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Księża Biskupi na Konferencji Episkopatu w Łodzi. 

` 

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

 

100 ROCZNICA POWSTANIA DIECEZJI ŁÓDZKIEJ JUŻ BLISKO  
 
 Archidiecezja Łódzka 
jest jedną z 14 archidie-
cezji obrządku łacińskie-
go w Kościele katolickim 
w Polsce. Ustanowiona 
została diecezją 10 grud-
nia 1920 r. przez papieża 
Benedykta XV, a archi-
diecezją przez Jana Paw-
ła II 25 marca 1992 r. 
bullą „Totus Tuus Polo-
niae Populus”. Ojciec 
Święty 24 lutego 2004 
ustanowił Metropolię 
Łódzką, w skład której 
wchodzi Archidiecezja 
Łódzka i Diecezja Łowic-
ka. W związku ze zbliża-
jącym się 100-leciem 
powstania diecezji, 5 i 6 października w Łodzi i Pabiani-
cach miało miejsce 387. Zebranie Plenarne Konferencji 
Episkopatu Polski. Natomiast 4 października w 15 kościo-
łach archidiecezji łódzkiej, które będą pełnić funkcję 
kościołów jubileuszowych, odbyły się Msze Święte, które 
celebrowali Ks. Biskupi zaproszeni przez Metropolitę 

Łódzkiego Ks. abp Grzegorza Rysia. Msze Święte konce-
lebrowano w: 

 Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi – Kard.  
Kazimierz Nycz; 

 Parafii Wniebowzięcia NMP w Łodzi – Abp Józef Kup-
ny; 

 Parafii Św. Wojciech – 
Abp Józef Górzyński; 

 Parafii Miłosierdzia Bo-
żego w Łodzi – Abp Sta-
nisław Gądecki metro-
polita poznański; 

 Parafii MB Jasnogórskiej  
w Łodzi – Abp Wacław; 
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Msza Święta z udziałem Episkopatu Polski w Łodzi, której 
przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce Ks. abp Salvatore 
Pennacchio. 

Msza Święta z udziałem Episkopatu Polski w Pabianicach, której 
przewodniczył Prymas Polski Ks. abp Wojciech Polak. 

 Parafii Św. Mateusza w Pabianicach (tu żył, przyjął 
pierwszą komunię świętą i miał wizję św. Maksy-
milian Maria Kolbe) – Abp Marek Jędraszewski;  

 Parafii Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim  
– Bp Henryk Tomasik; 

 Parafii Św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim – 
Abp Wiktor Skworc; 

 Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku –  
Bp Edward Dajczak;  

 Parafii Narodzenia NMP w Bełchatowie –  
Bp Andrzej Czaja; 

 Parafii Św. Katarzyny w Zgierzu – Bp Wiesław  
Mering; 

 Parafii Św. Archaniołów w Aleksandrowie Łódzkim. 
– Abp Tadeusz Wojda; 

 Parafii Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach –  
Bp Andrzej Dziuba;  

 Parafii Św. Mikołaja w Wolborzu – Abp Władysław 
Ziółek; 

 Parafii Narodzenia NMP w Szczercowie – Bp Krzysztof 
Nitkiewicz. 

 W niedzielę 4 października odbyły się także uroczy-
stości odpustowe ku czci Św. Faustyny Kowalskiej pa-
tronki Łodzi, którym przewodniczył Ks. Kard. Stanisław 
Dziwisz. Po uroczystej Mszy Świętej, w kościele pod Jej 
wezwaniem na Placu 
Niepodległości, wyru-
szyła procesja z reli-
kwiami św. Faustyny do 
Bazyliki Archikatedral-
nej, gdzie został odno-
wiony Akt Zawierzenia 
Archidiecezji Bożemu 
Miłosierdziu.  
 W poniedziałek  
5 października, w Archi-
katedrze Łódzkiej, odby-
ła się Msza Święta, któ-
rą koncelebrował cały 
Polski Episkopat,  
a przewodniczył jej  
Ks. abp ASalvatore Pen-
nacchio - Nuncjusz Apostolski w Polsce. We wtorek 6 
października, wszyscy polscy Biskupi koncelebrowali 
Mszę Świętą pod przewodnictwem Prymasa Polski Ks. 
abp. Wojciecha Polaka. 
 Jubileusz 100-lecia archidiecezji zostanie zainaugu-
rowany w dniach 10 i 12 grudnia. Natomiast 14 listopada 
przewidywalna jest diecezjalna pielgrzymka do Warsza-
wy. 19 września odbyła się pielgrzymka do Gniezna.  
 Jednym z kościołów stacyjnych archidiecezji łódzkiej 
jest parafia Św. Katarzyny w Zgierzu, gdzie 4 października 
Mszy Św. przewodniczył Ks. bp Wiesław Mering. Ksiądz 

