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

 

 

          

„JAK JEZUS TŁUMACZYŁ SWOJĄ ŚMIERĆ ?” 
 

 Zagadnienie to jest dość trudne, gdyż dotyczy tego 
jak sam Jezus traktował swoją śmierć, jak ją rozumiał  
i przeżywał. W badaniu tego zagadnienia spotykamy się  
z dwoma procesami wyjaśniającymi: jednym hipotetycz-
nym, będącym przedmiotem naszych badań, drugim 
rzeczywistym. Hipotetyczny proces wyjaśniający dotarł 
do nas za pośrednictwem świadectw pierwotnej wspól-
noty chrześcijańskiej. Natomiast rzeczywisty przenikał 
również życie wspólnoty chrześcijańskiej, która żyła fak-
tem śmierci Jezusa. Tak, więc te dwa procesy są ze sobą 
zbieżne. 

Śmierć Jezusa była gwałtowna, był to wyrok władz rzym-
skich. Kary tej można było się spodziewać, była ona efek-
tem postępującego procesu. Jezus ogłosił się królem 
żydowskim i za to został skazany na śmierć. 
Jezus był zgorszeniem dla wielu sobie współczesnych, 
szczególnie dla faryzeuszów. Jezus szczególnie okazywał 
wolność wobec prawa (sprawa szabatu, oczyszczenie, 
pokuta, prawo Mojżeszowe, władza odpuszczania grze-
chów). Tak, więc naruszał On prawny schemat religijny 
istniejący w Izraelu. Dla żydów prawo było czymś niena-
ruszalnym. Widząc Jezusa w ten sposób postępującego 
faryzeusze skazali Go na śmierć. Prowokacje Jezusa wy-
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  GDYBY CHRYSTUS NIE ZMARTWYCHWSTAŁ …. ( por.1 Kor 15, 14) 

   - nie byłoby pustego grobu 

   - nie byłoby Ewangelii i Kościoła 

   - nie byłoby sakramentów świętych   

   - nie byłoby życia po śmierci 

   - nie byłoby zabytków architektury i kultury 

   - nie byłoby chrześcijaństwa i nadziei 

 

 ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA JEST FAKTEM POŚWIADCZONYM 

Zbliża się czas najważniejszych dni, do których intensywnie przygotowują się wszyscy 

chrześcijanie: Triduum Paschalne oraz radość wielkanocna. 

 Niech ta prawda ożywia nasze serca. 

Życzmy sobie głębokich przeżyć duchowych. Niech nas nie opuszcza wiara,  

nadzieja i miłość. 

 
    Kapłani posługujący w parafii MB Dobrej Rady w Zgierzu 
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woływały sprzeciw wobec niego i napinały sytuację. 
Przez czas działalności Jezusa rozwija się narastający 
proces dystansowania się określonych kręgów religij-
nych, który idzie w kierunku coraz to większego usuwa-
nia Jezusa na margines, nie wykluczając śmierci. 
W tym działaniu trudno dostrzec własny sposób patrze-
nia Jezusa na te sprawy. Uwidacznia się tutaj kontekst 
apokaliptyczny- głoszenie Królestwa Bożego. 
Jest to związane z nawróceniem i osądzaniem ludzi.  
To na pewno budzi konflikt.  
Nauczanie Jezusa w środowiskach wiejskich Galilei spo-
tkało się z entuzjazmem. Temat królestwa Bożego szcze-
gólnie dotykał władzy, która nie wywodziła się z władzy 
Jahwe. Niektóre jednak postulaty Jezusa poruszały także 
lud np. akceptacja celników, miłość nieprzyjaciół, odrzu-
cenie przemocy i pojednanie. Szczególnie dwie przypo-
wieści: o synu marnotrawnym i o samarytaninie mogły 
dotknąć niektórych, szczególnie przywódców. 
W czasie działalności Jezusa nastąpiło także zderzenie  
z władzą religijną. Nastąpiło ono zasadniczo w Jerozoli-
mie. Największe natężenie osiągnęło w ostatnich dniach 

życia Jezusa. Zderzenie to stało się szczególnie mocne  
w związku z nastawieniem do świątyni. Przykład wyrzu-
cenia przekupniów ze świątyni, naruszał ożywione życie 
ekonomiczne podczas Paschy. Ważna jest też wypowiedź 
dotycząca zburzenia i odbudowania świątyni- czegoś 
najświętszego dla Żydów. To musiało się skończyć śmier-
cią. Jezus widział swoje posłannictwo i swoją prawdopo-
dobną śmierć w ciągłości z misją proroków. Jezus trak-
tował swoją śmierć jako pełnienie woli Ojca i zgadzał się 
z nią wbrew swojej woli. Konflikt z władzą religijną ze-
spolił się z konfliktem z władzą cywilną, która skazała  
i wydała wyrok na Jezusa. Wszystkie konflikty Jezusa 
zrodziły się z tego, że był On prawdomówny i nauczał 
zgodnie z wolą Ojca, nie oglądając się na nikogo. Jezus 
był wolny, szczery i wierny i to doprowadziło Go na 
krzyż.  
  
Opracowano na podstawie artykułu J. Losado Espinoza 
SJ, Jak Jezus tłumaczył swoją śmierć. 

Ks. Marek Sasiak 

 
 
 

REKOLEKCJE W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA 
 

 W naszym życiu zdarzają się chwile szczególne – czas 
zatrzymania się i zamyślenia. Niekiedy wiążą się z drama-
tycznymi wydarzeniami, ale w zwykłej codzienności ta-
kim czasem refleksji są rekolekcje. Papież Benedykt VI 
nazwał je „możliwością dawania miejsca intensywnemu 
słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie”. Słowo „rekolekcje” 
pochodzi z języka łacińskiego i ma 
kilka znaczeń: znowu zbierać, 
przyjmować, odzyskać, ochłonąć, 
opamiętać się, zajmować się 
czymś ponownie, jeszcze raz roz-
ważyć, przywrócić. Wszystkie te 
znaczenia oddają sens właściwego 
przeżywania rekolekcji. Pochłonię-
ci codziennymi obowiązkami, nie-
kiedy bezmyślnie tracący czas na 
rzeczy nieistotne, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że 
spłycamy swoje życie duchowe, a nasza wiara staje się 
coraz mniejsza, a nawet zupełnie zanika. Rekolekcje są 
więc wyjątkową możliwością zweryfikowania, czy pędząc 
po drogach życiowych zmierzamy we właściwym kierun-
ku. Wysłuchane w skupieniu i duchowym wyciszeniu 
nauki rekolekcyjne przeżywamy w codziennym życiu 
chrześcijańskim. Ponownie odpowiadamy sobie na pyta-

nia: jakie miejsce w naszym życiu zajmuje Bóg? Czy nasza 
hierarchia wartości jest właściwa, czy przypadkiem nie 
została zaburzona? Spędzamy więcej czasu na modlitwie 
osobistej, rodzinnej, wspólnotowej. Pogłębiamy relację z 
Bogiem i bliskimi, staramy się spojrzeć na życie z per-
spektywy wiary, Dekalogu. Zapraszamy Boga do naszego 

życia, a On pomaga rozwiązać 
największe problemy i podjąć do-
bre decyzje. Rekolekcje często są 
nazywane  „duchowymi ćwicze-
niami” i w związku z tym wymaga-
ją naszego zaangażowania, aktyw-
ności, które pomogą odzyskać sens 
i cel życia. Odnowa duchowa nie 
jest możliwa bez sakramentu po-
kuty. To on przywraca spokój i 

radość, nie pozwala, aby wyrzuty sumienia zniszczyły nas 
i odebrały nadzieję. 
 Rekolekcje to kolejna szansa dla nas, szansa na wyci-
szenie, zrobienie miejsca dla Słowa Bożego i poznanie 
Prawdy, która wyzwala. Dzięki temu mamy możliwość 
odzyskania zagubionego duchowego wymiaru życia. 

 
Elżbieta Hildt 
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REKOLEKCJE    WIELKOPOSTNE DLA  

DOROSŁYCH-2020roku 

KS.PROBOSZCZ ANDRZEJ BLEWIŃSKI 

 
Przewodniczy  

OJCIEC PROBOSZCZ, GWARDIAN, KUSTOSZ 
KRZYSZTOF ŚWIDEREK 

 

CZWARTEK   -   2 kwietnia 

 7.00   Msza św. z nauką ogólną  
 9.00   Msza święta z nauką ogólną 
 17.00   Msza święta z nauką ogólną 
 18.00   Msza święta z nauką ogólną 

 PIĄTEK   –   3 kwietnia 

  7.00   Msza św. z nauką ogólną 
  9.00   Msza św. z nauką ogólną 
  17.00   Msza św. z nauką ogólną 
  18.00   Msza św. z nauką ogólną 

SOBOTA   -   4 kwietnia  Dzień   spowiedzi  

  7.00   Msza św. z nauką ogólną 
   9.00   Msza św. z nauką dla chorych 
 17.00   Msza św. z nauką dla grup parafialnych 
 18.00   Msza św. z nauką ogólną  
 
 SPOWIEDŹ :  7.00 – 10.00 
    16.30 – 19.00 

 

 
TRIDUUM PASCHALNE 

 
 Triduum Paschalne to najważniejsze wydarzenie  
w kalendarzu liturgicznym rzymskich katolików oraz 
starokatolików. Jego istotą jest celebracja misterium 
paschalnego składającego się z męki, śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa. Czym dokładnie jest Triduum 
Paschalne i jaki jest jego przebieg? 
  W 2020 zaczyna się tradycyjnie w Wielki Czwartek, 
który tym razem wypada 9 kwietnia, wieczorną Mszą 
Wieczerzy Pańskiej. Okres ten kończy się zaś wieczorem 
w Niedzielę Wielka-
nocną (w 2020 roku 
będzie to 12 kwietnia). 
Triduum Paschalne 
obejmuje zatem także 
Wielki Piątek oraz 
Wielką Sobotę. 
 Słowo Triduum 
pochodzi z języka łaciń-
skiego i oznacza do-
kładnie „trzy dni”. 
Okres ten należy więc 
rozumieć jako trzy fazy misterium Odkupienia: ostatnia 
wieczerza, śmierć Chrystusa na krzyżu oraz złożenie  
w grobie i cud zmartwychwstania. Nie jest to już okres 
przygotowania, lecz czas bezpośredniego uczestnictwa w 
celebracji świąt. Księża podkreślają, że do tego czasu 
należy podejść ze spokojną i oczyszczoną duszą. 

 
Triduum Paschalne Przebieg. 

Wielki Czwartek – w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady 
9.04 2020,  godz. 18.00 

 W wielkoczwartkowe przedpołudnie we wszystkich 
kościołach katedralnych odprawiana jest tzw. msza krzy-

żma. Liturgia eucharystyczna Wielkiego Czwartku upa-
miętnia moment ustanowienia Najświętszego Sakramen-
tu - przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystu-
sa. W katedrach biskupi święcą w tym dniu oleje, po-
trzebne przy udzielaniu sakramentu chrztu, bierzmowa-
nia i sakramentu chorych. 
 W Wielki Czwartek w kościołach podczas wieczornej 
mszy odbywa się obrzęd obmywania nóg, symbolizujący 
pokorę, jaką powinni się odznaczać uczniowie Chrystusa. 

W Wielki Czwartek upamięt-
nia się Ostatnią Wieczerzę 
Chrystusa i jego uczniów 
 Tuż po wieczerzy Pańskiej 
Najświętszy Sakrament jest 
przenoszony do tzw. kaplicy 
przechowania (ciemnicy), 
gdzie odbywa się adoracja. 
Na pamiątkę modlitwy Jezu-
sa w ogrodzie oliwnym,  
a następnie jego pojmania  
i uwięzienia, adoracja trwa 

przynajmniej do północy. Wyraża ona wdzięczność wier-
nych za dar ustanowienia eucharystii. W czasie czuwania 
wierni rozmyślają nad ostatnimi chwilami Jezusa przed 
męką i śmiercią na krzyżu. 

 
Wielki Piątek - 10.04.2020, godz. 19.00 

 Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa. Tego dnia 
nie odprawia się mszy świętej. W kościołach odprawiona 
zostanie tylko liturgia Męki Pańskiej. W jej trakcie ado-
rowane jest drzewo krzyża, które staje się znakiem zba-
wienia. Po zakończeniu liturgii następuje wystawienie 
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Najświętszego Sakramentu i przeniesienie go do symbo-
licznego Grobu Pańskiego. 

 
Wielka Sobota - 11.04.2020, godz. 20.00 

 Mszy świętej nie ma także w Wielką Sobotę. Tego 
dnia wierni święcą pokarmy i odwiedzają Groby Pańskie. 
Wieczorem gromadzą się na liturgii Wigilii Paschalnej, 
która zalicza się już do niedzieli Zmartwychwstania Pań-
skiego. W trakcie nabożeństwa święcony jest ogień  
i woda. Wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Za-
brzmi też radosne Alleluja, a o północy w kościołach 
zabrzmią dzwony. 

 W naszej parafii odbywa się uroczysta celebracja 
Liturgii Eucharystycznej . Śpiewane są podniosłe pieśni, 
które mają wskazać na wielkość wydarzenia, jakim było 
odkupienie ludzkości przez Zbawiciela. Rozpoczyna się 
Okres Wielkanocny w Kościele katolickim. 

 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

 W tym dniu w Kościele odbywa się celebracja Liturgii 
Eucharystycznej. Msza Święta z procesja-godz.6.00 

 
Paszkowska Agnieszka 

 

 
DROGA KRZYŻOWA 

  

 Migawki z Drogi Krzyżowej dla dzieci w czasie Wiel-
kiego Postu w parafii pw. Matki Boskiej Dobrej Rady 
 w Zgierzu 2020 rok prowadzonej przez ks. proboszcza 
Andrzeja Blewińskiego i ks. Marka Sasiaka dla dorosłych.  
 Nawrócić się oznacza nie tylko zmienić swoje postę-
powanie, ale przede wszystkim myślenie. Okres Wielkie-
go Postu to czas, który szczególnie sprzyja podjęciu re-
fleksji nad własnym życiem i spojrzeniu na nie z nieco 
innej perspektywy. Formy nabożeństw pasyjnych przy-
bliżają wierzącego czyli nas do Chrystusa, a zarazem 
pomagają w osobistej przemianie i powstaniu z grzechu, 
a w konsekwencji zbliżeniu się do Boga.   

 Jedną z form nabożeństw pasyjnych jest Droga Krzy-
żowa. Ukonstytuowała się w Jerozolimie, a rozpo-
wszechnili ją w średniowieczu franciszkanie jako stróżo-
wie miejsc świętych. Droga krzyżowa w naszej parafii 
przedstawiana jest w postaci obrazów. Najważniejsza 
jest jednak treść poszczególnych stacji, która pomaga w 
refleksji nad sensem, trudnościami i przemijaniem życia 
ludzkiego. Dla nas katolików droga krzyżowa stanowi 
swoistego rodzaju rachunek sumienia. Jest o tyle istotna, 
iż zgodnie z wyznawaną wiarą, prowadzi człowieka  
w zadumie nad cierpieniem i grzechem ku zmartwych-
wstaniu.  

           Marianna Strugińska 

 
 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA  
 
 Już po raz piąty w Zgierzu przygotowywana jest Eks-
tremalna Droga Krzyżowa (EDK). 
EDK to nowa, szybko zyskująca popularność forma wiel-
kopostnej duchowości, która narodziła się w Krakowie w 

