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Arcybiskup senior 
Władysław Ziółek 

Odznaka Honorowa za 
Zasługi dla Woj. Łódzkiego 

PPAARRAAFFIIAA  MMAATTKKII  BBOOŻŻEEJJ  DDOOBBRREEJJ  RRAADDYY  WW  ZZGGIIEERRZZUU  

wwwwww..mmbbddrr..aarrcchhiiddiieecceezzjjaa..llooddzz..ppll                  EE--mmaaiill::  ggaazzeettaa..ddoobbrraarraaddaa@@ggmmaaiill..ccoomm  

40-TA ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 
Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego (24 maja 2013 r.) 

W ciągu czterdziestu lat swojej posługi kapłaoskiej ksiądz Arcybiskup dał nam się poznad, 
jako wspaniały opiekun i naukowiec, ceniony redaktor "Przewodnika katolickiego" 

i czołowy duszpasterz akademicki. Ksiądz Marek jest m.in. inicjatorem comiesięcznych 
rozmów o wierze w łódzkiej katedrze. Wszystkie te dzieła, dla których fundamentem była 

wiara, miały swój ludzki wymiar – łagodnośd, wyrozumiałośd, miłośd bliźniego. 

Ksiądz Arcybiskup jest dla nas autorytetem moralnym i przewodnikiem. Jego serdecznośd, 
otwartośd i pogoda ducha oraz rozległa wiedza i wielkie serce, pozostają cennym wsparciem 

dla wiernych, jak również dla formacji intelektualnej i duchowej młodych pokoleo. 
Składając serdeczne jubileuszowe gratulacje, życzymy dużo sił, zdrowia oraz Bożego 

Błogosławieostwa na dalsze lata! Życzymy również, by dzieła podejmowane przez Księdza 
Arcybiskupa wciąż się rozwijały i równie wspaniale jak dotąd, służyły Kościołowi 

Powszechnemu i wszystkim mieszkaocom archidiecezji łódzkiej!  
Parafianie i księża z parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu 

20-TA ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 
Księdza Piotra Skury (12 czerwca 2013 r.) 

 Dwudziesta rocznica święceń kapłańskich to piękna 

sposobność, by wyrazić radość i z wielką 

serdecznością podziękować Księdzu Piotrowi za dar 

Jego kapłańskiej posługi w naszej parafii. Praca 

z ministrantami i młodzieżą, katecheza w szkole, to 

tylko kilka przykładów Księdza ogromnej aktywności. 

Kierujemy słowa uznania i wdzięczności za oddaną pracę duszpasterską oraz 

składamy życzenia wszelkich łask Bożych, sił i zapału, aby pogoda ducha i ludzka 

wdzięczność nigdy Księdza nie opuszczały!   

Życzą Parafianie 

DRUGIE W HISTORII WOJ. ŁÓDZKIEGO 

UHONOROWANIE NAJWYBITNIEJSZYCH 

OBYWATELI NASZEGO REGIONU 

Samorząd województwa 

nagradza Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Województwa 
Łódzkiego osoby i instytucje, 

które całokształtem działalności zawodowej, społecznej 
oraz publicznej zasłużyły się dla życia, rozwoju i promocji 
naszego regionu, Województwa Łódzkiego. W tym roku 

wręczono 6 tych 
prestiżowych wyróżnieo, co 
sprawia, że wraz z 
zeszłorocznymi laureatami taką odznaką może się 
poszczycid dziewięd osób i jedna instytucja. 
 W 2013 roku do grona odznaczonych został 
zaproszony ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek - 

NNRR  66  ((4444))                                                          CCZZEERRWWIIEECC  22001133 

      Najważniejsze informacje 
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Prezes Wiktor Jarmolioski 

za wielorakie inicjatywy w diecezji, mające swoje 
znaczenie i oddziaływanie także na płaszczyźnie 
społecznej np. powołanie Diecezjalnego (obecnie Archi-
diecezjalnego) Wydawnictwa Łódzkiego, ustanowienie 
Instytutu Teologicznego w Łodzi, a później powołanie 
Punktu Konsultacyjnego Akademii Teologii Katolickiej 
(obecnie ośrodka studiów niestacjonarnych 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego), 
ustanowiony Ośrodek Duszpasterstwa Środowisk 
Twórczych Archidiecezji Łódzkiej wraz z teatrem, 
powołanie do życia Redakcji Katolickich Programów 
Telewizyjnych przy Łódzkim Ośrodku Telewizji Polskiej 

czy powołanie Kościelnego Uniwersytetu Ludowego AŁ z 
siedzibą w Sędziejowicach. Odznaczenie otrzymało 
również Towarzystwo Salezjaoskie w Lutomiersku - 
pierwsza instytucja uhonorowana tą odznaką. 
 Przyznając te odznaczenia samorząd 
województwa pragnie nie tylko docenid zasługi i wpływ 
tych indywidualności, ale także dad wyraźny sygnał 
mieszkaocom, jak ważna jest praca na rzecz rozwoju 
naszego regionu, m.in. poprzez naukę działalnośd 
w samorządzie oraz kulturę. 

Maria Rogala 

WYWIAD Z PREZESEM ASYSTY PARAFIALNEJ 

Panie Wiktorze, pełni pan funkcję prezesa  
Asyście Parafialnej kilkadziesiąt lat. 
Proszę nam przybliżyd zadania Asysty we 
wspólnocie parafialnej. 

 Do Asysty Parafialnej należę od 
kilkudziesięciu lat, natomiast od 15 lat 
pełnię funkcję prezesa. Moim zastępcą 
jest pani Felicja Olczyk. Zadaniem Asysty 
jest uczestniczenie w uroczystościach 
parafialnych, w samym życiu parafii, jak 
również reprezentowanie parafii poza jej granicami. 
Byliśmy między innymi w Piotrkowie Trybunalskim, 
Karlinie i w Łodzi. Uczestniczymy w nabożeostwach 
„gorzkich żali”, w procesji rezurekcyjnej, w 
nabożeostwach majowych, czerwcowych i różaocowych, 
jak również w przeżywanej w ostatnim tygodniu 
Uroczystości Bożego Ciała i trwającej oktawie. Asysta z 
parafii MBDR wyprowadza i wita pielgrzymów udających 
się pieszo na Jasną Górę. W tym roku już po raz 
dwudziesty! 
Proszę przedstawid nam historię powstania Asysty 
w naszej parafii. 

Odkąd pamiętam należałem do Asysty w parafii 
Kurowice. Natomiast w parafii MBDR jestem od 1968 
roku. Asysta w parafii już istniała, a mnie zachęcił teśd, 
Edward Olszewski, budowniczy kościoła. Kiedy 
proboszczem był ks. Tadeusz 
Sujkowski, wybrał mnie do 
nowej chorągwi, ufundowanej 
z okazji 600-lecia obecności 
Matki Bożej na Jasnej Górze. 
To dla mnie ogromne  
wyróżnienie i honor.  
Czy macie spotkania 
formacyjne, wyjazdy czy rola 
Asysty ogranicza się tylko do 
uroczystości kościelnych? 

Spotykamy się w czasie 
Świąt Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy. Mamy zebrania 

formacyjne i organizacyjne 

przed uroczystościami. Uczestniczymy w 
wyjazdach organizowanych przez księży 
kierowników. Obecnie naszym 
opiekunem jest ks. Jacek Kucharski. 
Również jesteśmy obecni w życiu 
prywatnym członków Asysty. Staramy się 
aby zawsze była delegacja na ślubach lub 
kiedy odchodzi do wieczności ktoś z 
naszych szeregów. W miarę możliwości 
bierzemy udział w przygotowaniu 

procesji Bożego Ciała (dekoracja ołtarzy i trasy procesji). 
Panie sprzątają kościół w piątkowe przedpołudnia.  
Czy współpracujecie z innymi parafiami i na czym ta 
współpraca polega? 
  Jesteśmy zapraszani na uroczystości odpustowe 
w parafiach zgierskich i łódzkiej i również zapraszamy do 
nas delegacje na 26 kwietnia - Uroczystośd Matki Bożej 
Dobrej Rady.         
Panie Wiktorze, proszę przyblizyd parafianom swoją 
sylwetkę. 

Jestem w związku małżeoskim od 45 lat. Moja 
żona Janina, również jest członkiem Asysty. Mamy trzy 
dorosłe córki i pięcioro wnuków (samych chłopaków). 
Jestem z nich bardzo dumny i mam nadzieję, że kiedyś 
również będą służyli Bogu w Asyscie. Lubię prace 
w przydomowym ogrodzie, jazdę rowerem oraz zabawę 

z wnukami.         
Jak zachęcałby Pan wiernych  do 
Asysty Parafialnej? 

Myślę, że każdy powinien 
odpowiedzied sobie w sercu, dla 
kogo przychodzi i komu chce 
służyd uczestnicząc w procesji. 
Jeśli ktoś będzie miał pragnienie, 
aby byd blisko Boga w Asyście, to 
ZAPRASZAM SERDECZNIE. Mam 
też takie marzenie, aby wszyscy 
ludzie chcieli pracowad na chwałę 
Boga i dla dobra Kościoła.  

Marianna Strugioska- 

Felczyoska

Wywiad 

Asysta Parafialna podczas posługi 
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Jan Chrzciciel – 
rzeźba Leonarda da 

Vinci w 
baptysterium 

Duomo 

„Św. Piotr i Paweł” Pabla Rabielli (Saragossa) 

NAJWAŻNIEJSZY Z PROROKÓW POPRZEDZAJĄCYCH CHRYSTUSA (24.06)  
Za największego z proroków 

Starego Testamentu uważa się Jana 
Chrzciciela. Sam Pan Jezus wystawił o nim 
świadectwo, jakiego nikt inny od Niego 
nie otrzymał: „Coście wyszli oglądad na 
pustyni? (...) Proroka zobaczyd? Tak, 
powiadam wam, nawet więcej niż 
proroka. On jest tym, o którym napisano: 

Oto ja posyłam mego wysłaoca przed Tobą, 
aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę 
powiadam wam: Między narodzonymi 
z niewiast nie powstał większy od Jana 
Chrzciciela" (Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27). 

Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem. 
Był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety – krewnej 
Maryi. Jego narodziny zostały przepowiedziane Maryi 
i Zachariaszowi przez Archanioła Gabriela, Maryi 
w czasie Zwiastowania, a Zachariaszowi podczas 
składania ofiary w świątyni. Już w tym momencie anioł 
przepowiedział wielkośd Jana, zwracając się do 
Zachariasza słowami: „Twoja prośba została wysłuchana: 
żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię 
Jan. Będzie to dla ciebie radośd i wesele; i wielu z jego 
narodzenia cieszyd się będzie. Będzie bowiem wielki w 
oczach Pana (...) już w łonie matki napełniony będzie 
Duchem Świętym. Wielu wśród synów Izraela nawróci do 
Pana, Boga ich” (Łk 1,13-16). 

    Jan, pochodzący z kapłaoskiej rodziny, 
zrezygnował z możliwości zostania kapłanem i wybrał 
życie pustelnicze. Na pustyni dorastał i umacniał się 
w duchu. Z pustyni Judzkiej, rozpoczął wzywanie do 

nawrócenia i odnowy duchowej. Z mocą 
i przekonaniem mówił o zbliżającym się 
Królestwie Bożym. Głosił przesłanie 
przebaczenia i sprawiedliwości społecznej. 
Wielkie tłumy schodziły się, żeby go słuchad. 
Z czasem zgromadził wokół siebie uczniów.  

Jan Chrzciciel pragnął przekazad, że 
nadchodzące Królestwo Boże wymaga 

innego spojrzenia i że nawrócenie jest 
konieczne. Jego celem było prostowanie 
ścieżek dla nadchodzącego Zbawiciela, 
dlatego z całych sił wzywał ludzi do 

opamiętania się, zmiany światopoglądu i sposobu życia. 
Głosił „chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów” 
(Łk 3,3), którego udzielał na znak skruchy i odwrócenia 
się od grzechu.    

Jan nie wahał się upominad także możnych tego 
świata, co w 32 roku przypłacił własną krwią, obnażając 
łamanie przykazao przez Heroda II Antypasa, który 
oddalając swoją żonę, wziął za własną żonę swego brata. 

Benedykt XVI mówił o Janie, że był prekursorem, 
„głosem” wysłanym, aby zapowiadad „Słowo Wcielone”. 
Słowa Jana do dnia dzisiejszego wydają owoce, a głos 
wołającego na pustyni dociera do wielu serc: „Nawródcie 
się, bo bliskie jest królestwo niebieskie . (...) Wydajcie 
więc godny owoc nawrócenia. (...) Już siekiera do 
korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, 
które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte 
i w ogieo wrzucone” (Mt 3, 2;8;10).   

Barbara Musiał 

ŚWIĘCI PIOTR I PAWEŁ - FILARY KOŚCIOŁA  

(29.06) Gdy 
oglądamy 

zabytkowe 
ruiny, to 
rzucają nam 
się w oczy 
pozostałości, 

które 
przetrwały -

filary. Były one wykonane z drogiego i  bardzo twardego 
materiału, najczęściej granitu. Kiedyś pięknie rzeźbione 
i zdobione podtrzymywały dachy sławnych, pięknych 
budowli, dzisiaj w milczeniu świadczą o historii. 

Liturgia 29 czerwca nakazuje nam uczczenie 
dwóch filarów  Kościoła- Piotra i Pawła. Byli oni zwykłymi 
ludźmi. Mieli swoje słabości, lecz to, co uczyniło z nich 
skały – filary, to wiara w Jezusa Chrystusa. 

Szymon, syn Jony, zwany później Piotrem, był 
prostym rybakiem. Usłyszał : „Pójdź za mną'' i poszedł 
za Jezusem. W swej ufności do kooca nie wiedział dokąd 

podąża za Jezusem. Gdy już trochę czasu spędził z 
Jezusem, usłyszał słowa: "Nie bój się, odtąd ludzi 
będziesz łowid" (Łk.5,10). Odpowiada Jezusowi na 
pytanie „Za kogo mnie uważacie?", „Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Boga Żywego” (MT16,16). W zamian słyszy słowa: 
„Ty jesteś Piotr - Skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, 
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze 
królestwa niebieskiego." (Mt.16,18-19). 

Jest on również obecny w czasie przemienienia 
na górze Tabor i ma także czuwad z Jezusem w Ogrójcu. 
Pokazuje, że nie do kooca zrozumiał naukę Jezusa,  
zapewnia, że nie zwątpi. Jednak po zmartwychwstaniu 
zapewnia, że kocha mistrza i słyszy: „Paś owce moje." 

Szymon Piotr staje na czele rodzącego się 
Kościoła i odważnie głosi ukrzyżowanego i Zmartwych-
wstałego Chrystusa. Sam ginie ukrzyżowany w Rzymie. 

Drugą postacią jest święty Paweł, który najpierw 
jest Szawłem. Wykształcony faryzeusz, z dobrej rodziny. 
Poznajemy go przy ukamienowaniu Szczepana. Szaweł 
prześladuje chrześcijan i czyni to myśląc 

     Nadchodzące święta 
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Dzieci na występach w Łasku  

o prawowierności i „czystości” zachowania Starego 
Prawa. Po to też udaje się do Damaszku. W drodze 
dokonuje się coś niezwykłego. Światłośd i głos: „Szawle, 
Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?" (Dz 9,4) Szaweł 
pyta: „Kto jesteś Panie?" (Dz 9,5) i słyszy: „Ja jestem 
Jezus, którego ty prześladujesz." 

W Damaszku następuje przemiana i Szaweł staje 
się Pawłem - Apostołem narodów. Przemierza ziemie 
cesarstwa Rzymskiego, by głosid Chrystusa, zakłada 
wspólnoty, pisze listy, w których poucza. Mówi, że 
głoszenie  wiary nie jest łatwym zadaniem i wielokrotnie 
był za to prześladowany. Na koniec jednak stwierdza: 
„w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukooczyłem, 
wiarę ustrzegłem" (2Tm 4,7). Paweł Apostoł ginie w 
Rzymie ścięty mieczem. 
 Piotr i Paweł - filary Kościoła - można dziwid się 
dlaczego tacy ludzie tworzyli pierwszy Kościół i stali na 
jego czele? Prosty rybak, który w chwili próby ucieka 
i zapiera się Chrystusa oraz człowiek, który wcześniej 

prześladował chrześcijan. Czy nie było lepszych, 
godniejszych osób do tak podniosłych zadao? 

Jest to tajemnica Bożego wyboru. „Nie tak 
bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg" (1Sm 16,7). Bóg 
natomiast posługuje sie słabymi ludźmi, wybiera kogo 
chce, by widoczne było, że ta przeogromna moc z Boga 
jest, a nie z nas. (Por.2 Kor 4,4). Słabośd uczy człowieka 
pokory i zaufania Bogu tak, jak to czynili Apostołowie 
Piotr i Paweł. Historia ich życia i świętości jest dla nas 
ważną, a zarazem optymistyczną lekcją. Mówi, że nigdy 
nie jest za późno, by stad sie uczniem Chrystusa. Mimo 
największych grzechów, jest dla nas szansa, byle byśmy 
potrafili zapłakad i wrócid, jak Piotr oraz zmienid 
postępowanie, jak Paweł. 
 Kościół  nie jest zabytkiem, my wszyscy poprzez 
chrzest  święty stajemy sie kamieniem w tej budowli. 
Może zatem na koniec warto zadad sobie pytanie: Jakim 
kamieniem jestem? Czy  jestem ugruntowanym w wierze 
człowiekiem i mogę dla innych stanowid fundament? 

Aneta Mikołajczyk 

ŁASKAWY KONKURS 

Dnia 26.04.2013 r. dziecięca schola parafialna 
„Melodyjki” po raz kolejny wzięła udział w konkursie 
piosenki religijnej w Łasku „Łaskawośd 2013”. 
Patronami konkursu było tamtejsze Gimnazjum 
we współpracy z Domem Kultury. Razem z dziedmi 
pojechali rodzice. Pani Beata Pawłowska ze scholą 
przygotowała dwie piosenki: Kantyk z repertuaru 
zespołu franciszkaoskiego „Pokój i Dobro” z Łagiewnik 
i Mama Królowa z repertuaru „Arki Noego”. W różnych 
kategoriach występowało ponad 30 wykonawców. Jury 
po przesłuchaniu występujących, dokonało przyznania 
miejsc i nagród. Kolejny raz doceniono małych 
wykonawców z naszej parafii, przyznając im II miejsce.  

W niedzielę 28.04.2013 r., w łaskim Domu Kultury, schola „Melodyjki” wystąpiła w koncercie laureatów, 
który rozpoczął się o godzinie 15.00, śpiewając piosenkę Kantyk. Następnie wręczono nagrody i okolicznościowe 
statuetki. Dumni rodzice i dzieci wrócili do Zgierza około godziny 19.00 po męczącej niedzieli, ponieważ dzieci 
prowadziły oprawę muzyczną dwóch Mszy św.:  I Komunii św. i Rocznicy I Komunii Św. 

Ks. Jacek Kucharski (opiekun grupy) 

PIELGRZYMKA DO LWOWA (1-5 MAJA 2013)  
Na pielgrzymkę do Lwowa wyruszyliśmy 1 maja 

spod naszego kościoła pod opieką duchową księży Jana 
i Piotra oraz organizatorki pielgrzymki p. Eli Adamczyk 
w grupie 61 osób. Z historią mijanych po trasie miejsc 
zapoznawała nas p. Jadwiga Bieoczak. Po drodze 
odwiedziliśmy Sandomierz, ale poszukiwania ojca 
Mateusza zakooczyły się fiaskiem. Wspaniałą 
niespodzianką było odwiedzenie Sanktuarium i klasztoru 
Bernardynów w Leżajsku z cudami słynącym obrazem 
Matki Bożej Leżajskiej (Pocieszenia). Piękny barokowy 
kościół z największymi w Polsce organami, na których 
może grad jednocześnie 3 organistów, wywarł na 
wszystkich wrażenie. Ruszyliśmy do Kalwarii Pacławskiej 
naszego miejsca noclegu u franciszkanów. Po mszy 
świętej opowiedziano nam historię powstania 

Sanktuarium Męki Paoskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej 
oraz obrazu. Dzieo zakooczył Apel Jasnogórski.  

Po drodze do Lwowa wstąpiliśmy do seminarium 
greckokatolickiego, gdzie uczestniczyliśmy we mszy 
świętej. O królewskim mieście Lwowie opowiadała nam 
p. Irena Baczyoska. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
Muzeum Piwa, po którym oprowadzała nas niezwykle 
dowcipna przewodniczka, która przestrzegała nas przed 
nadużywaniem tego trunku, ale kto lwowskie piwo pije, 
ten 100 lat żyje. Następnie wspięliśmy się na kopiec Unii 
Lubelskiej, aby obejrzed panoramę miasta.  

Charakter pielgrzymki podkreślały konferencje 
księży, codziennie Godzinki, Anioł Paoski, koronka do 
Miłosierdzia Bożego, majowe i oczywiście msza święta. 
Ta najwspanialsza w lwowskiej katedrze 3 Maja 
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Zdjęcie uczestników pielgrzymki z ks. Arcybiskupem Mokrzyckim 

Dzieci po I Komunii Św. ze SP nr 5 kl IIa, fot. Jacek Wieczorek 

z udziałem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, 
konsula RP, pocztów sztandarowych szkół polskich 
we Lwowie. Wzruszające było usłyszed podziękowanie 
od Arcybiskupa, że dzięki obecności pielgrzymów z Polski 
katedra jest tak wypełniona w święto Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski i rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Po mszy odbyło się spotkanie z arcybiskupem 
Mokrzyckim, który zaczarował całą grupę łagodnym 
uśmiechem i bijącym od niego ciepłem i spokojem. 
Ze smutkiem opowiadał o trudnej sytuacji kościoła 
polskiego na Ukrainie. Zwieoczeniem audiencji było 
wspólne zdjęcie i błogosławieostwo. Tego dnia oprócz 
Łacioskiej Katedry, zwiedzaliśmy kaplicę Boimów, 
Cerkiew Przemienienia Paoskiego, Zaułek Ormiaoski, 
Katedrę Ormiaoską z pięknie śpiewającym dla nas 
diakonem, Katedrę Greckokatolicką św. Jury, czyli dawny 
kościół Dominikanów. W obecnym Lwowie większośd 
polskich świątyo i klasztorów jest przekazane albo 
prawosławnym albo grekokatolikom.  

Następnie pojechaliśmy na tonący w zieleni 
z szerokimi alejkami spacerowymi Cmentarz Łyczakowski 
z grobami Zapolskiej, Grottgera, Konopnickiej, Bełzy, 
Banacha. Ordona, a także współczesnych bohaterów 
ukraioskich. Na długo pozostanie w pamięci cichy 
Cmentarz Orląt Lwowskich z rzędami białych krzyży 
nagrobnych, skąd pobrano w 1925 r. prochy 
bezimiennego żołnierza do Mogiły Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie. Wspaniałym pomysłem było zabranie ze 
Zgierza białych i czerwonych zniczy i zapalenie ich na 
grobach sławnych Polaków i Orląt Lwowskich. 

4 maja w planach było zwiedzanie zamków. Była 
to już Wielka Sobota, więc zdążyliśmy zobaczyd tylko 
prawosławną Ławrę Zaśnięcia Matki Bożej w Poczajowie. 
W drodze powrotnej pojechaliśmy do Oleska, ale w tym 
dniu (Wielka Sobota) zamek był otwarty do 15.00. 
O zbiorach poopowiadał nam Polak przebrany w strój 
szlachcica oraz jego żona. Wieczorem spotkanie z kapelą 
lwowską, która  wprawiła wszystkich w doskonałe 
humory skocznymi rytmami lwowskich piosenek, 
a niektórych porwała do taoca (nawet ks. Piotra). 

Przybyliśmy na Ukrainę w czasie przygotowao do Świat 
Wielkanocnych, dlatego ten wyjazd pozwolił nam 
zobaczyd, jak te święta obchodzi się u naszych  
wschodnich braci w wierze. 

Ta pielgrzymka była dla nas czasem na 
zastanowienie się nad zmiennością losu, kiedyś tu była 
Polska, a dziś… Ale przecież jesteśmy tu tylko na chwilę 
i nic na ziemi nie jest tak naprawdę nasze, więc 
refleksjom nie było kooca. Wczesnym rankiem 5 maja 
ruszyliśmy w drogę powrotną do domu, z przystankiem 
w Zamościu, gdzie mogliśmy zwiedzid m. In. katedrę 
Zmartwychwstania Paoskiego i Św. Tomasza Apostoła, 
rynek ze słynnymi schodami, a po zwiedzaniu czekał na 
nas królewski obiad zakooczony kawą i sernikiem 
z lodami. Czas podróży upłynął szybko przy wspólnym 
śpiewaniu z  akompaniamentem ks. Jana w gronie 
miłych ludzi. Kto spodziewał się, że w ciągu trzech dni 
zwiedzi cały Lwów i okolice może się czud zawiedziony, 
bo był to tylko wstęp. Trzeba przyjechad do Lwowa 
jeszcze nie raz. Może za rok, w tym samym 
towarzystwie…  

Joanna Kapusta 

PIERWSZE KOMUNIE ŚWIĘTE  
W niedzielę 12 maja nasza wspólnota parafialna przeżywała 
dzieo I Komunii Świętej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5. 
Tydzieo później do I Komunii przystąpili uczniowie klas II Szkoły 
Podstawowej nr 11. Uroczystościom przewodniczył 
Ks. Proboszcz Andrzej Blewioski, który przez cały rok, podczas 
niedzielnych Mszy Świętych o godzinie 11.30, przygotowywał 
dzieci do tego ważnego wydarzenia pierwszego spotkania 
z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Tradycyjnie 
w Białym Tygodniu dzieci pierwszo-komunijne udały się wraz 
z rodzicami na Pielgrzymkę dziękczynną do Częstochowy. 
Na Jasnej Górze wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej, którą 
odprawił Ksiądz Proboszcz. 

Alina Pruszak 
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Pani Magdalena Drzewicka w Klubie Seniora 

Krystyna Kantyka 

Dzieci po I Komunii Św. ze SP nr 11, fot. Jacek Wieczorek 

WIARY, PANIE, NAM TRZEBA! 

Już po raz 
kolejny 

w przededniu 
Zesłania Ducha 
Świętego (18-19 
maja) w kościele 
MB Dobrej Rady 
w Zgierzu 
odbyło się 

czuwanie, podczas którego prosiliśmy, by Pan posłał nam 
Swojego Ducha z darem wiary. Był to czas radosnych 
śpiewów, ale także chwili ciszy przed Najświętszym 
Sakramentem. 

Modlitwę rozpoczęliśmy od akatystu ku czci Ducha 
Świętego i nieszporów. Przez wspólny śpiew chwaliliśmy 
Pana z wiarę jaką nas obdarzył. Swoim słowem 

dotyczącym przyjmowania łaski, jaką jest wiara, podzielił 
się z nami ks. Jan. Podczas adoracji Najświętszego 
Sakramentu wspólnie przyżywaliśmy obecnośd Ducha 
Świętego. Czuwanie zakooczyliśmy Eucharystią, podczas 
której swoje słowo skierował do obecnych ks. Dariusz 
Wyroda, wikariusz parafii Chrystusa Króla w Zgierzu. 

Dziękujemy ks. Proboszczowi za posługę podczas 
czuwania i otwartośd jaką kieruje się w swojej pracy 
duszpasterskiej. Także wszystkim, którzy wraz 
z młodzieżą trwali na modlitwie i tym, którzy podjęli 
posługę w przygotowaniui podczas Wigilii Zesłania 
Ducha Świętego. Pragniemy także zaprosid na najbliższy 
Wieczór Chwały, który odbędzie się po wieczornej Mszy 
św. 28 czerwca. Wtedy też będziemy Bogu dziękowad za 
kooczący się rok szkolny i akademicki. 

Joanna Kisiel

MOGĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

20 maja 2013 w Klubie Seniora gościła 
Magdalena Drzewicka z Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Seniorzy zastanawiali się, co mogą 
zrobid dla swojego zdrowia, dyskusja była bardzo 
ożywiona, co świadczy, że zdrowie dla każdego seniora 
jest bardzo cenne i ważne. Pani Magdalena przedstawiła 
piramidę zdrowia, wspólnie omawiali zasady zdrowienia, 
w tym dziesięcioro przykazao zdrowotnych. Co zrobid 
aby uniknąd zawału serca, udaru mózgu czy innej 
poważnej choroby serca. Na zakooczenie każdy 

z uczestników 
otrzymał 

receptę na 
zwiększenie 

poziomu 
radości we 
krwi, receptę 

na stres, 10 zasad 
zdrowego stylu życia. 

3 czerwca 
wspólnie z panią 
Krystyną Kantyką ze 
Żłobka Koziołka Matołka 
przygotowywali wspaniałe sałatki. 
Po zakooczeniu wszyscy 
częstowali się przygotowaną sałatką, otrzymali przepis 
do domu oraz  różne przepisy na ciasta.  

Przyjdź, zobacz, czekamy na Ciebie w Klubie 
Seniora. Spotkania odbywają się co drugi  poniedziałek o 
godz. 10.00 w domu parafialnym. Najbliższe spotkanie 
17 czerwiec 2013 roku. Tematy spotkao podane są w 
ogłoszeniach na stronie internetowej parafii, a także 
podczas ogłoszeo w kościele. 

Marianna Strugioska-Felczyoska 



 

D
o

b
r

a
 R

a
d

a
 6

(
4

4
)

 c
z

e
r

w
ie

c
 2

0
1

3
 

Lednica 2013, fot. Marek Pietrzak 

BOŻE 

CIAŁO 

 

WSPÓLNA ADORACJA W “ROKU WIARY” 
W trwającym „Roku Wiary” Ojciec Święty Franciszek zaprosił wszystkich wiernych do udziału we wspólnej 

adoracji Najświętszego Sakramentu w niedzielę 2 czerwca br., o godz. 17.00. W naszej parafii, jak w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca, odbyła się adoracja od godz. 14.00. do godz. 17.00. 

Tego dnia Ojciec Święty przewodniczył godzinnej adoracji eucharystycznej w Bazylice św. Piotra na 
Watykanie, łącząc się duchowo ze wszystkimi biskupami i ich wspólnotami diecezjalnymi na całym świecie. W naszej 
Archidiecezji takie nabożeostwa pod przewodnictwem Księży Biskupów zostały odprawione w następujących 
kościołach: w Bazylice Archikatedralnej, w Kolegiacie Łaskiej, w kościele św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim 
i w kościele Matki Boskiej Różaocowej w Pabianicach. Podobne nabożeostwa odbyły się we wszystkich kościołach 
stacyjnych „Roku Wiary”, a do tych należy i nasz kościół parafialny.         Krzysztof Nieszwiec 

W IMIĘ OJCA 
Na trzy 

lata przed 
jubileuszem 1050-
lecia chrztu Polski, 
ojciec Jan Góra OP 
wraz z młodzieżą, 

z którą 
przygotowują 

spotkania na 
polach lednickich, 
podjęli przygotowania 

do tej rocznicy. Dlatego też hasło tegorocznego 
spotkania młodych LEDNICA 2000 brzmiało "W imię 
Ojca...". W przyszłym roku będzie "W imię Syna...", 
za dwa lata "W imię Ducha Świętego...", a w 2016 
wyśpiewamy uroczyste AMEN. 

Podczas tegorocznego spotkania, zgodnie 
z tematem, zostały poruszone istotne aspekty Ojcostwa: 
1) Bóg jest Ojcem, 2) ty masz ojca oraz 3) ty będziesz 
ojcem. Oparto się na autorytetach świętych takich jak bł. 
Jan Paweł II, św. Andrzej Bobola, św. Stanisław, 
bł. Edmund Bojanowski czy św. Józef. Spotkania na 
polach lednickich to czas radości, gdzie możemy śpiewad 
i taoczyd na cześd Pana, który karmi nas swoim słowem. 
W związku z tym symbolem spotkania w tym roku były 
łyżeczki, na których znajdował się napis"...karmisz nas do 
syta". Symbolizują one troskę i opiekę, jaką obdarza nas 
ojciec - karmiciel rodziny. Gościliśmy Szymona Hołownię 
- znanego prezentera telewizyjnego, który otwarcie 

mówi o swojej wierze. Podczas swojego świadectwa 
zwrócił uwagę na to, że często brakuje nam obrazu Boga 
jako Ojca, który jest miłosierny i pragnie naszego 
szczęścia. 

W czasie uroczystej Eucharystii swoje słowo 
skierował do obecnych na polach bp Grzegorz Ryś 
z Krakowa. Wzbudził on nasze zainteresowanie postawą 
Jezusa, który od Ostatniej Wieczerzy do śmierci na 
krzyżu wielokrotnie i w szczególny sposób przyzywał 
Ojca i Jemu oddawał Swoje cierpienie. Zagościł także 
wśród nas prezydent RP, Bronisław Komorowski, który 
zaciekawił nas korelacją słów "Ojciec" i "Ojczyzna". Pan 
prezydent odważył się także zataoczyd z młodymi 
zgromadzonymi na polach lednickich. Nie zabrakło także 
słowa i błogosławieostwa Ojca Świętego. Pomimo 
zmiennej pogody wytrwaliśmy do adoracji Najświętszego 
Sakramentu i powierzyliśmy swoje życie Chrystusowi. 

Nikt, ani nic nie odda tego, co można 
doświadczyd podczas takiego spotkania, dlatego też 
zapraszam tych, których tam nie było, za rok. 
Organizowane są także spotkania na polach lednickich 
dla dzieci, seniorów i motocyklistów. Dziękujemy Bogu 
za kapłanów, którzy są dla nas każdego dnia ojcami 
duchowymi. Dziękujemy ks. Proboszczowi za to, że jak 
ojciec, zawsze jest otwarty na nasze pomysły. 
Wikariuszom, którzy jak ojcowie, zawsze służą dobrym 
słowem. A w szczególności ks. Janowi, który podjął 
z nami ten pielgrzymi trud.        

 Joanna Kisiel 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
W dniu 11 czerwca bieżącego roku grupa 

młodzieży gimnazjalnej z rąk Jego Ekscelencji 
Ks. Bp Adama Lepy, przyjmie Sakrament Ducha 
Świętego. Uczniowie do tego wydarzenia 
przygotowywali się cały rok szkolny, poprzez szkolną 

katechezę, cotygodniowe msze niedzielne (które 
praktycznie sami przygotowywali), spotkania z 
kapłanem, rekolekcje i spowiedź świętą. Po raz pierwszy 
do młodzieży Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu dołączyli 
uczniowie Prywatnego Gimnazjum Awans, które 
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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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Rozmawiają dwie sąsiadki: 
 - My tam naszemu synkowi 
na chrzcie daliśmy Ferrari. 
- Czyście powariowali?! 
 - Może, ale przynajmniej 
mamy Ferrari... 
 

znajduje się na terenie Liceum im. Staszica. Sakrament 
bierzmowania jest swoistym testem dojrzałości 
duchowej młodego człowieka. Po raz pierwszy to on sam 
decyduje o swojej wierze i wyznaje ją publicznie przed 
biskupem. Sakrament bierzmowania jest jednym z 
najważniejszych sakramentów. Wraz z chrztem i 
eucharystią stanowią tzw. sakramenty wtajemniczenia 
chrześcijaoskiego. Celem przyjęcia tego sakramentu jest 
umocnienie człowieka w wierze, poprzez szczególne 
uświęcenie Duchem Świętym. Osoba przyjmująca 
bierzmowanie otrzymuje tzw. Dary Ducha Świętego 
(mądrości, rady, męstwa, rozumu, umiejętności, 

pobożności, bojaźni Bożej), które są swoistymi 
drogowskazami jak żyd dla młodego chrześcijanina. 
Oprócz młodzieży, do Sakramentu Bierzmowania 
przystąpi jeszcze grupa osób dorosłych, która pragnie 
dopełnid swoje życie sakramentalne. Składam serdeczne 
podziękowania za całoroczną współpracę ks. Piotrowi 
Skurze i Panu Przemysławowi Janiszewskiemu – 
katechecie z Liceum im. Staszica i Gimnazjum „Awans”. 
Młodzieży życzę natomiast, aby postanowienia podjęte 
podczas przyjmowania Sakramentu Ducha Świętego 
realizowały się każdego dnia ich życia.        

Igor Krawczyk

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Ksiąg Parafialnych 

Sakrament chrztu otrzymali 

Kalina Płusa 
Michał Wodyoski 

 
Módlmy się za dzieci ochrzczone,  

aby Duch Św. napełniał ich swoimi darami 
 i prowadził przez życie drogą prawdy 

 

Kasa na dworcu kolejowym: 
 - Poproszę bilet na pociąg. 
 - Ale jaki? 
 - Żółto – niebieski. 
 - Dobrze, ale dokąd? 
 - