladowaną religią świata. Jak wynika z raportu Pa-
pieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
„Prześladowani i zapomniani?”, w latach 2017-2019 
prześladowania chrześcijan najbardziej zaostrzyły się  
w Azji Południowej i Wschodniej. 
 Apelujemy, zachęcamy i prosimy o solidarność z prze-
śladowanym Kościołem. 

Agnieszka Gajek 

 

MISJE MIŁOSIERDZIA  
W NASZEJ PARAFII 

 
 W dniach 9 – 16  listopada 2019 roku  w  odbyły się  
naszej parafii Misje Miłosierdzia Bożego pod hasłem 
„Jezu ufam Tobie”. Są one wyjątkowe  ponieważ  wspól-
nota Kościoła Łódzkiego  przygotowuje się  do obchodów 
100-lecia powstania Diecezji Łódzkiej. Wydarzenie to 
będzie miało miejsce w 2020 roku. Z Misjami Miłosier-
dzia związana jest peregrynacja obrazu Jezusa Miłosier-
nego i relikwii Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Misje 
Miłosierdzia  były duchową  pielgrzymka  podczas co-
dziennych nauk głoszonych przez o. Zdzisława Jasko i O. 
Kazimierza Leń SJ.  Mieliśmy okazję do zastanowienia się 
nad naszym życiem i naszymi słabościami oraz nad tym, 
jak bardzo potrzebne nam jest Miłosierdzie Boże.  
 W  Misjach  Miłosierdzia Bożego  uczestniczyli, nie 
tylko wierni zaangażowani w życie parafii, ale także ci, 
którzy z różnych względów są obojętni lub nabrali dy-
stansu do wspólnoty Kościoła. Udział w Misjach pomaga 
w zaleczeniu wszelkich ran oraz przywróceniu świado-
mości obecności Boga bogatego w miłosierdzie. On, jak 
Miłosierny Ojciec z przypowieści wg. św. Łukasza (Łk 15, 
11-32), oczekuje na powrót marnotrawnego syna. 
      Do naszej parafii przybyły one w sobotnie popołudnie 
9 listopada z parafii  pw. Chrystusa Króla w Zgierzu wraz 

ks. proboszczem 
Krzysztofem Koło-
dziejczykiem. Po 
przywitaniu obrazu 
Jezusa Miłosierne-
go i relikwii Świętej 
Siostry Faustyny 
Kowalskiej  przez 
Ks. Proboszcza i O. 
Misjonarza odbyła 
się procesja wokół 
kościoła. Licznie 
zebrani wierni 
przybyli  z lampio-
nami, Asysta para-
fialna przygotowała sztandary, feretrony. Procesyjnie 
przyszliśmy do świątyni, by uczestniczyć w uroczystej 
Eucharystii na rozpoczęcie Misji Miłosierdzia. Przewod-
niczył jej ks. Dziekan Dekanatu Zgierskiego Ks. Kan An-
drzej Chmielewski. Obraz ustawiono na „tronie”, a reli-
kwie na ołtarzu. Ks. Proboszcz z parafii pw. Chrystusa 
Króla  złożył  kwiaty przed obrazem  i  krótkie świadec-
two z przebiegu Misji w swojej parafii.  Ksiądz Dziekana 
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odczytał  błogosławieństwa Ojca Świętego Franciszka. 
Dzieci, młodzież i dorośli oraz ks. proboszcz złożyli hołd 
witając obraz i relikwie. Na zakończenie ks. proboszcz 
zaprosił ks. Dziekana do przewodniczenia Mszy Świętej. 
 Każdego dnia o godzinie 15.00 wierni gromadzili się 
na Koronce do Bożego Miłosierdzia i śpiewie Godzinek  
o Miłosierdziu Bożym, a dzień kończyliśmy o 21.00 Ape-
lem Jasnogórskim, podczas którego odmawialiśmy Lita-
nię, śpiewaliśmy pieśni, wsłuchiwaliśmy się w rozważa-
nia o uczynkach miłosierdzia. Mogliśmy także wysłuchać 
kilku świadectw o działaniu Miłosierdzia Bożego. Nabo-
żeństwo wieczorne kończyliśmy w duchu jedności 
wspólnym odśpiewaniem pieśni podczas której trzymali-
śmy się wspólnie za dłonie tworząc jedność wspólnoty 
parafialnej. Później był czas na uczczenie relikwii Świętej 
Siostry Faustyny Kowalskiej. 

  W  poniedziałkowy wieczór 11 listopada 2019 odbyło 
się nabożeństwo przebłagalne i nauka stanowa dla ko-
biet, a 12 listopada dla mężczyzn. Środa, 13 listopada, 
była czasem przeznaczonym na sakrament pokuty i sa-
krament namaszczenia chorych. W czwartek, 14 listopa-
da, małżonkowie naszej parafii odnowili swoje przyrze-
czenia małżeńskie. W piątkowy wieczór, 15 listopada, 
podczas wieczornej Mszy Świętej miało miejsce zawie-
rzenie Miłosierdziu Bożemu Parafii i Rodzin przez ks. 
proboszcza wspólnie modląc się z o. Misjonarzami i ks.  
z naszej parafii oraz wiernymi. 
 Podczas sobotniej Eucharystii na krzyżu Misyjnym 
została umieszczona pamiątkowa tabliczka, która będzie 
przypominała nam o tym niezwykłym czasie misyjnym.  
O godzinie 16.00 zgromadziliśmy się w świątyni, by 
uczestniczyć we Mszy Świętej, podczas której pożegnali-
śmy obraz Jezusa Miłosiernego i powierzyliśmy Mu 
wszystkie nasze intencje zapisane w pamiątkowej księ-
dze. Po zakończeniu Eucharystii, obraz „Jezu Ufam To-
bie” został przewieziony do parafii  Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej. 
 Ten wyjątkowy czas misji na pewno pozostanie na 
długo w pamięci i sercach naszych parafian.  Był to dla 
nas czas na refleksję, zadumę oraz przemianę naszych 
serc. Nie zabrakło także głębokiej modlitwy przed obra-
zem Jezusa Miłosiernego. Każdy bez względu na wiek 
choć na chwilę w tym czasie zatrzymał się na modlitwie 
przy obrazie i relikwiach. 

Marianna Strugińska- Felczyńska
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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  
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DOBRE RADY... 
 

 Najlepszym dla ciebie miejscem jest to właśnie, w któ-
rym jesteś. (Autor nieznany) 
  
 Najważniejsze jest to, aby to, co najważniejsze pozo-
stawało najważniejsze. (Autor nieznany) 
 
 Człowiek, który nigdy nie popełnił błędu, nigdy nic nie 
zrobił.   (Autor nieznany) 