roku 2009, by w ciągu kolejnych kilku lat dotrzeć do 
wszystkich regionów Polski oraz do innych krajów. 
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 Idea EDK zakłada przeżycie znanego wszystkim katoli-
kom nabożeństwa Drogi Krzyżowej w nowej, ekstremal-
nej formie. Dlaczego? Aby doświadczyć, że droga Jezusa 
z krzyżem nie była łatwa, przyjemna, nie odbywała się  
w komfortowych warunkach. Dlatego właśnie pomysło-
dawcy EDK zachęcają do „wyj-
ścia ze strefy komfortu”  
i proponują, by trasa Ekstremal-
nej Drogi Krzyżowej liczyła co 
najmniej 40 km, aby odbywała 
się w nocy i w milczeniu. Ma być 
długo, trudno i ciemno. Mamy 
doświadczyć takiego momentu, 
że brakuje już sił i całkowicie 
zdajemy się na Boga. Mamy 
poczuć, że „moc w słabości się 
doskonali”, sprawdzić jak reagu-
jemy, gdy przychodzą trudności 
– poddajemy się czy walczymy 
ze słabością i lękiem, prosząc Boga o wsparcie?  
 Ci, którzy przeszli zgierską EDK w poprzednich latach 
mówią, że ta Droga zmienia, pozwala doświadczyć prze-
miany: 
- Po przejściu EDK po raz pierwszy, na drugą poszedłem  
z poczuciem, że to żaden problem, mam siłę, jestem 

pewny siebie, nic mnie nie pokona… Pokonały mnie źle 
dobrane buty. Kilkanaście ostatnich kilometrów pokona-
łem stąpając krok za krokiem z ogromnym bólem. To 
była dla mnie lekcja pokory (Paweł); 
- To możliwość poczucia Drogi Krzyżowej w inny sposób 
niż zazwyczaj – fizycznie. Przez natłok pracy nie było 
czasu, żeby iść na normalną Drogę Krzyżową, a ta jest w 
nocy, więc czas się znalazł (Radek); 
- Na początku drogi upadłam , chciałam zrezygnować, ale 
inne osoby okazały się dużym wsparciem. Doświadczy-
łam, że mogę liczyć na drugiego człowieka (Aleksandra). 
Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady w Zgie-
rzu już od 2016 roku jest punktem startowym dla tras 
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Co roku ok. 150 osób 
wybiera zgierską trasę. W tym roku prowadzi ona m.in. 
przez Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich i Las Ła-
giewnicki, obok kościołów parafialnych w Dobrej, Sko-
szewach, Kalonce, by trafić do Sanktuarium św. Antonie-

go w Łagiewnikach. 
Zapraszamy na Mszę 
św. dla zainteresowa-
nych duchowością EDK, 
27 marca  
o godz. 20:00, po której 
każdy będzie mógł, 
indywidualnie lub  
w małej grupie, ruszyć 
na trasę, która jest 
szczegółowo opisana na 
stronie 
www.edk.org.pl. 
 Ważne, by pamię-

tać, że jest to droga trudna i trzeba się do niej przygoto-
wać. Pielgrzymowanie na EDK ma charakter indywidual-
ny i odbywa się w nocy, każdy musi sam pomyśleć o 
swoim bezpieczeństwie. Więcej wskazówek na temat 
przygotowania się do EDK można przeczytać na stronie 
https://edk.org.pl/przygotuj-sie.html. 

Paweł Gwóźdź

 

„GORZKIE ŻALE”  
RZYBYWAJCIE! 

 
 Migawki z procesji podczas nabożeństwa pasyjnego 
Gorzkie Żale w pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu 
w2020 roku. 
 Niezwykle pięknym i specyficznie polskim nabożeń-
stwem są „Gorzkie żale”. Początkowo Bractwo św. Rocha 
przy warszawskim kościele księży Misjonarzy organizo-
wało takie nabożeństwa. Cieszyło się ono wielkim powa-
żaniem wśród mieszkańców Warszawy. Stąd postano-
wiono je wydać drukiem – opiekun Bractwa ks. Wawrzy-
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niec Benik mógł 13 marca 1707 r. odprawić „Gorzkie 
żale” wedle nowego modlitewnika.  
 Nabożeństwa te mają wspaniałą oprawę – przy wy-
stawionym Najświętszym Sakramencie obok pieśni la-
mentacyjnych głoszone się kazania pasyjne. Dzięki swo-
jej pięknej i rzewnej melodii opartej na schemacie chora-
łowym oraz wzruszającym słowom, sugestywnie opisują-
cym przeżycia umęczonego Chrystusa, „Gorzkie żale” 
zyskały powszechną aprobatę wśród wiernych i rozpo-

wszechniły się szybko w całej Rzeczypospolitej. Rozpo-
czynane tzw. „pobudką” wzywającą uczestników do głę-
bokiego przeżywania Męki Pańskiej, „Gorzkie Żale” skła-
dają się z trzech części, z których każda zawiera trzy pie-
śni. 
 Gorzkie Żale podczas Wielkiego Postu w parafii Matki 
Boskiej Dobrej Rady odbywają się w każdą niedziele  
o godz.17.15. 

       Marianna Strugińska- Felczyńska

 
 

 
BEATYFIIKACJA KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

 
 7 czerwca 2020 roku w Warszawie odbędzie się bea-
tyfikacja Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego,  
arcybiskupa warszawskiego i gnieźnieńskiego, 55 Pry-
masa w dziejach naszej Ojczyzny.  
 Kard. Stefan Wyszyński – syn Stanisława, organisty i 
Julianny Karp, urodził się 3 
września 1901 r. w Zuzeli. 
Początkowo uczył się w 
Zuzeli, szkołę podstawo-
wą ukończył jednak w 
Andrzejewie. Następnie 
uczęszczał do warszaw-
skiego gimnazjum Wojcie-
cha Górskiego (1912–
1915) oraz gimnazjum w 
Łomży. Egzamin matural-
ny złożył w Liceum im. 
Piusa X we Włocławku. 
Tam wstąpił do seminarium duchownego, gdzie w 1924 
r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925–1929 
studiował na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, uzy-
skując stopień doktora. Następnie przez rok odbywał 
podróże studyjne po Włoszech, Francji, Belgii, Holandii, 
Niemczech. Po powrocie w 1924 r. mianowany został 
wikariuszem w katedrze włocławskiej, a w 1931 r. wika-

riuszem w Przedeczu i wykładowcą w seminarium du-
chownym we Włocławku. W latach 1932–1939 pełnił też 
obowiązki redaktora czasopisma „Ateneum Kapłańskie” i 
był członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski. Po 
wybuchu II wojny światowej, w czasie powstania war-

szawskiego, był kape-
lanem Okręgu Woj-
skowego Żoliborz-
Kampinos. Po wojnie 
został kanonikiem 
gremialnym włocław-
skim. W latach 1946–
1948 sprawował god-
ność biskupa lubel-
skiego. 18 listopada 
1948 r. został przenie-
siony przez papieża na 
arcybiskupstwo 

gnieźnieńskie i warszawskie. Ingres do katedry gnieź-
nieńskiej odbył 2 lutego 1949 r., a do warszawskiej 6 
lutego. Początkowy okres jego prymasostwa przypadł na 
czas konfrontacji państwo – Kościół. W latach 1953–
1956 Wyszyński był internowany. W tym czasie (1953 r.) 
został kreowany na kardynała-prezbitera tytułu S. Maria 
in Trastevere. Ingres do kościoła tytularnego odbył jed-
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nak dopiero w 1957 r. W czasie internowania narodził się 
pomysł idei Wielkiej Nowenny, mającej przygotować 
wiernych do obchodów Milenium Chrztu Polski i zreali-
zowany w latach 1957–1966. W tym czasie zorganizo-
wano pielgrzymkę kopii obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej po Polsce, a kard. Wyszyński zaangażował się inten-
sywnie w pracę duszpasterską w odwiedzanych para-
fiach – wygłosił setki kazań. W 1966 r. uczestniczył ak-
tywnie w obchodach jubileuszu Chrztu Polski. Dzięki jego 
inicjatywie papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościo-
ła. W 1974 r. Prymas przeprowadził III Synod Archidiece-
zji Warszawskiej, a w latach 1977–1981 II Synod Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej. Wyświęcił 45 biskupów, ukoro-
nował 48 wizerunków maryjnych. Przez cały okres swego 
pontyfikatu był przewodniczącym Konferencji Episkopa-
tu Polski. Był też uczestnikiem czterech konklawe (wybo-
ry: Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II). Brał 
udział w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego II, 
obecny był też na wszystkich jego sesjach. Uczestniczył w 
pracach Nadzwyczajnych Synodów Biskupów w Rzymie 
w 1969, 1971 i 1974 r. Był także jednym z inicjatorów 

„Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich” w 
1965 r. Tytułem doktora honoris causa obdarzyło go 
kilkanaście uczelni. Był autorem wielu publikacji, głównie 
z dziedziny katolickiej nauki społecznej. Prymas Tysiącle-
cia zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Jego pogrzeb 
odbył się 31 maja, ciało złożono w warszawskiej archika-
tedrze św. Jana Chrzciciela. Pośmiertnie został odzna-
czony Orderem Orła Białego. Strona beatyfika-
cji: www.prymaswyszynski.pl 
 Z parafii Matki Boskiej ks. proboszcz zamówił  autokar 
do Warszawy  na beatyfikację 7 czerwca 2020 rok  Sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego,  arcybiskupa war-
szawskiego i gnieźnieńskiego, 55 Prymasa w dziejach 
naszej Ojczyzny.  

  
Opracowała na podstawie www.prymaswyszynski.pl 

                                                   Krystyna Walczak 

 

 

BYCIE MINISTRANTEM TO PRZYWILEJ 
  

 Ministrant to członek ludu Bożego, który w czasie 
sprawowania liturgicznych ob-
rzędów spełnia posługę po-
mocniczą w sposób określony 
przepisami Kościoła. 
 Łac. „ministrare” oznacza 
„służyć, pomagać”. Ministrant 
służy kapłanowi i ludowi Boże-
mu, a przez to służy samemu 
Bogu. Ministrant jest pomocni-
kiem przy sprawowaniu Mszy 
Świętej podczas innych nabo-
żeństw liturgicznych. 
 Jednocześnie jest tym, który 
niesie znaki, określone przedmioty, które dla liturgii są 
niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają 
szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś 
przedstawić  

i wskazać na inną rzeczywistość. Ministrant powinien 
sam być znakiem. Mini-
strant przez służenie wska-
zuje, że każde nabożeństwo 
liturgiczne sprawowane w 
kościele, jest nie tylko 
sprawą kapłana, lecz sprawą 
całej parafii i wszystkich 
wiernych!  
 Zastanawiasz się nad 
wstąpieniem do „Młodych 
Przyjaciół Chrystusa”?  Nie 
zwlekaj! Przyjdź, czekamy 
na Ciebie.  Spotkania for-

macyjne Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się  
w soboty o godzinie: 10:00 w Domu Duszpasterskim. 
Opiekunem wspólnoty jest: Ks. Marek Sasiak. 

Mateusz Jadczak 

 
 

NABOŻEŃSTWO MODLITEWNE W RAMACH OBCHODÓW 

ŚWIATOWEGO DNIA MODLITWY KOBIET 
 
 Parafianie wspólnie z ks. proboszczem Andrzejem z 
parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu i probosz-
czem ks. Marcinem z parafii Opatrzności Bożej w Zgierzu 

po raz kolejny spotkali się na nabożeństwie modlitew-
nym . 
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Pierwszy piątek marca obchodzony jest jako Światowy 
Dzień Modlitwy. W tym roku liturgię do niego przygoto-
wały chrześcijanki z Zimbabwe, które na hasło przewod-
nie wybrały słowa: „Wstań, weź swoją matę i chodź!”. 
Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym 
Dniem Modlitwy Kobiet) skupia wokół siebie chrześci-
janki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 
130-letniej tradycji. Oprócz modlitwy  odbyło się także 
spotkania informacyjne o kraju autorek liturgii, jego hi-
storii i współczesności”. Ofiary zebrane podczas nabo-
żeństwa tegorocznego ŚDM zostaną przekazane na rzecz 
pomocy kobietom w Zimbabwe żyjącym w strachu przed 
przemocą w rodzinach i narodzie. 
Spotkanie modlitewne zakończyło się agapą. Marianna Strugińska-Felczyńska        

 
 
 

ŚWIECKA MISJA W ZAMBII  
– SPOTKANIE Z HANNĄ DĄBROWSKĄ 

 
Rok przygoto-
wań, daleka  
i niewygodna 
podróż w nie-
znane.. Co spra-
wia, że pomimo 
różnych trudno-
ści posługa na 
misjach świec-
kich jest tak 
wspaniałym  
i niezapomnia-
nym przeży-
ciem, do które-
go tęskni się już 

w chwili wyjazdu?  O tym opowiadała Hanna Dąbrow-
ska, świecka misjonarka, która pół roku temu wróciła  
z Zambii. Spotkanie z Hanią odbyło się 11 marca br.  
w domu duszpasterskim przy kościele Matki Bożej Do-
brej Rady w Zgierzu, w ramach katechezy dorosłych.  
 Hania odbyła swoją misję na placówce salezjańskiej  
w mieście Kasama w północnej Zambii. Misjonarka 
opowiedziała o codziennej pracy oraz życiu na misji. Do 
jej obowiązków należało m.in. nauczanie języka angiel-
skiego w pobliskiej szkole w Katongo, organizacja czasu 
wolnego najmłodszym dzieciom czy opieka nad dziew-
czętami przebywającymi w internacie znajdującym się na 
terenie misji. Każdy dzień obfitował w nowe wyzwania. 

Największym przedsięwzięciem był remont szkoły  
w Katongo, który możliwy był dzięki zbiórce pieniędzy 
zorganizowanej m.in. przez Hanię. Praca z młodzieżą 
okazała się niezwykle satysfakcjonująca. Młodzi ludzie, 
pomimo biedy w jakiej żyli na co dzień, zaskakiwali po-
godą ducha, ucząc swoich opiekunów umiejętności ra-
dowania się z każdej małej rzeczy oraz dzielnego stawia-
nia czoła wszystkim przeciwnościom. 
 Misja oznacza posługę i pracę dla innych. Jednocze-
śnie jest szansą na ukształtowanie siebie, a uśmiechnięte 
dziecięce twarze są największą nagrodą dla każdego  
z misjonarzy za każdy podjęty przez niego trud.  

    
                                                                  Anna Szczepańska 
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ARENA MŁODYCH 2020 
  

 W dniach 27-28 II 2020 niemal siedemdziesięcioosobowa grupa 
uczniów naszej szkoły pod opieką księży i nauczycieli wzięła udział w spo-
tkaniu ewangelizacyjnym Arena Młodych, które już po raz trzeci organizo-
wał Abp Grzegorz Ryś w łódzkiej Atlas Arenie. Spotkanie wypełniły modli-
twa, taniec, śpiew i inscenizacja, a także rozważanie Słowa Bożego. Du-
chową ucztą były sakrament pojednania i adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, a punktem kulminacyjnym Msza Św. z pouczającą homilią Abpa 
Rysia. W drugim dniu odwiedziła nas dyrekcja szkoły. 

Ks. Jacek Pływacz 

 

 
 
 

EKOLOGIA W NAUCZANIU KOSCIOŁA 
  

 Przedstawiciele Łódzkiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń 
Katolickich, do którego należy Akcja Katolicka, a  koor-
dynatorem jest ks. Grzegorz Dziewulski uczestniczyli  
w Ogólnopolskim spotkaniu Rady Ruchów Katolickich  
w Warszawie. Spotkanie poświęcone 
było ekologii i nowym inspiracjom wy-
nikającym z encykliki „Laudato si”. Było 
też okazją, aby zobaczyć jak Kościół 
rozumie sprawę ekologii oraz jak rozwi-
jać postawy proekologiczne. Podczas 
Konferencji kierunki rozwoju ekologii 
po encyklice „Laudato si” przedstawił 
o.Stanisław Jarmi OFM Conv- Przewod-
niczący Ruchu Świętego Franciszka  
z Asyżu- REFA.  
  Podczas konferencji nawiązał do 
wytłumaczenia słowa „ekologia", przez 
pryzmat Pisma Świętego i dotychcza-
sowego nauczania Kościoła? 
Prowadzący powiedział -,, definicja 
ekologii idzie w dwóch kierunkach. Pierwszy pokazuje 
źródło słów z greki: oikos to dom, logos to nauka. Czyli 
ekologia to nauka o naszym wspólnym domu. Mówimy 
przecież o świecie jako Bożym stworzeniu, czyli o relacji 

Boga do człowieka, a potem o więziach między ludźmi i z 
pozostałymi elementami przyrody. Można też powie-
dzieć, że dla chrześcijan  ekologia to troska o życie – o 
życie przyrody, ziemi i wszystkich jej mieszkańców, o 

ludzkie życie od poczęcia do naturalnej 
śmierci’’. 
 Podczas prezentacji świadectw dzia-
łań proekologicznych zaprezentowano 
wiele ciekawych projektów. Wspólnota 
Życia Chrześcijańskiego zaprezentowała  
Zdrapkę Wielkopostna 2020, która jest 
zdrapką eko! 
 Zdrapka Wielkopostnej obejmuje 
czterdzieści inspiracji na każdy dzień 
Wielkiego Postu, niemających nic 
wspólnego z surową ascezą, lecz po-
zwalających czynnie i radośnie wcielać 
w codzienne życie zasady Ewangelii. 
 W 2020 roku od Środy Popielcowej 
Zdrapkę Wielkopostną ufundował dla 

swoich parafian ks. Paweł Szubert  
z Parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej  
w Zgierzu. 

Krzysiek 



 

 

D
o

b
r

a
 R

a
d

a
 3

 (
1

2
5

)
 M

a
r

z
e

c
 2

0
2

0
 

10 

           KLUB SENIORA 
 
 Każde spotkanie w Klubie Seniora ma swój dopraco-
wany program i to sprawia, że uczestnicy zawsze z po-
żytkiem spędzają czas. Tematy spotkań bardzo różno-
rodne. Po spotkaniu z Panem prezydentem m. Zgierza- 
Przemysławem Staniszewskim gościliśmy Panią Renatę 
Malinowską-Karolewską w temacie "Karta Seniora". 
Bardzo emocjonalnie przeżyliśmy spotkanie z ks. prała-
tem Stanisławem Kaniewskim, przedstawiającym życie 
duchowieństwa w PRL-u. Kościół w Ameryce, świątynie 
polskie to wirtualne wycieczki. Podobnie było o zamkach 
polskich. Ciekawie potraktowaliśmy Międzynarodowy 
Dzień Kobiet. 

Sylwester Sobiech 

 
 
 

WITRYNA PARAFIALNA 
 

 Od dłuższego czasu funkcjonuje już nowa witryna 
parafialna, w której znajdziemy między innymi: historię 
parafii, informacje o Ks. Proboszczach parafii, aktualne 
komunikaty parafialne oraz kurialne, aktualne dane do-
tyczące wspólnot parafialnych, galerię z 2019 r. oraz na 
bieżąco aktualizowaną galerię z bieżącego roku. Na na-

szej witrynie parafialnej, można także znaleźć archiwalne 
miesięczniki parafialne „Dobra Rada”. 
Zachęcamy wszystkich wiernych do odwiedzania naszej 
witryny parafialnej: http://mbdr.archidiecezja.lodz.pl/ 
oraz do śledzenia nas na bieżąco na portalu społeczno-
ściowym Facebook:  
https://www.facebook.com/mbdr.zgierz  

Mateusz Jadczak 
 
 

 
UCZESTNICZYLIŚMY W BIEGU Z CYKLU CITY TRANS 

 

 Nasi uczestnicy Świetlicy Środowiskowej brali udział 8 
marca w biegu z cyklu CITY TRAIL Junior pod opieką nau-
czyciela pani Doroty. Celem jest popularyzacja biegania 
jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej 

jako jednego z elementów zdrowego trybu życia; pro-
mowanie aktywności fizycznej w okolicznościach  
przyrody. 

Dorota Bartczak 

 

 

 



 

 

11 

D
o

b
r

a
 R

a
d

a
 3

 (
1

2
5

)
 M

a
r

z
e

c
 2

0
2

0
 

EWANGELIZACJA RODZIN  
 

 Spotkanie pt. „Arena Rodzin” z udziałem abp. Grzego-
rza Rysia odbyło się w piątek 28 lutego o godz. 19 i trwa-
ło około dwóch godzin. Podczas spotkania była m.in. 
wspólna modlitwa oraz opowieści o doświadczeniach 
bycia w małżeństwie i rodzicem.  
 „Arena Rodzin”, odbyła się pod hasłem „Amoris Laeti-
tia”. Na to spotkanie zapro-
szone były wszystkie rodzi-
ny, które poprzez wspólną 
modlitwę małżeńską i roz-
ważanie Słowa Bożego 
chciały pogłębić relację ze 
sobą i Jezusem. Tematem 
przewodnim stał się frag-
ment z ewangelii świętego 
Marka opowiadający o 
uwolnieniu opętanego.  
 W słowie skierowanym 
do rodzin Łódzki Pasterz 
powiedział między innymi - 
Nie wystarczy chodzić do Kościoła. Kościół trzeba two-
rzyć, trzeba wziąć za Niego odpowiedzialność. Nie pytaj-
cie się: do jakiego Kościoła chodzicie? Zapytajcie: jaki 
Kościół tworzycie? Jaki budujecie? Nie może być tak, że 
nasze bycie z Jezusem jest od przypadku, do przypadku. 

Od chwili do chwili. – Chcę być z Tobą! – powiedział 
uwolniony przez Jezusa opętany! – zauważył arcybiskup. 
Istotą nowej ewangelizacji ma być doprowadzenie 
współczesnego człowieka do osobistego spotkania z 
Osobą Jezusa Chrystusa.  
Rodzina stanowi szczególne miejsce ewangelizacji: „ro-

dzinę, podobnie jak Ko-
ściół, należy uważać za 
pole, na które przynosi 
się Ewangelię i z którego 
ona się rozkrzewia. Dla-
tego w łonie rodziny, 
świadomej tego zadania, 
wszyscy jej członkowie 
ewangelizują, a także 
podlegają ewangelizacji. 
To właśnie w rodzinie 
odbywa się – ten sam, co 
w Kościele – proces 
ewangelizacji: świadec-

two, przepowiadanie i sakramenty”. Społeczeństwo, 
Kościół tworzą rodziny, stąd Nowa Ewangelizacja dotyczy 
przede wszystkim Rodziny 

Gajek Agnieszka 

 
 

ŻARCIKI 
 
 Powiedz Jasiu, co trzeba zrobić aby otrzymać rozgrze-
szenie ? 
 -Trzeba najpierw zgrzeszyć , proszę księdza. 
 
 
 Co mówi ksiądz po ślubie informatyka? 
 Pobieranie zakończone!. 
 
 
 Zakonnica to chyba  jedyna osoba, która  rano  wie  
co ma na siebie założyć. 
 
 
 Wykaz pieśni które należy śpiewać podczas jazdy 
samochodem, gdy rozwija się następujące prędkości. 
80 km/h-Pobłogosław Jezu drogi 
90km/h-To szczęśliwy dzień 
100 km/h-Cóż Ci Jezu damy 
110km/h-Ojcze Ty kochasz mnie 
120/h- Liczę na Ciebie Ojcze 
130km/h-  Panie przebacz nam 
140km/h- Zbliżam się w pokorze 

150km/h-Być bliżej Ciebie chcę 
160 km/h-Pan Jezus już się zbliża 
170 km/h- U drzwi Twoich stoję  Panie 
180km/h- Jezus jest tu 
200 km/h-Witam Cię Ojcze 
220km/h-Anielski orszak niech Twa duszę przyjmie 
 
 
 

 Apostołowie grali w kości. Piotr cały czas wygrywa. 
Dosiadł się do nich Jezus. Rzucił Piotr i wypadły same 
szóstki i rzucił Jezus i wypadły same siódemki. Rzekł 
Piotr: 
- Panie tylko bez cudów, albowiem gramy na pieniądze. 
 

Przed bramą nieba staje ksiądz i kierowca autobusu. 
święty Piotr mówi:  
- Ty kierowco do nieba, a ty księże do czyśćca.  
- Ale czemu tak? - pyta ksiądz.  
- Bo widzisz, jak ty prawiłeś kazania to wszyscy spali,  
a gdy on prowadził autobus to wszyscy się modlili.
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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 
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     MARTWISZ SIĘ  
KORONAWIRUSEM?  

MÓDL SIĘ DO  

ŚW. SEBASTIANA! 
 
 Katolicy od wieków modlą się do św. Sebastiana. Pro-
szą męczennika o ochronę przed plagami i zaraźliwymi 
chorobami, które w średniowieczu pochłonęły miliony 
ludzi w Europie. 
 Medialne doniesienia o zarażeniach koronawirusem 
 i jego rozprzestrzenianiu się spowodowały, że miliony 
ludzi na całym świecie martwią się o swoje zdrowie. 
Warto przypomnieć, że w Kościele katolickim mamy 
świętego, do którego możemy zwracać się o pomoc  
w takich sytuacjach. 
 Od stuleci katolicy zwracają się z prośbą o ochronę 
przed chorobami zakaźnymi do męczennika z początków 
chrześcijaństwa. Św. Sebastian jest uważany za obrońcę 
przed plagami i zaraźliwymi chorobami, które w śre-
dniowieczu pochłonęły miliony ludzi w całej Europie.  
W VII w. katolicy szczególnie gorliwie modlili się do św. 
 Sebastiana podczas wybuchu zarazy w Pawi (północ-
ne Włochy). Święty poniósł męczeńską śmierć ok. 288 r. 
podczas prześladowań chrześcijan przez cesarza Diokle 

cjana. Jego śmierć na przestrzeni wieków inspirowała 
wielu artystów.  
  Jeden z  kilku  najbardziej przejmujących obrazów 
„obrońcy przed zarazą”. 
 Św. Sebastian z Wiednia, Andrea Mantegna (1456–
1459) 
 Mistrz z okresu wczesnego renesansu Andrea Mante-
gna wykonał trzy portrety św. Sebastiana (można je 
oglądać w Wiedniu, Paryżu i Wenecji). Z tych trzech 
przedstawień św. Sebastian z Wiednia (do zobaczenia w 
Kunsthistorisches Museum) jest najbardziej znaczą-
cy. Obraz został wykonany na zamówienie burmistrza 
Mantui, aby uczcić koniec epidemii w mieście. Mante-
gna odszedł od klasycznego przedstawienia św. Seba-
stiana jako przywiązanego do słupa. Pokazał go, jak opie-
ra się o konstrukcję przypominającą bramę do miasta lub 
łuk triumfalny. Św. Sebastian, w eleganckiej postawie, 
spogląda w niebo, dzielnie znosząc ból męczeństwa. 

 

 
 

 „Dzisiaj powinno zawsze być naszym najwspanialszym dniem”. 
               Tomas Dreier 
 
 „Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę”. 
              Antoine de Saint-Exupery 
 
 „Droga prosta jest najkrótsza, ale na ogół wymaga najwięcej czasu, aby dojść nią do celu”. 
               Georg Lichtenberg 
 