Dziekan Dekanatu Zgierskiego a zarazem proboszcz para-
fii Andrzej Chmielewski powitał w tym szczególnym dniu 
zacnego gościa oraz wszystkich przybyłych na uroczysto-
ści. W słowach skierowanych do wiernych  nawiązał do 
historii powstania parafii, której początki według histo-
ryków datuje się na 1231 rok. Biskup, w słowach skiero-
wanych podczas homilii do wiernych przypomniał  
o Świętych Ziemi Łódzkiej. Jednym z nich był św. Mak-

symilian Kolbe, który  
w kościele Św. Mateu-
sza w Pabianicach, miał 
wizję, w której to Matka 
Boża ofiarowała mu w 
niej dwie korony – białą  
i czerwoną (biała korona 
to korona czystości,  
a czerwona – męczeń-
stwa) pytając, czy chce 
je wziąć. Odpowiedział, 
że chce wziąć obydwie. 
 Drugi święty ziemi 
łódzkiej to Św. Faustyny 
Kowalska. Na podstawie 
zapisów w Dzienniczku 
Św. Faustyny Ks. Biskup 

wskazywał na Jej więź z Chrystusem. Chrystus nazwał Ją 
sekretarka miłosierdzia. Ks. Biskup przypomniał, że za-
danie  głoszenia,  uobecniania na różne sposoby: życiem, 
czynem, słowem i modlitwą miłosiernej miłości Boga, 
wymaga najpierw ciągłego poznawania tej najpiękniej-
szej tajemnicy naszej wiary w oparciu o teksty Pisma 
Świętego, a także szukania przejawów tej miłości we 
własnym życiu i w świecie. Tak czyniła Siostra Faustyna, 
która starała się codziennie, we wszystkich wydarzeniach 
życia upatrywać miłującej ręki Ojca Niebieskiego. Ks. 
Biskup podkreślił, że świat dziś bardzo potrzebuje, aby 
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skutecznie przybliżać  tajemnicę Miłosierdzia Bożego. Jak 
poucza świadectwo życia Siostry Faustyny – nie wystar-
czy intelektualne poznanie tej prawdy wiary, ale trzeba 
nią żyć na co dzień. Siostra Faustyna w osobistych kon-
taktach z ludźmi wykorzystywała każdą okazję, by mówić 
o dobroci Boga i zachęcać do ufności wobec Niego. Takie 
apostolstwo – w codzienności życia – przynosi wielkie 
owoce. Dziś świat potrzebuje takich osób jak św. Fausty-

na Kowalska czy św. Maksymilian Kolbe przedstawieni 
święci” - powiedział Biskup, ponieważ dużym zagroże-
niem dla Kościoła jest obojętność i letniość wiernych, 
dlatego istotne jest zapalanie innych ,,ogniem’’ miłości 
do Jezusa.  

Marianna Strugińska-Felczyńska 
Zdjęcia źródło: Archidiecezja Łódzka

 

„KORONKA NA ULICACH MIASTA” W ZGIERZU 
  

 28 września - w rocznicę beatyfikacji ks. Michała So-
poćko, spowiednika św. Faustyny, Zgierzanie dołączyli do 
akcji ,,Iskry Bożego Miłosierdzia’’ modląc się w inten-
cjach Ojca Świętego Franciszka oraz w sprawach waż-
nych dla społeczności, w której żyją. W tym roku, o go-
dzinie 15 na Pl. Kilińskiego, wspólnie modlono się także  
o Miłosierdzie Boże dla nas, pokój na świecie oraz za-
przestanie pandemii COVID 
19. Wraz z mieszkańcami 
Miasta Zgierza modlili się 
Dziekan Dekanatu Zgierskie-
go - Ks. Kan. Andrzej Chmie-
lewski, Ks. proboszcz Kan. dr 
Andrzej Blewiński i Ks. Kan. 
Stanisław Kaniewski z parafii 
Matki Boskiej Dobrej Rady  
w Zgierzu. Wierni, poprzez 
wspólną modlitwę ze swoimi 
kapłanami, zatrzymali się w 
zadumie i kontemplacji Bożego Miłosierdzia, a swoją 
obecnością dali świadectwo wiary i wspólnoty ze swoimi 
kapłanami. Przybycie na wspólną modlitwę, ta także 
wyraz odpowiedzi na Apel Ojca Świętego Jana Pawła II. 

To wierni są świadectwem dla innych, dla wierzących  
i tych, którzy są daleko od Pana Boga. Pokazują, że Ko-
ściół to ludzie i że modlitwą można przemieniać świat. 
Kierują spojrzenie na Boże Miłosierdzie i zwracając uwa-
gę na głębię modlitwy przekazanej św. Faustynie.  
 Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miło-
sierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego 

cierpienia zdaje się wznosić wo-
łanie o miłosierdzie. Tam, gdzie 
panuje nienawiść, chęć odwetu, 
gdzie wojna przynosi ból i śmierć 
niewinnych,  potrzeba łaski miło-
sierdzia, która koi ludzkie umysły 
i serca i rodzi pokój. Gdzie brak 
szacunku dla życia i godności 
człowieka, potrzeba miłosiernej 
miłości Boga, w której świetle 
odsłania się niewypowiedziana 
wartość każdego ludzkiego ist-

nienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawie-
dliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy - Apel 
Ojca Świętego. 

Msza Święta w parafii pw. Św. Faustyny w Łodzi pod przewod-
nictwem Ks. Kar. Stanisława Dziwisza - ku czci patronki Miasta 
Łodzi. 

Msza Święta pod przewodnictwem Ks. bp Wiesława Meringa  
z Diecezji Włocławskiej. 
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 Idea „Koronki na ulicach miast świata” zrodziła się w 
Łodzi w 2007 r. podczas koncertu na cześć patronki mia-
sta św. Faustyny, który zorgani-
zowały osoby z Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich wraz z opieku-
nem Ks. o. Remigiuszem Recła-
wem, jezuitą. Do Łodzi przyjechał 
wtedy Ks. Andrzej Kozakiewicz - 
kustosz sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Białymstoku i poprosił, 
by mieszkańcy miasta odmawiali 
Koronkę w intencji beatyfikacji 
Ks. Michała Sopoćko, spowiedni-
ka św. Faustyny i wielkiego apo-
stoła Bożego Miłosierdzia. Ło-
dzianie podchwycili prośbę księ-
dza, ale postanowili także wyjść z tą cudowną modlitwą 
na ulice. Koronkę zaplanowano na 28 września 2008 r. 
Kilka miesięcy potem okazało się, że jest to także termin 
beatyfikacji ks. Sopoćko. Zespół organizujący akcję przy-
jął nazwę „Iskra Bożego Miłosierdzia”. Pierwsza modli-
twa na ulicach to 111 łódzkich skrzyżowań. Kolejne lata 
to także inne polskie miasta. Koronka obejmuje już bli-

sko 50 polskich miast i mniejszych miejscowości, ale też 
wychodzi poza granice Polski. Ludzie stają z różańcem  

w ręku na ulicach miast 
europejskich, afrykańskich, 
amerykańskich, australij-
skich i azjatyckich. W 2009 
r. w akcję włączyło się Haiti. 
W kwietniu 2010 r. delega-
cja z tego kraju przyleciała 
do Polski po relikwie św. 
Faustyny i bł. Ks. Michała 
Sopoćko. Organizatorzy 
akcji są pewni, że Koronka 
do Miłosierdzia Bożego  
to modlitwa, która zdolna 
jest przemieniać świat. Każ-

dy może się przyłączyć. 
 Do wszystkich uczestniczących we wspólnej modli-
twie, zostały skierowane słowa zaproszenia w imieniu 
Kapłanów ziemi Zgierskiej i Ks. Abp. Grzegorza Rysia do 
uczestniczenia we Mszach św. z okazji Jubileuszu 100-
lecia Diecezji Łódzkiej: 

Opracowanie i zdjęcia: Marianna Strugińska-Felczyńska 

    
ŚWIĘTA  FAUSTYNA - MISTRZYNI ŻYCIA DUCHOWEGO 

  
 Grupa wiernych z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady 
oraz innych parafii udała się do Muzeum na ul Krośnień-
skiej 9, gdzie mieszkała Św. Faustyna Kowalska w latach 
1922-1923. Helena pracowała wówczas jako służąca, aby 
zarobić na życie i utrzymanie. Św. Faustyna, apostołka 
Bożego Miłosierdzia, to jedna z najbardziej znaczących 
na świecie postaci Kościoła katolickiego. Jej droga do 
świętości rozpoczęła się właśnie w Łodzi. Jako kilkuna-
stoletnia dziewczyna opuściła rodzinny dom, by na służ-
bie u zamożnych rodzin m.in. w Aleksandrowie Łódzkim, 
i Łodzi zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. 
Modliła się często w łódzkiej katedrze i właśnie w Łodzi 
dostąpiła pierwszych objawień Z historia życia  Św. Fau-
styny oraz jej duchowością zapoznała nas s. Maria ze 
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Siostra 

Maria wspomniała na czym polega Orędzie Bożego Miło-
sierdzia, które przekazał Jezus s. Faustynie, a także przy-
bliżyła misję szkoły duchowości prowadzonej przez ich 
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do udzia-
łu w której serdecznie zaprosiła (w każdy III piątek mie-
siąca o godz. 17.00). Był to również czas wspólnej modli-
twy Koronka do Bożego Miłosierdzia, a także sposobno-
ści złożenia prywatnych intencji, próśb do Świętej Fau-
styny. 
 Kolejnym miejscem, gdzie udaliśmy się był Park Sło-
wackiego, gdzie znajduje się kamień w miejscu objawień 
Jezusa Świętej Faustynie. Święta Faustyna Kowalska, 
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patronka miasta Łodzi, powszechnie znana jest ze swo-
ich wizji, w których przemówił do niej Jezus. Wszystko, 
co widziała, skrupulatnie zapisywała w swoim dzienniku. 
Na podstawie jej widzeń został namalowany obraz „Jezu 
Ufam Tobie” i ustanowiony Kult Bożego Miłosierdzia. 
Kanonizacji Faustyny Kowalskiej dokonał w kwietniu 

2000 roku papież Jan Paweł II. Ostatnim punktem tego 
dnia było uczestnictwo w Synodzie w Archikatedrze 
Łódzkiej. 

Opracowała Maria Strugińska 
Zdjęcia Marek Szlawski 

 
 
 

PROCESJA RÓŻAŃCOWA 
  
 Tradycyjnie już 1 października, w  pw. Matki Boskiej 
Dobrej Rady w Zgierzu odbyła się procesja różańcowa. 
Na czele procesji ks. Jacek niósł Najświętszy Sakrament 
w monstrancji. Wyjście procesji z kościoła poprzedziła 
krótka homilia Ks. Jacka. W swoim słowie szczególnie 
zaznaczył na konieczność wierności modlitwie, nie tylko 
w październiku, ale również w ciągu całego roku. Przy-
pomniał postawę św. Jana Pawła II i sługi Bożego Stefa-
na Kardynała Wyszyńskiego, dla których różaniec był 
nieodłączną częścią codziennej modlitwy. Tym samym 
zachęcił, aby sięgać po różaniec często, szczególnie zaś 
w chwilach trudnych, gdyż ma on naprawdę cudowną 
moc, a przez modlitwę różańcową można wyprosić wie-

le łask od Matki Najświętszej. Procesja rozpoczęła mie-
siąc szczególnie poświęcony Matce Bożej i modlitwie 
różańcowej. Asysta parafialna przygotowała oprawę 
procesji sypanie kwiatkami przez dzieci, chorągwie, ró-
żaniec, świece. Poprzez udział w procesji Parafianie dają 
świadectwo  współpracy ze swoimi kapłanami i wspólnej 
odpowiedzialności za Kościół.  
 Zachęcamy tym samym do uczestnictwa 
w nabożeństwach różańcowych, które w naszej parafii 
odbywają się codziennie o godzinie 18.00, w niedziele 
zaś o godzinie 17.30. 

 
Opracowanie i zdjęcia: Marianna  Strugińska-Felczyńska

 
 

 

 

ZDROWAŚ MARYJO… 
  

 „Nieustannie módlcie się na różańcu" tak brzmiało 
główne przeslanie Maryi, która objawiła się trójce portu-
galskich dzieci w Fatimie w 1917 r. Dlaczego ta prosta 
modlitwa jest aż tak ważna? Czyżby to nie było „tylko 
klepanie Zdrowasiek”?  Otóż nie.  
Święty Ojciec Pio powtarzał: „Odmawiajcie zawsze Jej 
różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan 
spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to 
modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim  
i nad wszystkimi”. 

Święty Jan Maria Vianney mawiał, że jedno „Zdrowaś 
Maryjo” wypowiedziane dobrze i z wiarą, potrząsa całym 
piekłem. 
Święty Franciszek z Asyżu mawiał: „Gdy wymawiam  
„Zdrowaś Maryjo” wtedy uśmiecha się do mnie całe nie-
bo, cieszą się aniołowie, ziemia się weseli i drżą szatani. 
Odmawiając różaniec to oddajemy się pod opiekę Maryi, 
przyzywamy Jej wstawiennictwa i razem z Nią wielbimy 
Boga. Poprzez 
modlitwę różań-
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cową przyglądamy się życiu Chrystusa oczyma Jego Mat-
ki, by z Nią przeżywać historię Zbawienia i w tej historii 
zobaczyć wielkie dzieło Boga. 
 Odpowiedz, na pytanie czy warto domawiać różaniec 
wydaje się oczywista! Warto! Część osób zapyta, ale 
kiedy… Wskazując brak czasu jako powód niepraktyko-
wania modlitwy różańcowej. W cichości serca zasta-

nówmy się, czy w ciągu 24 godzin nie wygospodarujemy 
choćby 20 minut? Pamiętajmy, że „przez tę modlitwę 
łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo 
Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w du-
szach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei”(Święty 
Maksymilian Kolbe). 

Wieczorek Katarzyna

 

 

 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH 
 
 Modlitwa za zmarłych jest bezcennym darem dla 
tych, których już z nami nie ma. Przyspiesza ich drogę  
z czyśćca do nieba, skraca cierpienia, jest jak lekarstwo 
podane choremu. Biblia (Druga Księga Machabejska) 
mówi, że Juda Machabeusz – przywódca walczących  
o wolność Żydów zebrał składkę i posłał ja do Jerozolimy, 
aby kapłani złożyli ofiarę za grzechy tych, którzy zmarli. 
„Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem  
o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekona-
ny, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmar-
łych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli 
uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygo-
towana najwspanialsza nagroda – była to myśl święta  
i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę 
przebłagalną za zabitych, aby 
zostali uwolnieni od grzechu”. (2 
Mch 12, 43b – 45). Nowy Testa-
ment również przypomina o 
potrzebie modlitwy w intencji 
zmarłych. Św. Paweł w Pierw-
szym Liście do Koryntian (1 Kor 
15,29) pisze o przyjmowaniu 
chrztu za zmarłych, który ma im 
pomóc, a w Drugim Liście do 
Tymoteusza (2 Tm 1, 16 – 18) prosi Boga o miłosierdzie 
dla zmarłego Onezyfora. Na nagrobkach chrześcijan  
z pierwszych wieków znajdują się prośby o modlitwy za 
zmarłych. Prośby te wypływają z przekonania, że modli-
twa wstawiennicza ma moc pomagania duszom zmar-
łych. Takie przekonanie wyrażali także Ojcowie Kościoła 
(Cyprian, Klemens Aleksandryjski, św. Augustyn, św. 
Tomasz) i papieże (np. papież Innocenty IV). Tematykę tę 
podejmowano podczas soborów powszechnych. Wg 
Pisma Św. i tradycji Kościoła sens modlitwy za zmarłych 
wynika z prawdy o obcowaniu świętych, o trzech Kościo-
łach: pielgrzymującym, oczyszczającym się i triumfują-

cym. Te trzy Kościoły wzajemnie sobie pomagają, a ist-
niejąca między nimi więź jest potwierdzona słowami 
Składu Apostolskiego: „Wierzę w świętych obcowanie”. 
Modlitwa za zmarłych przynosi ulgę duszom cierpiącym 
w czyśćcu, a święci, którzy osiągnęli zbawienie wieczne, 
wstawiają się za nami, wędrującymi do Boga. Takie prze-
konanie budzi nadzieję na Boże miłosierdzie, daje pocie-
szenie i rozwiewa wątpliwości dotyczące sensu modlitwy 
za zmarłych. Modlimy się, aby zmarli jak najszybciej do-
stąpili wiecznej radości oglądania Boga twarzą w twarz. 
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że Kościół 
od początku pamiętał o zmarłych i ofiarował im pomoc, 
a szczególnie Ofiarę Eucharystyczną, aby po oczyszczeniu 
mogli dotrzeć do Boga. Kościół zaleca także odpusty, 

jałmużnę, dzieła pokutne, 
umartwienia ofiarowane  
w intencji zmarłych. Św. Jan 
Paweł II przypominał, że „mo-
dlitwa za zmarłych jest ważną 
powinnością, aby pomóc im w 
dostąpieniu radości nieba”. 
Papież Franciszek nazwał taką 
modlitwę wyrazem wdzięczno-
ści za świadectwo, które dawali 

nasi bliscy oraz za czynione przez nich dobro. Zbliża się 
uroczystość Wszystkich Świętych i oktawa modlitw za 
wszystkich wiernych zmarłych. Przystrojone świąteczne 
groby, kwiaty i blask świec mają wyrażać naszą pamięć  
i wdzięczność dla tych, którzy od nas odeszli. Jednak 
najcenniejszym darem dla nich jest nasza pamięć modli-
tewna (Msze Św., wypominki, osobista modlitwa na 
cmentarzu). Skorzystajmy więc z tych szczególnych dni 
listopadowej zadumy, aby uświadomić sobie potrzebę 
systematycznego pamiętania w modlitwie o zmarłych 
bliskich naszym sercom.  

Elżbieta Hildt
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XXVII PIESZA PIELGRZYMKA ZGIERSKA NA JASNĄ GÓRĘ 
 
 Mimo pandemii koronawirusa w tym roku 
już po raz 27 wyruszyła ze Zgierza Piesza Piel-
grzymka na Jasna Górę. Ze względu na szereg 
restrykcji i obostrzeń, którym uczestnicy mu-
sieli się podporządkować – niewątpliwie różni-
ła się ona od poprzednich. 
20 VIII 2020 r. o godz. 6.00 w Kościele p.w. 
Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu została 
odprawiona Msza św. na rozpoczęcie tego-
rocznej pielgrzymki. Po Jej zakończeniu (ok. 
godz. 7.00) pątnicy „uzbrojeni” w maseczki 
wyruszyli w drogę. Zgierskim pielgrzymom 
towarzyszyli w tym roku: Ks. Jacek Pływacz - 
kierownik XXVII Pieszej Pielgrzymki Zgierskiej 
na Jasną Górę, Ks. Kan. Andrzej Chmielewski – 
Dziekan Dekanatu Zgierskiego, Ks. Paweł Mi-
ziołek, Ks. Adam Dolata i Ks. Daniel Jarzębski. 
Pierwszego i ostatniego dnia dojechał jeszcze Ks. Damian 
Czerwiński (poprzedni kierownik P.P.Z. na Jasną Górę). 
Ze względu na pandemię, oprócz codziennego mierzenia 

temperatury, kolejną nowością był fakt, że każdego dnia 
po zakończeniu etapu, pielgrzymi wracali autokarem na 
nocleg do swoich domów. A następnego dnia rano ten 
sam autokar zawoził ich do miejscowości, z której wyru-
szali na kolejny etap. W tym roku każdego dnia inna licz-
ba zgierzan zdecydowała się wziąć udział w tych szcze-
gólnych rekolekcjach: po ok. 80 osób każdego dnia. W 
tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło także ponad 120 
pielgrzymów duchowych, którzy każdego dnia w innej 
parafii dekanatu zgierskiego mieli spotkania modlitewne. 
Hasłem minionej pielgrzymki były słowa: JEDEN DUCH, 
JEDNO SERCE. 
 W trakcie tych wyjątkowych rekolekcji w drodze pąt-
nicy poza wszystkimi osobistymi intencjami modlili za 
wspólnoty, które tworzą, parafie i Kościół, aby wszystkim 
udzieliła się radość płynąca z Ewangelii. 

Tradycyjnie 23 VIII 2020 r. pątnicy modlili się w intencji 
małżeństw. 
24 VIII 2020 r. podczas Eucharystii w Skrzydłowie na 
ołtarzu zostały złożone obrazki z osobistymi intencjami 
wszystkich pielgrzymów. 
Przed obliczem Matki Najświętszej pątnicy stanęli 24 VIII 

2020 r. o godz. 14.15. 
24 VIII 2020 r. o godz. 19.00 przed Szczytem Jasnogór-
skim Ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś odprawił Mszę św. dla 
pielgrzymów z całej Archidiecezji Łódzkiej. 
W tym roku pielgrzymi nie zostawali w Częstochowie do 
27 VIII 2020 r. – to była kolejna nowość ze względu na 
panującą pandemię. 
26 VIII 2020 r. o godz. 19.00 w Kościele Matki Bożej Do-
brej Rady została odprawiona Msza św. na zakończenie 
tegorocznej pielgrzymki. 

 
Ks. Jacek Pływacz - kierownik XXVII Pieszej Pielgrzymki  

Zgierskiej na Jasną Górę  
wraz z Bractwem Pielgrzymkowym
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PIELGRZYMKA DO GNIEZNA 
  
 Duszpasterze wspólnie z parafianami z Parafii 
Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu włączyli się  
w cykl uroczystości związanych z jubileuszem 
100-lecia powstania Diecezji Łódzkiej. Pierwszą 
pielgrzymka odbyła się do Gniezna – pierwszej 
stolicy Polski, a także pierwszej metropolii ko-
ścielnej. Organizatorem pielgrzymki był Ks. Abp 
Metropolita Łódzki Grzegorz Rys. Podczas konfe-
rencji w gnieźnieńskiej katedrze Arcybiskup Ryś 
podkreślił, że do 1765 roku Łódź należała do 
archidiecezji gnieźnieńskiej i korzenie kościoła 
łódzkiego mają swój początek w Gnieźnie. Do 
1920 roku arcybiskupi gnieźnieńscy erygowali 74 
parafie – które do dziś stanowią ponad jedną 
trzecią diecezji. Prymas Polski Ks. Abp Wojciech 
Polak, podczas homilii Mszy Świętej przypomniał, iż po 
latach zaborów, kiedy Polska odzyskała niepodległość, 
Papież Benedykt XV powołał do życia diecezję łódzką. 
Dlatego też niepodległość i wolność stoi u podstaw po-
wstania tej diecezji. 
 Po uroczystej Mszy Świętej był czas na posilenie się,  
a także zwiedzanie zabyt-
kowej katedry i podziemi,  
w których znajdują się fun-
damenty wcześniejszych 
budowli. Arcybiskupstwo 
gnieźnieńskie jest najstar-
szym w Polsce, powstało  
w 1000 roku podczas Zjaz-
du Gnieźnieńskiego.  
W 1136 roku na mocy bulli 
Papieża Innocentego II 
potwierdzono zwierzchnic-
two Gniezna nad pozosta-
łymi biskupstwami polski-
mi, a na soborze w Konstancji (1414-1418) Ks. arcybi-
skup Mikołaj Trąba uzyskał zgodę na godność prymasa 
dla każdego kolejnego arcybiskupa gnieźnieńskiego.  
W Bazylice Prymasowskiej znajdują się relikwie św. Woj-
ciecha. Święty pochodził z czeskiego rodu Sławnikowi-

ców, a w 997 roku przybył do Gniezna i w porozumieniu 
z Bolesławem Chrobrym podjął misję wyruszając do 
Prus. Misja trwała około 12 dni i zakończyła się 23 
kwietnia śmiercią Wojciecha. Żywot św. Wojciecha zo-
stał ukazany na Drzwiach Gnieźnieńskich, unikato-
wym zabytku, wykonanym za panowania księcia Mieszko 

III Starego (ok. 1175 r). 
Drzwi Gnieźnieńskie to 
najcenniejszy zabytek 
sztuki romańskiej w Pol-
sce. Archiwum Archikate-
dralne, to kolejne miejsce, 
do którego udało nam się 
dotrzeć. W jego imponują-
cych zasobach znajduje się 
około 2 500 metrów bieżą-
cych archiwaliów, w tym 
około 80 000 samych ksią-
żek – często pięknie ilumi-
nowanych i oprawionych. 

Jednym z najstarszych zabytków piśmienniczych archi-
wum jest pergaminowy rękopis „Evangeliarium”, czyli 
tekst czterech Ewangelii w całości, z wpisanym rokiem 
800. Z kolei za jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych 
uważany jest Złoty Kodeks Gnieźnieński – „Codex Aureus 

Gnesnensis”, księga liturgiczna, zawierająca fragmenty 
Ewangelii, wybrane na poszczególne niedziele i święta. 
 Udaliśmy się również do Muzeum Powstania Pań-
stwa Polskiego w Gnieźnie,  a także na Wyspę Ostrów 
Lednicki i Pola Lednickie, gdzie przeszliśmy pod Bramą 
Ryba. Na Ostrowie Lednickim mieścił się niegdyś jeden 
z najważniejszych grodów państwa Piastów. Na terenie 
dzisiejszego grodziska znajdują się m.in. pozostałości 
potężnych wałów obronnych i pałacu książęcego z ka-
plicą. Odkryto w niej baseny chrzcielne, które wskazują 
na Ostrów jako prawdopodobne miejscu chrztu Miesz-
ka. 

Msza Św. pod przewodnictwem Ks. abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski. 

Uczestnicy pielgrzymki przed Bazyliką Prymasowską wspól-
nie z abp Grzegorzem Rysiem. 
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 Dziękujemy uczestnikom wyjazdu za czas wspólnego 
pielgrzymowania, który był czasem wzrostu duchowego, 

a jednocześnie odkrywania na nowo wydarzeń  
z historii Polski. 

Marianna Strugińska-Felczyńska 
Zdjęcia Marek Szlawski 

 
 
 

UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ  

W NASZEJ PARAFII 
 

 „Uroczysty dzień komunii dzień od dawna upragnio-
ny Serca biją nam radośnie Jak świąteczne piękne 
dzwony...” 
 
 Uroczystość I Komunii Świętej jest jednym z ważniej-
szych wydarzeń w życiu parafii. Myśląc o tegorocznej 
Komunii mam przed oczami Ewangelię o rozmnożeniu 
chleba i ryb. Okazało się, że jedynie Pan Jezus mógł za-
spokoić głód wielu ludzi. 
Następnego dnia ci sami 
ludzie idą znowu za Mi-
strzem z Nazaretu a On 
wypowiada wtedy zna-
mienne słowa „Ojcowie 
wasi jedli chleb na pustyni 
i pomarli. Ja jestem chle-
bem żywym, który zstąpił 
z nieba. Jeśli kto spożywa 
ten chleb, będzie żył na 
wieki”. Tegoroczna grupa 
dzieci przystępujących do 
Pierwszej Komunii długo 
odczuwała głód Euchary-
styczny i czekała na Pana Jezusa w Komunii Świętej. 
 Przesunięta na wrzesień komunia wydłużyła czas 
oczekiwania na wspaniały moment zjednoczenia się  
z Chrystusem. Do I Komunii Świętej przystąpiły dzieci  
w następujących terminach: 

 13.09.2020 r. - SP 5 

 20.09.2020 r. - SP 11 

 27.09.2020 r. - SP 6 

 Uroczystości komunijne rozpoczęły się w świątyni, po 
usłyszeniu dzwonków na wejście dzieci wstały  
i radosnym śpiewem rozpoczęły swoją uroczystość. Mszy 
świętej przewodniczył ks. kan. dr Andrzej Blewiński- 
proboszcz parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. 
W liturgię słowa włączyli się rodzice, którzy przeczytali 
czytania mszalne. Po ewangelii ks. Proboszcz skierował  
w czasie homilii słowa, w których zachęcał dzieci do 

przyjaźni z Panem 
Jezusem i częstego 
korzystania  
z sakramentów. Po 
homilii kilkoro dzieci 
przedstawiło prośby 
zawarte w modlitwie 
wiernych. W końcu 
nadszedł upragniony 
moment - żywy  
i prawdziwy Pan Jezus 
przyszedł do ich 
małych serc, aby już na 
zawsze w nich 
pozostać. Pod koniec 

uroczystości dzieci skierowały sława wdzięczności dla: 
Ks. proboszcza, rodziców, dziadków, nauczycieli. Już od 
poniedziałku dzieci rozpoczęły Biały Tydzień. 
 Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygo-
towania i przeprowadzenia uroczystości I Komunii Świę-
tej, dzięki której dzieci mogą w pełni uczestniczyć we 
Mszy świętej. 
 Bogu niech będą dzięki za dzień I Komunii Świętej. 

Andrzej Kalinowski 
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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, 
Maria Niedziela.  

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

           Sylwester Sobiech 

 

 DOBRE RADY... 
  
 „Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę”. 
          (Antoine de Saint-Exupery) 
 
 „Kochać i być kochanym to tak jakby z obu stron grzało nas słońce”. 
                (David Viscott) 
 
 „Droga prosta jest najkrótsza, ale na ogół wymaga najwięcej czasu, aby dojść nią do celu”. 
                     (Georg Ch. Lichtenberg) 

 
 

KĄCIK DOBREGO HUMORU… 
 

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 
,,Pańska córka Zosia jest  nieznośną gaduła ”. 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek  z adnota-
cją ojca: 
,,To pestka, gdyby pan usłyszał jej matkę!’’ 
 
Delegacja uczniów odwiedziła  chorego nauczyciela ma-
tematyki. Po powrocie pytają ich: 
-I co ?Jak z nim? 
-Niestety , bardzo ź le. Jutro wraca do szkoły. 
3. Przychodzi policjant do księgarni  pyta: 
-Czy jest ,,Pan Tadeusz’’? 
Sprzedawczyni woła na zaplecze: 
-Panie Tadziu , przyszli po Pana! 
 
O Wąchocku 
Jak szeroka  jest rzeka w Wąchocku? 
-Ano taka ,że dwie ryby  jak chcą się wymienić, to jedna 
musi wyskoczyć na brzeg. 
5. Dlaczego w Wąchocku sołtys orze pole w kółko? 
-Bo kupił sobie konia w cyrku. 
6.Wiecie jak bija zegary w Wąchocku? 
Bim-ber, bim-ber…. 
 


