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

 
 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 
 

 
 Chrzest „bramą sakramentów’’ 
 Pierwsza niedziela przypadająca po uroczystości Ob-
jawienia Pańskiego (Trzech Króli) jest w liturgii Kościoła 
obchodzona jako święto Chrztu Pańskiego. 
Jezus przyjął w Jordanie chrzest z rąk Jana Chrzciciela. 
Nie był to oczywiście sakrament chrztu jaki ustanowił 
później w swoim Kościele Syn Boży. 
Chrzest Janowy był „z wody”, a sam 
Jezus „chrzcił Duchem Świętym”. 
Chrzest, którego dokonywał w Jor-
danie prorok był symbolicznym ak-
tem pokuty i pragnienia oczyszcze-
nia duchowego. Był więc znakiem 
przygotowania czy nawet gotowości 
do pełnego przyjęcia łaski Bożej, 
która przychodzi wraz ze Zbawicie-
lem. 
Na różny sposoby można interpre-
tować fakt przyjęcia chrztu Janowe-
go przez Jezusa. Syn Boży nie po-
trzebował pokuty ani odpuszczenia 
grzechów, gdyż ich nie popełnił. 
Przez zanurzenie w Jordanie zapo-
wiedział jednak przyjęcie na siebie 
ciężaru grzechów świata, które w 
pełni wziął na siebie na Krzyżu. Uroczyście rozpoczął 
także swoją działalność publiczną – głoszenia Królestwa 
Bożego i wzywanie do nawrócenia. Uświęcił też wody 
Jordanu na znak, że stworzona rzeczywistość uczestniczy  
w Bożym dziele zbawienia. Prawdziwy chrzest łączy 
przecież w sobie element ludzkiego i materialnego gestu 
obmycia wodą z przyjęciem łaski Ducha Św. 

Święto Chrztu Pańskiego skłania do krótkiego przypo-
mnienia znaczenia sakramentu chrztu w życiu chrześci-
jańskim. 
 Chrzest „bramą sakramentów” 
 Dla chrześcijan chrzest jest pierwszym i najważniej-
szym sakramentem, dlatego też jest nazywany „bramą 

sakramentów”. Stanowi początkiem 
wtajemniczenia chrześcijańskiego, 
powtórne narodziny, narodziny  
z „wody i Ducha Św.”. Uwalnia on 
człowieka z grzechu pierworodnego 
oraz wszystkich grzechów osobistych 
(choć nie uwalnia od skłonności do 
grzechu). Odnawia obraz i podobień-
stwo Boże w człowieku, włącza  
w nadprzyrodzone życie Trójcy Świętej 
oraz we wspólnotę Kościoła. Nawiązu-
jąc do stosowanego przeważnie  
w starożytności sposobu udzielania 
chrztu przez zanurzenie w wodzie, 
sens tego sakramentu tłumaczy się 
jako zanurzenie w śmierci Chrystusa  
i wynurzenie do nowego życia. Powo-
duje tak silny związek z Bogiem, że nic, 
nawet utrata wiary, nie może go usu-

nąć. Chrzest jest jednym z trzech sakramentów, które 
wyciskają tzw. charakter, inaczej nazywany „pieczęcią” 
Ducha Świętego. Oznacza to, że tych sakramentów 
udziela się tylko raz i nieodwołalnie. Oprócz chrztu są to 
bierzmowanie i sakrament święceń. Chrzest jest pod-
stawą wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami, 
także tymi, którzy nie są w pełnej jedności. 

Redakcja 
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ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ 
 

 2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pań-
skiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję  
i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jero-
zolimskiej. W polskiej tradycji jest to 
też święto Matki Bożej Gromnicznej. 
2 lutego przypada także Dzień Życia 
Konsekrowanego. Zakonnice i zakon-
nicy podobnie jak Jezus w świątyni 
Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie 
na wyłączną służbę Bogu. 
 Według Ewangelii Jezus, zgodnie  
z prawem żydow skim, jako pierwo-
rodny syn był ofiarowany Bogu  
w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też 
starzec Symeon wypowiedział proroc-
two nazywając Jezusa „światłem na 
oświecenie pogan i chwałą Izraela”. 
Dlatego święto to jest bogate w sym-
bolikę światła. W Jerozolimie, gdzie 
Ofiarowanie Pańskie obchodzone 
było już w IV w., odbywały się - za-
zwyczaj nocą - uroczyste procesje ze 
świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie 
czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka. 
 W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone 
w VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się najstarsza 
maryjna procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świe-
ce. Prawdopodobnie ta procesja do największego sank-
tuarium rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej - 

nadała świętu Pańskiemu charakter maryjny, który  
z wolna zaczął przeważać. 
 Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który 

jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę 
światła. Nawiązuje ona bezpośrednio 
do wielkanocnego paschału, który 
wyraża zwycięstwo nad śmiercią, 
grzechem i szatanem. Ofiarowanie 
Jezusa oznacza początek nowego 
przymierza i nowego kapłaństwa, w 
którym Syn Boży sam jest Świątynią, 
Kapłanem i Ofiarą. Treść tego święta 
podkreśla zamierzoną przez Boga 
powszechność zbawienia, które ma 
objąć nawet pogan. 
 Tak jak Maryja wniosła Jezusa do 
świątyni jerozolimskiej, tak też przy-
nosi światło wierzącym. W kościele 
dokonuje się poświecenia gromnic. 
Zapalone gromnice daje się do rąk 
konającym. Na znak zawierzenia Ma-
ryi w czasie klęsk, szczególnie podczas 

burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala się 
gromnice. Jako gromnice służą też świece chrzcielne, 
kiedy to w życie nowo ochrzczonej osoby wkracza świa-
tło wiary, która prowadzi przez życie. 
 Duszpasterze zapraszają do przyniesienia ze sobą 
świec na Mszę Świętą w dn. 2 lutego 2020 roku. 

Redakcja 

 
 
 

DNI MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W 2020 ROKU 
  
 Kościoły chrześcijańskie na Malcie i Gozo przygotowa-
ły tematykę modlitw o Jedność chrześcijan w 2020 roku. 
W dniu 10 lutego chrześcijanie na Malcie obchodzą  
Święto Rozbicia Okrętu św. Pawła. Wspominają wtedy 
okoliczności, w jakich apostoł Paweł znalazł się na wy-
spie – burzę, rozbicie się statku i cud ze żmiją (Dz 27,9 – 
28,6) – i dziękują za dotarcie wiary chrześcijańskiej na 
Maltę. Czytanie z Dziejów Apostolskich przeznaczone na 
ten dzień jest tekstem wybranym na tegoroczny  Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Uczestnicząc w nabożeń-
stwach, które są  zaplanowane w Łodzi i Zgierzu będzie-
my mogli przypomnieć sobie te wydarzenia, które miały 
miejsce około 60 r. podczas podróży ap. Pawła do Rzy-
mu. 
 W czasie długiej i burzliwej historii Malta była rzą-
dzona przez różne mocarstwa: Kartagińczyków, Rzymian, 
Bizantyjczyków, Arabów, Normanów, Szwabów, Aragoń-
czyków, Rycerzy Zakonu św. Jana (joannitów), Francu-

zów i Brytyjczyków. Niepodległym państwem stała się  
w ramach Wspólnoty Brytyjskiej w 1964 r.; w 1974 r. 
proklamowano Republikę Malty, a w 2004 r. Malta przy-
stąpiła do Unii Europejskiej. 
 Na Malcie, i jej  siostrzanej wyspie Gozo, chrześcijań-
stwo jest głęboko zakorzenione. Większość spośród 
430 000 mieszkańców to ludność wyznania rzymskokato-
lickiego ale żyją tam także chrześcijanie należący do in-
nych tradycji. Istnieją budynki kościołów dla członków 
Kościoła Szkocji, dla Wspólnoty Anglikańskiej, dla Kościo-
ła Metodystycznego wybudowane w 19 wieku. Od po-
czątków 19 wieku istnieje wspólnota prawosławna zało-
żona przez Greków i Cypryjczyków a dziś obejmująca 
Serbów, Rosjan, Rumunów i Bułgarów. Na Malcie znaleź-
li schronienie uciekinierzy z Kościołów orientalnych,  
z Egiptu, Etiopii, Erytrei, uciekający ze swoich krajów  
z powodu prześladowań.  
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 W 1995 roku została założona Maltańska Rada Eku-
meniczna , zwaną obecnie: Chrześcijanie Razem na Mal-
cie. W skład Rady wchodzą przedstawiciele następują-
cych Kościołów: Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła 
anglikańskiego, , Kościoła metodystycznego, Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego, Kościoła Szkocji, Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego, a także kościołów prawo-
sławnych – greckiego, serbskiego, rosyjskiego, rumuń-
skiego, bułgarskiego oraz Koptyjskiego  Kościoła Orto-
doksyjnego. Współpraca ekumeniczna  na różnych po-

ziomach odegrała zasadniczą rolę w promowaniu idei 
jedności chrześcijan na Malcie. Klimat ekumeniczny na 
Malcie może służyć za wzór  dialogu ekumenicznego na 
poziomie uniwersalnym. 
 Na terenie Łodzi nabożeństwa ekumeniczne prowa-
dzone były przez Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Obecnie przedstawiciele Oddziału Regionu Łódzkiego 
Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Komisji ds. Ekumenizmu 
Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Łódzkiej Kościoła 

Rzymskokatolickiego planują 
nabożeństwa ekumeniczne w 
Tygodniu Modlitw o Jedność 
Chrześcijan w Łodzi i Regio-
nie Łódzkim. Na terenie Zgie-
rza nabożeństwo ekume-
niczne w Parafii ewangelicko-
augsburskiej odbyło się 21 
stycznia 1996 r.  
  W 2020 roku nabożeń-
stwa ekumeniczne odbędą 
się w Zgierzu w rzymskokato-
lickim kościele Matki Bożej 
Dobrej Rady w poniedziałek 
27 stycznia o godz.18.00, 
kazanie wygłosi pastor Fry-
deryk Domaradzki oraz  
w dniu 29 stycznia w środę  
w ewangelicko-augsburskim 
kościele Opatrzności Bożej 
także o godz.18.00, kazanie 
wygłosi ks. dr Andrzej Ble-
wiński. Posłuszni słowom 
Jezusa Chrystusa, który mo-
dlił się w modlitwie arcyka-
płańskiej o jedność swoich 
uczniów, pragniemy dać wy-
raz temu co nas łączy  
i modlić się do Ojca o wypeł-
nienie Jego woli, w życiu 
chrześcijan. 
 Zapraszam do uczestni-
czenia w nabożeństwach, 
które są organizowane  
w Łodzi i Regionie Łódzkim 
wg planu: Życzliwymi bądź-
my! 

Ks. dr Marcin Undas  
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ORSZAK TRZECH KRÓLI 
 

 Droga Mędrców do Jezusa jest dążeniem do wiary. To 
droga w nieznane przez Jerozolimę. Tam przecież do-
wiedzieli się gdzie jest Mesjasz. Czy spodziewali się u 
kresu drogi ujrzeć króla w nędzy? A jednak „upadli na 
kolana i oddali Mu pokłon”(Mt2,11).  
 Zgierz dołączył 6 stycznia 2020 roku do 872 miejsco-
wości w Polsce gdzie ulicami przeszedł dwunasty Orszak 
Trzech Króli. Pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają” Trzej 
Królowie wędrowali do Stajenki, żeby pokłonić się Dzie-
ciątku Jezus.  
 W Zgierzu po raz VII maszerował Orszak Trzech Króli 
około 2500 tysiąca osób. Wraz z licznie zgromadzonymi 
mieszkańcami Zgierza w Orszaku maszerowały Władze 
Samorządowe, uczniowie szkół z nauczycielami, księża 
proboszczowie z poszczególnych parafii zgierskich, ro-
dziny. 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 Parafii pw. Matki 
Boskiej Dobrej Rady w 
Zgierzu, której prze-
wodniczył ks. Paweł 
Szubert, a Słowo Boże 
do wiernych skierował 
ksiądz kan. Andrzej 
Chmielewski - Dziekan 
Dekanatu Zgierskiego. 
W homilii kaznodzieja 
przypomniał istotę 
uroczystości 6 stycz-
nia. „Uroczystość Ob-
jawienia Pańskiego 
przypomina o Bogu, 
który ukazał się czło-
wiekowi w Jezusie Chrystusie. Tą prawdą wypełnione są 
Ewangelie. Liturgia Słowa z Epifanii, jeszcze bożonaro-
dzeniowej, opowiada o Mędrcach ze Wschodu, magio-
perskich kapłanach czy też mezopotamskich astrologach, 
którzy odkryli gwiazdę Nowonarodzonego króla Żydów i 
wybrali się w długa drogę, aby oddać Mu hołd. Przynie-
sione przez nich dary w swej symbolice odnoszą się 
do Jezusa: złoto do Jego królewskiej godności, ka-
dzidło do boskości i mira do Jego śmierci. To wyda-
rzenie potwierdza powszechność zbawienia. W Je-
zusie Bóg przybliża się do każdego człowieka. Nie 
tylko do tego, który należał do Narodu Wybranego. 
Od czasu Emmanuela Bóg nie ma już ludu wybrane-
go. Wszyscy są Jego ludem” – powiedział Celebrans. 
Kapłan zachęcał wiernych, aby swoim życiem dawali 
przykład świadectwa przynależności do Chrystusa.  
 Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy Orszaku 
z koronami na głowie, w radosnym nastroju śpiewa-

jąc kolędy udali się do Szopki Bożonarodzeniowej przed 
kościołem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Do śpiewu 
kolęd zachęcał nas Zespół Melodyjki pod przewodnic-
twem  Pani Beaty Pawłowskiej wraz z Chórem Parafial-
nym. Królowie złożyli dary, pokłonili się Jezusowi i złożyli 
życzenia mieszkańcom Zgierza. Na zakończenie ks. Dzie-

kan podziękował wszyst-
kim uczestnikom i organi-
zatorom Orszaku Trzech 
Króli. Nie mogło zabraknąć 
poczęstunku uczestników 
Orszaku słodkościami, 
żurkiem i herbatą przygo-
towaną przez organizato-
rów wspieranych przez 
Stowarzyszenie Przemy-
sława Staniszewskiego 
Słodyczami częstowali 
Trzej Królowie. W rolę 
Królów wcielili się Ks. Pa-
weł Szubert proboszcz 

parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 
 w Zgierza, Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta 
Zgierza, a także Dominik Gabrysiak - Wicestarosta Po-
wiatu Zgierskiego. 
 Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę Pana Prezy-
denta Miasta Zgierza i Starosty Powiatu Zgierskiego za 
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wsparcie i pomoc w organizacji Orszaku Trzech Króli. W 
imieniu organizatorów dziękujemy Stowarzyszeniu 
Przemysława Staniszewskiego za pomoc przy obsłudze 
gorącego poczęstunku, a także Dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej nr 8 w Zgierzu za możliwość skorzystania z zaple-
cza kuchennego w placówce. Słowa podziękowania kie-
rujemy w stronę pracowników Wydziału Edukacji i Mło-
dzieży oraz Wydziału Promocji  Kultury Urzędu Miasta , 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w 
Zgierzu, Miejskich Usług Komunikacyjnych, Straży Miej-
skiej w Zgierzu, Komendy Policji Powiatowej w Zgierzu, a 

także pracowników Biura Promocji i Redakcji Gazety 
Powiatowej, Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Tury-
styki którzy to swoją praca i podjętymi działaniami przy-
czynili się do radosnego przemarszu Orszaku Trzech Kró-
li. Słowa podziękowania kierujemy w stronę ks. Dziekana 
Dekanatu Zgierskiego, Ks. Proboszcza MBDR w Zgierzu 
oraz grup parafialnych działający przy Parafii Matki Bo-
skiej Dobrej Rady w Zgierzu za wspieranie   działania  na 
rzecz organizacji OTK . 

Marianna Strugińska i Agnieszka Paszkowska  
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TO JUŻ 10 LAT 

„CHWALIĆ CIĘ BĘDĘ PANIE, CAŁYM SERCEM MOIM’’ (PSALM 9) 

 
 15 grudnia 2019 roku Dziecięca 
Schola Melodyjki z okazji Jubileuszu 
zaprezentowała swój dorobek dzia-
łania. Opiekunami Scholii są – ks. 
Proboszcz Andrzej Blewiński i Pani 
Beata Pawłowska. Jubileusz uświet-
nili swoja obecnością Karol Maśliń-
ski - członek Zarządu Powiatu Zgier-
skiego, Bohdan Bączak - wiceprezy-
dent Miasta Zgierza oraz licznie 
zebrani parafianie.  
 Schola - nazwa wywodzi się od 
założonej przez papieża Grzegorza I 
Wielkiego szkoły śpiewaków, służą-
cej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Obecnie 
scholą nazywa się zespół wokalno-instrumentalny two-
rzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem 
jest śpiewanie podczas liturgii. Schola Dziecięca „Melo-
dyjki” przy Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu 
rozpoczęła działalność w 2008 roku. Inicjatorem po-
wstania dziecięcego zespołu był ks. Proboszcz Andrzej 
Blewiński, a realizacji owej myśli podjęła się Kayah Cza-

plińska i Marcin Mańkowski, opiekunem był ks. Marcin 
Majda. Schola, to grupa dzieci pełnych radości i zapału, 
otwartych na muzykę, śpiew, przygodę, uczących się 
otwierać serca na innych, pragnących śpiewać Panu Bo-
gu i ludziom. 
Działalność Melodyjek: 

 Ubogacanie śpiewem Eucharystii dla dzieci w nie-
dzielę o godz. 11.30, modląc się w ten sposób  
i służąc wiernym zgromadzonym na wspólnej 
modlitwie. 

 Nauka piosenek i pieśni religijnych oraz doskona-
lenia techniki śpiewania, nauka gry na instrumen-
tach. 

 Godne uczestniczenie w liturgii Eucharystycznej, 
integracja dzieci ze sobą, pomaganie im odnaleźć 
miejsce w życiu, dostrzec rzeczy ważne i pogłębić 
sens życia z Bogiem. 

 Udział w różnorakich imprezach i konkursach.  

 Schola Melodyjki co roku występują podczas Fe-
stynu Rodzinnego w swojej parafii. 

Niektóre z konkursów w których Schola brała udział: 

 W 2017 roku wzięła udział w V Wokalnym Konkur-
sie Kolęd i Pastorałek „Na Świąteczną Nutę”. 
Zdobyła wyróżnienie w kategorii wiekowej od 
7-12 lat, natomiast w kategorii wiekowej 13-18 
lat nagrodę główną. 

 W 2018 roku zajęła I miejsce w „VI Wokalnym 
Konkursie Kolęd i Pastorałek, Na Świąteczna 
Nutę’’ w kategorii –Zespół. 

 W 2019 roku pierwsze miejsce zajęła w II Archi-
diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Maryjnej Ce-
cyliada w kategorii- parafialna Schola Dziecięca. 

 I miejsce podczas Festiwalu Piosenki Religijnej – 
„W Ramionach Matki” w Chełmnie. Laureatka I 
miejsca będąca też uczestniczką Zespołu Con-
tabile, zdobyła Grand Prix Festiwalu. Laureat-

kami II miejsca zostały: Wiktoria, Tosia, Zuzia i 
Asia. 
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 Aby śpiewać w scholii nie potrzeba wybitnych zdol-
ności muzycznych. Konieczne jest, by członkowie zespołu 
lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Każdy  
z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym 
stopniu i ważne jest, aby otrzymane dary dobrze spożyt-
kować. Kapłani oraz opiekunowie zapraszają wszystkie 

dzieci chętne, zainteresowane, które lubią śpiewać, chcą 
służyć Bogu swoim śpiewem i chciałyby spróbować swo-
ich sił przy mikrofonie. Próby Scholii Melodyjki odbywają 
się w każdą  sobotę od 11.00 do 13.00 w Domu Duszpa-
sterskim. 

