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Przewielebny Księże Proboszczu 
18 maja 1980 otrzymałeś święcenia kapłańskie, aby być znakiem obecności 

Boga na Ziemi. Kochany Księże to już trzydzieści dwa lata służby Chrystusowi  
i Kościołowi Świętemu, w czasie których  przekazujesz ludziom Jezusową Ewangelię. 
Dziękujemy Panu Bogu za dar kapłaństwa i prowadzenie nas w drodze, niezwykłą 
energią, z jaką Ksiądz przyciąga do siebie ludzi, mnóstwo pomysłów i cennych inicjatyw 
jakimi zaraża Ksiądz parafian powoduje, że wiele osób zaczęło się czuć potrzebnymi  
w parafii oraz ujawniło się wiele charyzmatów i talentów. 

Księże Proboszczu. Za to wszystko, co dla nas robisz, kim jesteś, a także za to, 
kim my się dzięki Tobie stajemy, dziękujemy Ci, a Dobremu Bogu 
dziękujemy, że jesteś z nami. 

Życzymy, aby owoce kapłańskiego posługiwania 
trwały i rozwijały się w naszych sercach, abyśmy mogli 
wspólnie przekraczać progi nadziei, wsparci nieskończoną 
mocą Boga. Na dalsze posługiwanie Kościołowi życzymy 
dużo zdrowia oraz obfitości darów Bożych, tak potrzebnych 
dla codziennego uobecniania cudu miłości. 

Wdzięczni Parafianie
 

Drodzy Księża Wikariusze  

Zaufaliście bezwzględnie Jezusowemu wyzwaniu, poszliście za nim i z radością idziecie Jego 
śladami. Dziękujemy Dobremu Bogu za Wasze serca i głos, które wnoszą tyle dobra w nasze codzienne życie. 
Podejmując się działań duszpasterskich zostawiacie w nich część swojego serca, wykonujecie je z zapałem, 
umiejętnie i skutecznie. 

9 czerwca obchodziliśmy 11 rocznicę świeceń kapłańskich Ks. Jana Czekalskiego, a 12 czerwca będziemy 
świętować 19 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Piotra Skury i 20 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jacka Kucharskiego.   
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Z tej okazji życzymy Wam Drodzy Kapłani, abyście zawsze pozostali wierni Chrystusowi, a Dobry Bóg niech 
Wam błogosławi i stawia na drodze ludzi miłych, życzliwych i otwartych na Słowo Boga. Niech Duch Święty prowadzi 
Was, a Matka Boska Dobrej Rady wyprasza potrzebne łaski w dalszej posłudze kapłańskiej.  

 
                 Wdzięczni Parafianie 

 

Czcigodny Księże Janie 
  

Z okazji zbliżających się imienien składamy serdeczne życzenia obfitych łask 
Bożych oraz samych radosnych chwil. Niech Duch Święty opromienia swym światłem 
każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi. Jezus niech zawsze będzie Twoim 
przyjacielem, a Maryja niech przygarnie Cię do swego serca.  

 

                                                                            Z darem modlitwy wierni Parafianie  
 

Ks. Proboszcz Andrzej Blewiński wraz Księżmi Wikariuszami, serdecznie zaprasza wszystkich 
parafian w dniu 12 czerwca o godz. 17.30, do uczestnictwa we Mszy Świętej dziękczynnej za 20 lat kapłaństwa Ks. 
Jacka Kucharskiego oraz 19 lat kapłaństwa Ks. Jacka Skury. 

 

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
 

JAKO  DZIEŃ  RADOŚCI  MŁODZIEŻY  I   CAŁEJ  

PARAFII 
 

W dniu 5 
czerwca 2012 roku 
grupa 145 osób, z rąk 
Jego Ekscelencji Ks. 
Abp Władysława 
Ziółka – Metropolity 
Łódzkiego, przyjęła 

sakrament 
bierzmowania. Przygotowanie do tego ważnego 
wydarzenia trwało rok. W tym czasie kandydaci     
uczestniczyli w mszach świętych, nabożeństwach  
i uroczystościach kościelnych wynikających z kalendarza 
liturgicznego. Po każdej niedzielnej liturgii, odbywającej 
się o godzinie 10, katechezę kościelną do kandydatów 
wygłaszał ks. Piotr Skura. Przed uroczystością 
poprzedzającą bierzmowanie, młodzież przystąpiła do 
sakramentu pokuty i pojednania. 
 Sama liturgia bierzmowania przebiegła bardzo 
uroczyście. W imieniu młodzieży Księdza Metropolitę 
przywitali rodzice uczniów.  
W swojej powitalnej mowie, 
wskazali na pewną chronologię: 
rodzice przynieśli swe pociechy do 
świątyni aby włączyć je  
do wspólnoty kościelnej, 
następnie ukazali im piękno 
komunii świętej, teraz natomiast 
towarzyszyli im w kolejnym kroku 
życia religijnego - decyzję, co do 
którego musieli podjąć sami młodzi ludzie – decyzję o 
przyjęciu sakramentu bierzmowania.  

W związku z bierzmowaniem istnieje wiele 
mitów przekazywanych młodzieży przez starszych. 
Najczęstszą motywacją przystępujących do sakramentu 
Ducha Świętego jest brak w przyszłości przeszkód  
w przyjęciu sakramentu małżeństwa i możliwości 
pełnienia roli chrzestnych. Teologia tego sakramentu jest 
zupełnie inna; celem jego przyjęcia nie są wyżej 
wymienione kwestie a umocnienie wiary, otrzymanie 
siedmiu darów Ducha Świętego, dzięki którym młody 
człowiek będzie 
mógł z całą 
świadomością  
iodpowiedzialności
ą świadczyć  
o Chrystusie. 
Wydaje się, 
 iż młodzież ma 
świadomość wagi 
sakramentu, który otrzymali. Przedstawiciele 
bierzmowanych dziękując biskupowi za udzielenie 
bierzmowania podkreślili chęć trwania  
w Kościele i życia według Bożych przykazań. 

 Ważnym momentem 
uroczystości było wręczenie przez 
 Ks. Arcybiskupa wyróżnień uczniom, 
którzy w sposób szczególny 
przygotowali się do przyjęcia 
bierzmowania. Dali oni wspaniały 
przykład jak młody człowiek może 
przeżywać swoje życie w myśl prawd 
chrześcijańskich. 
 Piękno liturgii bierzmowania 
zostało podkreślone przez 

wspaniaoprawę muzyczną; młodzież w sposób 



szczególny dziękuje Pani Beacie Pawłowskiej i dzieciom 
śpiewającym w scholi parafialnej, a także młodzieży 
oazowej. 
 Wspólnota parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w 
Zgierzu życzy młodzieży, która otrzymała sakrament 

Ducha Świętego trwania przy Chrystusie oraz 
błogosławieństwa Bożego. 

Tekst Krawczyk Igor 
Zdjęcia Marianna Strugińska-Felczyńska 

BOŻE CIAŁO 

Manifestacja wiary i odwagi 
 

W dniu 7 czerwca przeżywaliśmy Boże Ciało, 
któremu towarzyszyła  procesja  ulicami miasta Zgierza  
z Najświętszym Sakramentem.  Udział wiernych  
w celebracjach liturgicznych był manifestacją wiary  
i przywiązania do Eucharystii. Podczas liturgii, Księża 

wspólnie z wiernymi modlili się aby nam nie zabrakło 
wiary, która będzie przenikała nasze codzienne życie 
 i wyrażała się uczciwością, sumiennością, solidarnością 
 i sprawiedliwością. 
 Tekst i zdjęcia Marianna Strugińska-Felczyńska 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

PIELGRZYMKA DO MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY

DO ŹRÓDŁA ŚWIATOWEGO KULTU 

MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY 
 

 
Parafianie z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady  
w Zgierzu oraz z innych parafii uczestniczyli  
w dniach od 27.04.2012 - 9.05.2012 roku  
w pielgrzymce po Ziemi Włoskiej. W trakcie 
odwiedziliśmy Bolonię, Asyż, Palermo, Taorminę, 
Catanię, Catagirone-Enna, Syrakuzy, Nato, 
Agrigento, Monreale, Palermo, Monte Casino, 

Genazzano- Rzym, Watykan 
oraz Padwę. 

Podczas 
pielgrzymowania 

korzystaliśmy z duchowych 
darów – sakramentów, 
słowa Bożego 
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przygotowanego przez Księdza Andrzeja Blewińskiego - 
organizatora pątniczego szlaku. Pielgrzymi wyruszyli  
z intencjami wyjednania łask poprzez modlitwę, 
dziękczynienie, uwielbienie bądź przebłaganie. Zabrali 
również ze sobą intencje swoich rodzin i przyjaciół, 
prosząc o modlitwę wstawienniczą Bł. Jana Pawła II przy 
Jego grobie, a także Maryję  
w sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano, 
Matki Boskiej Płaczącej w Syrakuzach. Nie kryliśmy 
swojego wzruszenia, kiedy dotarliśmy do Matki Bożej 
Dobrej Rady w Genazzano,  światowego kultu patronki 
naszego Kościoła w Zgierzu. Genazzano, niewielka 
miejscowość w Umbrii, niedaleko Rzymu, znana przede 
wszystkim z cudownego wizerunku, Matki Bożej Dobrej 
Rady (Madre del BuonConsilio). Przedziwnie 
namalowanego o grubości skorupki jajka, niezmiernie 
misternego, z którym związane są niezwykłe wydarzenia 
i któremu przypisywane są cuda i uzdrowienia. Obraz 
ukazuje Maryję z Dzieciątkiem Jezus, które obejmuje 
szyję Matki, a swą twarz opiera na Jej policzku. Jego 
wyraz twarzy nie jest dziecięcy. Z niezgłębionego 
spojrzenia przemawia  
Mądrość Boża , których słowom Maryja uważnie się 
przysłuchuje. Legenda podaje pojawienie się cudownego 

obrazu w Genazzano, 
we Włoszech, podczas 
budowania kościoła dla 
Matki Bożej. Kiedy był 
już prawie ukończony, 
na ścianie pojawił  się 
wizerunek Maryi  
z Dzieciątkiem. 
Wiadomość  ta, szybko  
się rozeszła. Któregoś 
dnia do Genazzano 

przyszli dwaj pielgrzymi, którzy w obrazie 
rozpoznali wizerunek Matki Boskiej Dobrej Rady 
ze Szkodry, w ojczystej Albanii.  Legenda 
opowiada, że podczas oblężenia dwóch 
uciekinierów zatrzymało się w kościele, aby 
prosić Maryję o bezpieczną podróż do Italii. Gdy 
żarliwie się modlili, nagle zauważyli, że obraz 
unosi się w górę. Przez całą drogę do Rzymu, 
Albańczykom GjogrJi oraz De Sclavis, towarzyszył 
wizerunek , wyglądający jak jasna gwiazda. 
 U bram Wiecznego Miasta, zniknął  im sprzed 
oczu. Albańczycy przez lata odwiedzali swą Matkę  
w Genazzano i prosili, aby  „Wróciła do Albanii.” 

Już w XV i XVI wieku, obraz zasłynął wieloma 
łaskami oraz  cudownymi interwencjami, między innymi 
pomoc w zwycięstwie nad Turkami pod Lepanto 1571 
roku. W 1682 roku za zgoda Papieża Innocentego XI 
został koronowany. Augustianin, o. Andrzej Bacci, 
przyczynił się do rozprzestrzeniania kultu Matki Bożej 
Dobrej Rady. Podczas ciężkiej choroby złożył  ślub, „że 

jeżeli Maryja uzdrowi go, zajmie się rozprzestrzenianiem 
kopii tego obrazu”. Wypełnił swoje zobowiązanie, dzięki 
czemu prawie 70 000 kopii tego obrazu, zostało 
rozwiezionych po całym świecie. Zakon Augustianów 
rozszerzył kult Matki Bożej Dobrej Rady na cały świat. 

Racjonalnie trudno wyjaśnić niewiarygodną 
liczbę pielgrzymów, o których mówią stare  przekazy,  
a także do dziś trwa  ich napływ. Papież Jan XXIII ,przed 
otwarciem Soboru Watykańskiego II, także 
pielgrzymował do Genazzano.  

Pątnicy nie kryli wzruszenia podczas Mszy 
świętej celebrowanej przez Księdza Andrzeja 
Blewińskiego u stóp Matki Bożej w Genazzano. Mogliśmy 
przedstawić  dziękczynienia ,prośby, aby prowadziła nas 
po trudnych drogach życia. Aby wyjednała światło 
naszemu rozumowi i gorącą miłość naszym  sercom.  
Spontaniczne intencje pojawiały się cały czas podczas 
Mszy świętej w intencji rodzin, parafian oraz 
mieszkańców Zgierza. 

 Wspólnie z nami, na pątniczy szlak wybrała się 
Pani Prezydent Miasta Zgierza, dla której pielgrzymka 
była wyrazem dziękczynienia za wyleczenie  
z choroby. Był to również czas, kiedy uczestnicy 
wyprawy,  mogli skierować do Pani Prezydent wiele 

pytań,  
dotyczących 

sytuacji 
Zgierza, 

udanych 
inwestycji 

oraz planów 
na przyszłość. 
Wspólnie  
z nami 
pielgrzymow

ał  organizator pielgrzymki - Ksiądz Andrzej Blewiński, 
proboszcz parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, 
który zadbał o duchowy aspekt pielgrzymki. 

 W imieniu pielgrzymów dziękujemy Księdzu 
Andrzejowi Blewińskiemu, za piękny czas 
pielgrzymowania, wspólną modlitwę, a także  
|za wszystko, co dla nas uczynił i kim jesteśmy.  Za to 
także, kim się dzięki Panu Bogu,  stajemy. 
Tekst i zdjęcia        Marianna Strugińska-Felczyńska

BIAŁY TYDZIEŃ 
 

13.06.2012r. o godz. 18:30 spotkanie 
członków i sympatyków Akcji Katolickiej – 
Zapraszamy! 



Najważniejsze święta w kalendarzu liturgicznym 
mają swoją oktawę – jest to osiem dni, następujących po 
zakończeniu uroczystości kościelnej.  
Oktawę komunijną, nazywamy Białym Tygodniem. 
Nawiązuje ona do tradycji katechumenatu z pierwszych 
wieków Kościoła, do czasu oktawy Wielkanocnej, 
trwającej od Wigilii Paschalnej do Białej Niedzieli. 

To właśnie wtedy, przyjęty został zwyczaj, 
 że nowo ochrzczeni wierni przez cały tydzień po 
przyjęciu sakramentu Chrztu Świętego, nosili białe szaty 
– symbol czystego serca.  
 Celebracja sakramentu Pierwszej Komunii 
Świętej nie kończy się  na przyjęciu Ciała Syna Bożego 
Jezusa Chrystusa. Tę niezwykłą uroczystość podkreśla 
 i wieńczy właśnie Biały Tydzień. 

Kiedy miną emocje związane z przyjęciem 
Pierwszej Komunii Świętej, następuje czas wyciszenia 
się, refleksji, kontemplacji. Zarówno dzieci jak i ich 
rodzice mają wtedy możliwość spokojnie przeżywać 
najpiękniejsze chwile podczas spotkań z Chrystusem  
w Eucharystii.  
Celem Białego Tygodnia jest umocnienie dzieci w wierze, 
„przyzwyczajenie” ich i umocnienie do regularnego, 
pełnego i świadomego uczestnictwa we Mszy Świętej, 
 a także integracja dzieci i ich rodzin, ze wspólnotą 
Kościoła parafialnego.  

Msze Święte odprawiane podczas Białego 
Tygodnia mają szczególny charakter. Liturgia obfituje  
w radosne pieśni, psalmy, hymny, aklamacje, modlitwy 
uwielbienia, dziękczynienia, modlitwy w intencji dzieci  
i ich najbliższych. 

Podczas Mszy Świętej w poniedziałek nastąpiło 
odnowienie przy zapalonych świecach przyrzeczeń 
Chrztu Świętego, natomiast w czwartek dzieci i ich  
rodzice pojechali na Jasną Górę, na spotkanie z Matką 
Bożą, która zawsze najpewniej prowadzi do Swojego 
Syna.  

                   Tekst Elżbieta Hildt 
    Zdjęcia Marianna  Strugińska-Felczyńska  

 

PIELGRZYMKA DZIECI 

KOMUNIJNYCH NA JASNĄ GÓRĘ 
 

DZIĘKCZYNIENIE ZA DAR SPOTKANIA  

Z JEZUSEM W SAKRAMENCIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Utrwalił się zwyczaj w naszej ojczyźnie, że ważne wydarzenia 
naszych rodaków, przedstawiamy Matce Bożej w Jej sanktuariach.  
W dniach 17 i 25 maja br., dzieci klas II z terenu naszej parafii, które w tym 
roku przystąpiły po raz pierwszy w swym życiu do sakramentu spowiedzi 
 i Komunii św., wyjechały do Częstochowy, na Jasną Górę. Było  
to pielgrzymowanie do Domu Matki Bożej, Królowej Polski jako 
podziękowanie za dar spotkania z Jej Synem w sakramencie Komunii św. Od 
tej pory dzieci mogą w pełni  uczestniczyć w Liturgii Mszy św. Dzieci wzięły 
udział we Mszy św. w Wieczerniku, występując w strojach komunijnych.  

Dziękczynny charakter wyjazdu był połączony ze zwiedzaniem sanktuarium jasnogórskiego i zapoznaniem 
 się z jego historią. Podczas kazania został przedstawiony zarys naszej historii, w której wielu monarchów i wydarzeń  
z historii naszego narodu, splotło się z osobą Matki Bożej. Szczególnym okresem, był potop szwedzki. Wojska 
szwedzkie oblegały twierdzę jasnogórską od 18 listopada do końca grudnia 1655 r., z proporcją ok.300 obrońców  
do ok. 3500 oblegających. Ocalenie Sanktuarium przypisano interwencji Pani Jasnogórskiej. Król Jan Kazimierz  
we Lwowie, w katedrze św. Jana Chrzciciela, w dniu 1.04.1655 r., obrał Matkę Jasnogórską Królową Korony Polskiej, 
prosząc o wolność dla ojczyzny i poddanych. Tak się stało.  

Po wolnym czasie, udaliśmy się do Kaplicy Cudownego Obrazu, 
pożegnać Matkę Bożą, do kolejnych odwiedzin i ruszyliśmy w drogę powrotną. 

Zdjęcia tekst Ks. Jacek Kucharski

PIELGRZYMKA DO PATRONKI ŁODZI 
 

WYJAZD INTEGRACYJNY KOŁA 

RÓŻAŃCOWEGO RODZICÓW 
 

W dniu 12 
maja br.,  Rodzina 
Różańcowa 
Rodziców 



modlących się za dzieci(nowa grupa modlitewna naszej 
parafii),  wyjechała do Świnic Warckich i Głogowca - 
miejsc narodzin i chrztu św. siostry Faustyny Kowalskiej, 
apostołki Jezusa Miłosiernego. Aby urozmaicić 
pielgrzymowanie, zatrzymaliśmy się w Łęczycy. 
Oglądaliśmy zawody starych aut na rynku i pokazy 
rycerskie na zamku. Zwiedzaliśmy kościoły, zapoznając 
się z burzliwą historią miasta i regionu. Następnie, 
odwiedziliśmy kolegiatę w Tumie- najstarszy kościół 
romański w Polsce. Miejscowy ks. Proboszcz, 
opowiedział jej historię, przypominając ciekawe postacie 
i anegdoty tego miejsca i budowli. W polach, 
dostrzegliśmy wały - pozostałość po grodzisku z IX-X w. 
Udaliśmy się do głównego celu naszego pielgrzymowania 

Świnic Warckich. Przed Mszą św. przywitał nas 
miejscowy ks. Proboszcz, przedstawił postać św. 
Faustyny Kowalskiej. Zatrzymał się zwłaszcza, na jej 
dzieciństwie, gdy miała pierwszy wizje. Udowadniał 
aktualność  przesłania o potrzebie kultu Miłosierdzia 
Bożego dziś. Po Eucharystii, był czas na pamiątki  
i herbatę. Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmówiliśmy 
w rodzinnym domku naszej Świętej i zwiedziliśmy 
muzeum rodziny Kowalskich, gdzie wszystko się zaczęło. 
Tak dobiegło do końca nasze pielgrzymowanie. 
                             Zdjęcia i tekst Ks. Jacek Kucharski 

 

"MIŁOŚĆ CIĘ ZNAJDZIE"  
 

Jest to hasło tegorocznego spotkania 
młodzieży, które odbyło się dnia 2 czerwca 2012 roku 
na polach lednickich. 

 
Tematem tegorocznego spotkania było Boże 
Miłosierdzie, zaś głównymi patronami: św. Faustyna 
Kowalska oraz błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko.  
W namiocie, w którym przez cały dzień można adorować 
Najświętszy Sakrament wystawione były relikwiarze 
patronów, oraz konfesjonał, przy którym spowiadała się 
św. Faustyna. Na wysokości bramy trzeciego tysiąclecia, 
zawieszony był obraz Jezusa Miłosiernego "Jezu ufam 
Tobie".  
Każdy z uczestników otrzymał w prezencie: Dzienniczek, 
który na polecenie księdza Sopoćki spisywała św. 
Faustyna, książkę biograficzną świętej oraz pierniczek,  
w kształcie serca. Ów Dzienniczek został na nowo 
opracowany i wydany. Na okładce tego wydania 
widnieje labirynt, w którym od serca została 
poprowadzona linia prosto do postaci człowieka. Jest to 
graficzne przedstawienie hasła "Miłość Cię znajdzie".  

Jedną z konferencji wygłosił dominikanin ojciec 
Jacek Salij, który zaproponował, by każdy  
ze zgromadzonych, powiedział Panu Jezusowi "Tak 
Panie, Ty masz rację, Ty jesteś Panem mojego życia". 
Uroczystą Eucharystię, celebrowali m.in ksiądz prymas 
abp Józef Kowalczyk metropolita gnieźnieński, ksiądz bp 
Edward Dajczak, ojciec Jan Góra oraz wszyscy 
zgromadzeni na polach lednickich kapłani. Podczas 
homilii, którą wygłosił ksiądz bp Edward Dajczak, padły 
ważne słowa: "O Bożym Miłosierdziu nie można tylko 
mówić, trzeba czynić miłosierdzie!". Kluczowym 
momentem wieczornego czuwania była adoracja 
Najświętszego Sakramentu, niesionego w trzymetrowej 
monstrancji drogą Trzeciego Tysiąclecia, wzdłuż pół 
lednickich. Podczas tego nabożeństwa każdy mógł 
powierzyć swoje życie Panu Jezusowi.   

Ojciec Święty pp. Benedykt XVI, jak co roku 
pobłogosławił zgromadzonych nad Jeziorem Lednickim 
młodych. O północy rozpoczęło się przechodzenie przez 
bramę Trzeciego Tysiąclecia. Akt ten symbolizuje 
wyruszenie w świat, by głosić, że Jezus Chrystus jest 
Panem! W tym roku do Lednicy wybrał się z młodzieżą 
ks. Jan Czekalski – wikariusz parafii MBDR. 

Tekst Jadczak Patryk 
Zdjęcia Filip Styrzyński 

 

JAN CHRZCICIEL  
 
PROSTUJCIE ŚCIEŻKI NA PRZYJŚCIE PANA

W owym czasie Jan Chrzciciel głosił na Pustyni 
Judzkiej te słowa- „Nawracajcie się, bo bliskie jest 
królestwo niebieskie . Do niego odnoszą się słowa 
proroka Izajasza, gdy mówi ; Głos wołającego na Pustyni 
,Przygotujcie drogę dla Pana, dla Niego prostujcie  ścieżki 
(…).Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała 

Judea i cała 
okolica nad 

Jordanem. 
Przyjmowano od 
niego chrzest  
w rzece Jordan, 

Świadectywo Jana Chrzciciela - 
przewodnik-katolicki.pl 



wyznając swoje grzechy” Mt 3,1-6. 
 Wołanie Jana Chrzciciela było wezwaniem do 
duchowego przygotowania na przyjście Mesjasza. Jest to 
zarazem wołanie metaforyczne. Głosi on, że do 
Jerozolimy zdąża oczekiwany Mesjasz, zaś Jerozolima 
jest tutaj symbolem całego świata. 
 Wezwanie do przygotowania na przybycie Pana 
ma charakter indywidualny i skierowane jest bardzo 
osobiście do każdego człowieka. Drogą, którą mamy 
przygotować jest nasze serce. 
Kim był Jan Chrzciciel? 

Jan Chrzciciel według Nowego Testamentu  urodził 
się pół roku przed Jezusem z Nazaretu. Był synem 
żydowskiego kapłana  Zachariasza i Elżbiety, która była 
krewną Maryi z Nazaretu. Jego narodziny zapowiedziane 
były jako dowód prawdziwości zapowiedzi złożonych 
przez archanioła Gabriela Maryi w czasie Zwiastowania. 
W dość młodym wieku Jan rozpoczął życie pustelnika na 
Pustyni Judzkiej 

Na Pustyni został powołany na  proroka, a jego 
głównym  wyzwaniem było nawrócenie  ludzi  oraz 
przygotowanie ich na publiczną służbę Mesjasza. 

Niedługo po spotkaniu i ochrzczeniu Jezusa, Jan został 
wtrącony do więzienia za jawne krytykowanie króla 
Heroda -„Nie wolno Ci mieć żony swojego brata”. Jan 
został ścięty ok32 roku.  

Tak o nim powiedział Jezus „Między 
narodzonymi niewiast nie powstał większy od Jana 
Chrzciciela”. Jan Chrzcicie wzywał do nawrócenia, 
przemiany życia. Odważnie i otwarcie piętnował błędy. 
 Każdy wiek ma swoich Janów Chrzcicieli, którzy 
odważnie i z mocą głoszą prawdę bożą, wzywając  
do przygotowania się na przyjście Pana. W naszych 
czasach był nim m.in. sługa Jan Paweł  II. 
W liście Novo Millenio Ineunte ukazuje on 3 etapy 
prostowania ścieżek ludzi nowego tysiąclecia: 
1. Poznać Chrystusa z czego zrodzi się nasza prawdziwa 

wiara –nasze życiowe Credo. 
2. Pokochać Chrystusa z czego zrodzi się wiara 

celebrowana – nasza Liturgia. 
3. Naśladować Chrystusa z czego zrodzi się wiara 

przeżywana –nasza moralność. 
Tekst Aneta Mikołajczyk

ŚW. PIOTR I ŚW. PAWEŁ  
 

DWA FILARY KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO  
 
Święci Piotr i Paweł - zwani  Książętami 

Apostołów. Obaj ponieśli męczeńską śmierć w imię 
Chrystusa. I choć różniło ich wiele – pochodzenie, 
wychowanie, wykształcenie, temperament, to łączyło 
najistotniejsze – miłość do Jezusa Zbawiciela.  

Obaj w młodości wykazywali się bardzo dużą, 
niestety - źle ukierunkowaną gorliwością. Święty Paweł  
z zapałem walczył o przestrzeganie prawa mojżeszowego  
i prześladował wyznawców Chrystusa, a święty Piotr 
mając przed oczami ideę Chrystusa-Zwycięzcy, zaparł się, 
w chwili słabości, Jezusa idącego na krzyż.  
Obaj po spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, 
doznali głębokiego nawrócenia. Św. Paweł spotkał 
Chrystusa w drodze do Damaszku, a św. Piotr tuż po 
Zmartwychwstaniu. Obaj uczniowie, po doświadczeniu 
spotkania ze Zbawicielem, stali się zapalonymi 
krzewicielami chrześcijaństwa w świecie.  

Św. Paweł rozpoczął swój apostolski szlak  
w Damaszku. Odbył trzy podróże misyjne, podczas 
których zyskał dla Kościoła wielu wiernych, nie-żydów - 
„pogan”. Początkowo swoją misję apostolską kierował 
do Żydów, jednak z powodu ich nieufności, zwrócił się 
do pogan, odnajdując wśród nich swoją misję: „Tak 
bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością 
dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi".  
W ten sposób św. Paweł – nazwany „apostołem pogan”, 
wyniósł idee chrześcijaństwa poza naród żydowski  

i skierował je do ludów całego świata, czyniąc dla 
Kościoła niesłychany krok naprzód. Kościół, to nie tylko 
naród Izraela, ale każdy, kto  z wiara przyjmie chrzest w 
Imię Jezusa Chrystusa-Zbawiciela. 

Św. Piotr z dużym zaangażowaniem rozpoczął 
tworzenie Kościoła, który powierzył mu Jezus: „Ty jesteś 
Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój,  
a bramy piekielne go nie przemogą". Św. Piotr, którego 
Chrystus uczynił widzialną Głową Kościoła na ziemi, 
założył w Jerozolimie pierwszą gminę chrześcijańską, nad 
którą sprawował władzę. Podobnie jak św. Paweł 
pociągnął za sobą wielu nowych wyznawców. 

Jezus dzięki nieustępliwości i gorliwości 
Apostołów, uczynił z nich prawdziwych „wojowników”, 
Bożych rycerzy o Królestwo Boże. Oboje doświadczyli 
mocy Boga w swojej słabości, stając się przykładem tego, 
że „moc w słabości się doskonali”. Zaufali słowom Jezusa 
i na swoim przykładzie pokazali, że siła Kościoła nie 
pochodzi z człowieka, ale od Boga. Dzięki temu otwarciu 
się na prawdę o sobie i zdaniu na wolę Bożą, Bóg uczynił 
ich silnymi filarami, na których dzisiaj opiera się Kościół 
Chrystusowy.  
Święci Piotr i Paweł przelali męczeńską krew za wiarę 
 w Zbawiciela i Ewangelię. Nazwani filarami Kościoła 
Świętego do dnia dzisiejszego dają nadzieję, że jeśli 
wyruszymy w drogę za Jezusem, Bóg z nas słabych uczyni 
prawdziwych świadków Chrystua.  

Tekst Barbara Musiał

Serdecznie zapraszamy na festyn parafialny w dniu 10.06.2012r. od godz. 14:00. Dla uczestników zostało przygotowane wiele atrakcji. 
11.06.2012r. godz. 10:00 w Klubie Seniora – Dom Parafialny MBDR spotkanie z kapelanem wojskowym – ks. mjr Robertem Krzysztofiakiem. 
Zapisy na półkolonie w kancelarii parafialnej. Termin pierwszy: 02-14.07.2012r. Termin drugi: 16-27.07.2012r. 
13.06.2012r. Ks. Arcybiskup zaprasza wszystkich wiernych na,, Rajd Szlakiem Jana Pawła II”, który zakończy obchody 25-lecia wizyty Jana 
Pawła II w Łodzi. Rozpoczęcie o godz. 10:00 przed siedzibą Urzędu Miasta  w Łodzi ul. Piotrkowska 104. 



Serdecznie zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, które odbędzie się jak zawsze w trzecią środę 
miesiąca 20 czerwca w domu parafialnym ok. godziny 18.30. Tematem spotkania będzie film Krzysztofa Zanussiego 
„Constans”. W spotkaniu jak zawsze weźmie udział Ks. Prof. Stanisław Skobel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaproszenie 
 

My pomagamy 12 lat  
w działalności  

parafialnej Świetlicy 
Opiekuńczo-Wychowawczej. 

POMÓŻ I TY! 
Możesz nas wesprzeć poprzez 

modlitwę, wolontariat oraz 
finansowo. 

 
 

Członkowie i sympatycy 
Parafialnego Oddziału  

Akcji Katolickiej 

Sakrament chrztu otrzymali 
 

 
Gabriela Maria Kurowska (8 IV) 
Julia Kinga Mirowska (13V) 
Wojciech Ignaczak (13V) 
Hanna Kozłowska(27V) 

 

 
Panie, wspomóż swoją łaską te dzieci, 

które przez Chrzest zostały włączone, do Kościoła Świętego, 

aby całym swoim życiem świadczyły o Tobie 

Odeszli do wieczności 
 

Krystyna Pawlak (ur.1945) 
Henryk Piaskowiak  (ur.1938) 
Zdzisław Walczak (ur.1930) 
Aleksandra Szuba (ur.1954) 
Leopold Wiśniewski (ur.1929) 
Wiesław Smoleń (ur.1950) 
Mariusz Fonkiewicz (ur.1960) 
Danuta Rajch (ur.1935) 
Alicja Jaworska (ur.1967) 
Zofia Makowska (ur.1938) 
Henryk Kartowicz (ur.1956) 
Helena Gwizdoń (ur.1920) 
Janina Miazek (ur.1924) 
Jerzy Bryzik (ur.1940) 
Włodzimierz Antczak (ur.1938) 
 

Módlmy się za nich, aby Bóg pozwolił im oglądać swoje 

oblicze 

Sakrament małżeństwa zawarli 
 

Honorata Świderska i Tomasz Bartosiak  

 

Z ksiąg parafialnych opracowała Katarzyna Dąbrowska 
 

Kancelaria Parafialna czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz.; 9:00– 11:00 oraz 15:00– 16:30 
Tel: 42 /716-27-65 
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