Marianna Strugińska - Felczyńska 

 
 

 

DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA 
 
 Podobno więcej cierpliwości ma się dla wnuków niż 
dla własnych dzieci. Być może coś w tym jest, bo babcie  
i dziadkowie przeważnie okazują wnukom wiele serca, 
wyrozumiałości, bezwarunkowej miłości i ciepła. Niekie-
dy może trudniej o zapewnienie najmłodszym opieki, 
gdyż seniorzy są obecnie dłużej aktywni zawodowo, ale 
nasze najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa często 
wiążą się z ukochanymi babciami i dziadkami. Oni prze-
kazują młodemu pokoleniu to, co najważniejsze – wiarę,  
wartości, rodzinne tradycje, doświadczenie i mądrość 
życiową. Nic dziwnego więc, że w kalendarzu znalazły się 
dni poświęcone pamięci o seniorach: 21 stycznia – Dzień 
Babci, 22 stycznia – Dzień Dziadka. W Polsce pomysł ich 
obchodzenia pojawił się w 1964 r. na łamach tygodnika 
„Kobieta i Życie”. W 1966 r. „Ekspress Wieczorny” ogłosił 
21 stycznia Dniem Babci. Później zaczęto obchodzić 
również Dzień Dziadka. Podobna tradycja istnieje też m. 
in. w Bułgarii, Brazylii, USA, Francji, Rosji, Wielkiej Bryta-

nii, Kanadzie (choć 
w różnych krajach 
Dni Babci i Dziadka 
świętuje się nie 
zawsze w styczniu). 
Święto Babci  
i Dziadka to okazja 
do spotkań w ro-
dzinnym gronie, 
złożenia wyrazów 
wdzięczności i najserdeczniejszych życzeń, a także modli-
twy w intencji naszych ukochanych dziadków i babć. 
 Przygotowane przez najmłodszych  laurki, upominki, 
wiersze i piosenki z pewnością wywołają łezkę wzrusze-
nia, ale i nieco starsi wnukowie, a może już zupełnie 
dorośli nie powinni zapominać o tych, którzy zawsze ich 
kochają, czekają, a czasem bardzo tęsknią. 

Elżbieta Hildt

 
 

LITURGICZNE ABC... 
 

Postawy i gesty w liturgii (cz.1) 
W zgromadzeniu liturgicznym zarówno celebrans, jego 
asysta, jak i wierni przyjmują różne postawy i wykonują 
różne gesty. 
Postawa stojąca - jest znakiem uszanowania dla osób 
starszych i godniejszych. Tym bardziej na modlitwie po-
stawa ta jest znakiem uszanowania Boga. Postawę stoją-
cą przyjmują także osoby, które pośredniczą między 
stronami, jak adwokat czy pełnomocnik.  
Kapłan pośredniczy między Bogiem a ludźmi. 
Postawa stojąca jest także znakiem radości z odkupienia. 
Oznacza ona także czujność i gotowość do działania. 
Postawa klęcząca - w liturgii chrześcijańskiej oznacza 
wielbienie Boga. Jest ona znakiem człowieka skruszone-
go poczuciem winy oraz znakiem prośby człowieka szu-
kającego opieki i pomocy. Przez uklęknięcie człowiek 
wyraża swoją małość wobec Boga. Gest ten jest znakiem 
pokornego wielbienia Bożego majestatu. 

Pozycja siedząca - według starożytnego zwyczaju przy-
sługiwała urzędnikom, nauczycielom i sędziom jako znak 
władzy i godności. Siedzenie jest także postawą słucha-
jącego ucznia. Jest znakiem skupienia, przyjmowania  
i rozważania słowa Bożego. Stąd podczas liturgii wszyscy 
siedzą gdy lektor czyta słowo Boże, gdy kantor śpiewa 
psalm, podczas homilii i darów ofiarnych. 
Pokłon - jest znakiem zarówno głębokiego szacunku, jak 
również usposobienia pokutnego. Skłon ciała lub głowy 
symbolizuje cześć i błaganie.  
Leżenie krzyżem - jest znakiem najgłębszej adoracji  
i pokuty. Symbolizuje najgłębsze poniżenie  i modlitwę. 
Postawa ta jest przyjmowana podczas święceń lub  
w czasie liturgii Wielkiego Piątku. 
Znak krzyża - jest to gest najczęściej spotykany. Przypo-
mina on dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa na 
krzyżu. Rozpoczyna on i kończy zgromadzenie liturgicz-
ne. Poprzedza także każdą modlitwę. Cdn... 

Ks. Marek Sasiak
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MIGAWKI Z ŻYCIA PARAFII 

 
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE BRACTWA PIELGRZYMKOWEGO 
 
 5 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie opłatkowe 
Bractwa Pielgrzymkowego działającego przy pw. Matki 
Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Swoja obecnością za-
szczycili ks. Andrzej Chmielewski - Dziekan Dekanatu 
Zgierskiego, ks. proboszcz Andrzej Blewiński, ks. pro-
boszcz Paweł Szubert, ks. prałat Stanisław Kaniewski 
oraz księża Jacek, Marek i Damian, obecni byli ks. Paweł 
Miziołek z Łodzi od 30 lat związany z pielgrzymką zgier-
ska, ks. Damian Czerwiński ustępujący kierownik piel-

grzymki i ksiądz obejmujący kierownictwo pielgrzymki 
Jacek Pływacz. W atmosferę Świat Bożego Narodzenia 
wprowadziła prezes  Bractwa Anna Łodwig oraz Ks. dzie-
kan. Ks. Andrzej Chmielewski podziękował uczestnikom 
za świadectwo wiary podczas pielgrzymki. Kaznodzieja 
powiedział w codzienności zajmujemy się tak wieloma 
sprawami, że często trudno nam doświadczyć Bożej bli-
skości. A na pielgrzymce jest trud, spiekota lub deszcz i 

Ks. Jacek Pływacz -  kierownik pielgrzymki. 

Ks. Andrzej Chmielewski-Dziekan Dekanatu Zgierskiego 
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Pan Bóg i osobiste doświadczenie modlitwy. Po takich 
„rekolekcjach w drodze” nabieramy sił do dalszego krea-
tywnego funkcjonowania w codziennym środowisku. 

 Po słowach skierowanych przez ks. dziekana i życze-
niach uczestnicy dzieląc się opłatkiem składali sobie ży-
czenia a następnie wspólne śpiewanie kolęd i poczęstu-
nek.  

Redakcja

O DZIELENIU SIĘ NIE TYLKO OPŁATKIEM 
 
 21 grudnia, na kilka dni przed Świętami Bożego Naro-
dzenia  członkowie Akcji Katolickiej  oraz uczestnicy 
Świetlicy Środowiskowej  działającej przy pw. Matki Bo-
skiej Dobrej Rady w Zgierzu wspólnie z ks. Markiem Sa-
siakiem odwiedzili chorych w Zakła-
dzie Opiekuńczo-Leczniczym w Zgie-
rzu.  W tym zakładzie Ks. Marek 
sprawuje opiekę nad chorymi,  
w każdą sobotę odprawia  Mszę 
Świętą oraz udziela  sakramentów. 
Chorzy widząc ks. Marka oraz wolon-
tariuszy z życzeniami nie kryli swej 
radości, jedni dziękowali inni przyci-
skali kartkę do serca ze łzami w 
oczach. Głównym celem naszej wizy-
ty było stworzenie świątecznej at-
mosfery wśród podopiecznych ho-
spicjum oraz złożenie życzeń.  Wo-
lontariusze przygotowali 230 paczu-
szek z siankiem i opłatkiem, 230 
kartek z życzeniami, 230 upieczo-
nych pierników i udekorowanych 
przez dzieci uczęszczające do świe-
tlicy oraz 220  babeczek upieczonych i udekorowanych 
wspólnie z podopiecznymi przez Dorotę Bartczak, Alinę 
Leszczak, Hannę Florczak oraz naszego kucharza w świe-
tlicy środowiskowej Marka Wietrzyka 

 To świąteczne spotkanie sprawiło ogromną radość 
nie tylko obdarowanym, ale i nam, bo przecież przybyli-
śmy ze świątecznym prezentem. Prezentem, czyli mnó-
stwem uśmiechów i dobrą energią, której potrzebują 

mieszkańcy hospicjum. Niekiedy 
zwykła rozmowa, trochę uwagi  
i ciepła to zdecydowanie więcej  
i bardziej cenne niż najdroższe klej-
noty czy wyszukane prezenty. Wizyta 
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  
pozostawiła w nas refleksję, która 
powinna towarzyszyć każdemu z nas 
w ten wyjątkowy świąteczny czas   
o ulotności życia, o miłości, o dziele-
niu się nie tylko opłatkiem, ale całym 
sobą. Bo przecież najważniejsze są 
otwarte serca. Cieszymy się z tego, 
że mogliśmy choć na chwile umilić 
i rozweselić trudne i ciężkie chwile 

choroby i cierpienia podopiecznym 
Zakładu-Opiekuńczo-Leczniczego. 
Dziękuje swoim koleżankom które 
wspólnie z wolontariuszkami, 

uczestnikami świetlicy przygotowywały małe skromne 
upominki – Annie Ciołek, Hieronimie Bretes, Alinie Lesz-
czak, Hannie Florczak oraz Markowi Wietrzykowi. 

 
Marianna Strugińska-Felczyńska 

 

  

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFII W 2019 ROKU 
 
 Jak wykorzystaliśmy dar czasu. Co wydarzyło się w 
naszej wspólnocie w roku 2019? 

 80 osobom udzielono sakramentu chrztu,  

 48 osób przystąpiło do I komunii,  

 98 osób przyjęło sakrament bierzmowania, 

 Odbyło się 14 ślubów,  

 zmarło 176 osób (120 bez sakramentów, 56 zaopa-
trzonych),  

 sakrament chorych – 300 osób,  

 rozdanych komunii świętych – 108 000. 
Wydarzenia duszpasterskie w 2019 roku: 

 6 I Orszak Trzech Króli, 

 23 – 24 III wizytacja kanoniczna 
bp. M. Marczaka, 

 25 – 27 III rekolekcje dla dzieci 
– ks. Sebastian Rogut 

 1 – 3 IV rekolekcje dla młodzie-
ży ks. Grzegorz Korczak, 

 11 – 13 IV rekolekcje dla doro-
słych – ks. prof. Grzegorz Lesz-
czyński, 

 26 IV odpust MBSDR ks. Wie-

Ks. Marek w Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym z życzeniami świątecznymi. 
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sław Kamiński, 

 9 VI festyn parafialny, 

 10 – 14 VI pielgrzymka na Morawy (nie odbyła się), 

 20 – 27 VIII – XXVI Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 
(kierownik pielgrzymki ks. Damian Czerwiński), 

 21 – IX – 2X pielgrzymka Gruzja i Armenia 

 9 – 16 XI Misje Miłosierdzia (poprowadził o. Zdzisław  
i o. Kazimierz), 

 21 XII adwentowy dzień skupienia, o. Rafał Kwiat-
kowski), 

Zmiana wikariuszy: ks. Sławomira Górskiego i ks. Konra-
da Wojnę zastąpili ks. Jacek Pływacz i ks. Marek Sasiak.  
Sprawy gospodarcze. 

 dalszy etap pielęgnacji zieleni przy kościele i przy 
budynkach parafialnych, 

 bieżące prace remontowe, 

 naprawa wentylacji w Domu Duszpasterskim i na 
plebanii, 

 nowa witryna internetowa parafii. 
Planowane wydarzenia duszpasterskie w 2020 roku: 

 6 I Orszak Trzech Króli, 

 27 I nabożeństwo ekumeniczne, 

 16 – 18 III rekolekcje dla szkół podstawowych  
(O. Mariusz Książek), 

 23 – 25 III rekolekcje dla szkół średnich (ks. Jacek 
Pływacz) 

 2 – IV rekolekcje dla dorosłych ( o. Krzysztof Świde-
rek). 

 26 IV odpust MBDR (ks. Henryk Kowaliński. 

 14 VI Festyn Parafialny, 

 15 – 19 VI wyjazd do Zakopanego. 

 20 – 27 VIII (XXVII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę), 

 5 – 12 IX pielgrzymka na Maltę, 

 17 – 19 XII rekolekcje adwentowe. 
Plany gospodarcze na 2020 rok: 

 Wymiana rynien na kościele. 

 Naprawa ogrodzenia wokół kościoła. 

 Dokończenie renowacji monitoringu budynków para-
fialnych i kościoła. 

 Wymiana kotła na plebanii, przewody kominowe  
 i dokończenie wentylacji. 

 
Źródło: materiały opracowane przez ks. proboszcza -  

 
 

 

SPOTKANIE WIGILIJNE AKCJI KATOLICKIEJ I POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH 

 

 20 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne Akcji Kato-
lickiej i PTSM. Akcja Katolicka i PTSM współpracują ze 
sobą od lat, o czym świadczą ich wspólne wyjazdy jed-
nodniowe, Zloty Rodzinne, spotkania wigilijne w ro-
dzinnym gronie. Na spotkaniu swoją osobą zaszczycili: 
ks. proboszcz Andrzej Blewiński, Bohdan Bączek wice-
prezydent Miasta Zgierza, Grzegorz Leśniewicz-
Przewodniczący Rady Miasta, Ewa Lesiak- Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ks. Jacek i Ks. 
Marek, członkowie Zarządu DIAK, Cezary Piotrowski- 
członek Zarządu Głównego PTSM w Warszawie oraz 
członkowie i sympatycy AK i PTSM, a także członkowie 
Zespołu Liturgicznego z Danielą Michalak prezesem. 

 Prezes AK i PTSM wprowadziła w nastrój wigilijny 
 i przedstawiła wspólnie podejmowane działania. W 
2019 zorganizowano razem 25 wyjazdów autokarowych, 
w tym 4 wjazdy połączone z edukacja i kąpielą w ter-
mach Uniejowskich, 6 po województwie łódzkim w ra-
mach projektu i dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, 8 
wyjazdów tylko dla dzieci ze wsparcia Urzędu Miasta, 
ponad to pielgrzymki - Obory, Łask, Częstochowa, Po-
znań, Włocławek, Parzno. 
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 AK obchodziła Jubileusz 10 lat wydawania gazety 
parafialnej „Dobra Rada” - z tortem urodzinowym. Po-
mysłodawcą czasopisma był ks. proboszcz Andrzej Ble-
wiński. Członkowie Akcji Katolickiej od początku zaczęli 

pisać artykuły, składać i prowadzić dystrybucje miesięcz-
nika. Wydano 110 numerów czasopisma – 46 700 sztuk 
egzemplarzy. Akcja Katolicka od 2000 roku nieprzerwa-
nie zajmuje się organizacja czasu wolnego dla dzieci,  
a także kolonii i półkolonii zimowych i letnich.  
 W trakcie spotkania wręczono podziękowania Zarzą-
du Głównego PTSM za aktywność na rzecz rozwoju tury-
styki następującym osobom: Alinie  Leszczak, Markowi 
Szlawskiemu, Edwardowi Mos, Janinie Domańskiej, An-
nie Zalepa i Markowi Wietrzykowi.  
 W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia  wprowadził 
nas Ks. Andrzej Blewiński – Asystent Akcji Katolickiej, po 
czym przyszedł czas na wspólne życzenia, kolędowanie i 
wieczerzę wigilijną.  
 

Agnieszka Paszkowska

 
  
 
 

KLUB SENIORA 
 

 Jakoś tak szybko zleciało te 10 lat spotkań w Klubie 
Seniora. Jubileuszowe spotkanie było bardzo sympatycz-
ne. Otrzymaliśmy wiele prezentów a władze miasta ob-
darzyły nas cennym upominkiem. Zawsze mogliśmy li-
czyć na gości z Domu Dziennego Pobytu. Chóry „Wrzos” i 
„Echo” postarały się, by atmosfera była wesoła. Duże 
podziękowania dla Pań przygotowujących wystrój stołów  
oraz poczęstunek. Takie spotkania potwierdzają potrze-
bę spotykania się w gronie przyjaciół. Tu w Klubie Senio-
ra można przy kawie, czy herbacie posłuchać prelekcji, 
czy obejrzeć ciekawą prezentację. Jubileusz, Jubileu-
szem- teraz czas myśleć co dalej. Jest wstępny plan dat i 
tematów spotkań. Oczywiście tematy mogą być zmie-
nione, gdyby ktoś zgłosił nowy temat.  
 
 PLAN SPOTKAŃ: 
13-01-2020 - Karta Seniora - Polityka Senioralna. Pani 
Renata Malinowska 

27-01-2020 -  Kościół w Ameryce 
10-02-2020 - Zamki Polskie 
24-02-2020 - Świątynie Polskie 
9-03-2020 - Szlakiem Świętej Faustyny 
23-03-2020 - przegląd klubowych zdjęć 
6-04-2020 - Krzyż Chrystusa 
20-04-2020 - Oblicze NMP 
4-05-2020 - Coś o PRL-u 
18-05-2020 - Malarstwo Polskie 
1-06-2020 - Trochę o dzwonach 
15-0602020 - Muzeum m. Zgierza 
29-06-2020 – Miasto Zgierz-spacer 

Sylwester Sobiech  
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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”: ks. Marek Sasiak, Marianna Strugińska-Felczyńska, Agnieszka Paszkowska, Elżbieta Hildt,  

 
                                                 Składanie gazetki: Agnieszka Paszkowska, Marianna Strugińska-Felczyńska. 

Zdjęcia: Marianna Strugińska-Felczyńska, Marek Szlawski  
Dystrybutor: Marek Cylke, Zofia Rumak, Zenona Kalbarczyk, Danuta Jadczak. 

 

 
 
„Cała mądrość życia to umieć czekać i mieć nadzieję”. 
        Aleksander Dumas 
 
„Największe cuda powstają w największej ciszy”. 
         Wilhelm Raabe 
 
„Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowa-
nie dobroci”. 
          Demokryt 

 

ZAPROSZENIE NA PÓŁKOLONIE 
  
 Zapraszamy na półkolonie organizowane przy 
parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu  
w terminie od 20-24  stycznia 2020 r.  
Bliższe informacje  w kancelarii parafialnej 
42/716 27 65 

 
 

Organizatorzy 
Parafia Matki Boskiej  Dobrej Rady i Akcja Katolicka 

 

 
KĄCIK Z ŻARTAMI 

 
Armia Pana 
Pewnego dnia mój kumpel przyszedł do kościoła, a ksiądz stał w drzwiach i jak zwykle witał się z wiernymi. Uści-
snął rękę mojego kumpla i odciągnął go na bok. Powiedział: 
- Musisz dołączyć do Armii Pana. 
- Ależ ja już jestem w Armii Pana, proszę księdza.  
- Niby jak, skoro widzę cię na mszy tylko w Boże Narodzenie i na Wielkanoc? 
- Bo ja jestem w tajnych służbach. 
 

 Taca w kościele 
Ksiądz w małym kościółku miał problemy z datkami na tacę. Pewnej niedzieli obwieścił: 
- A teraz, zanim przejdę się z tacą, chciałbym poprosić, żeby osoba, która ukradła z kurnika kurczaki bratu Andrze-
jowi, powstrzymała się od dawania pieniędzy na ofiarę. Pan Bóg nie chce pieniędzy od złodzieja! 
Ksiądz przeszedł się po kościele z tacą i po raz pierwszy od wielu miesięcy wszyscy coś dali! 
 
 Kolęda 
Do domu przyszedł ksiądz z kolędą. Po modlitwie i po święceniu domu mówi do małej dziewczynki: 
- A umiesz się żegnać, moje dziecko? 
- Umiem. Do widzenia. 
 
 


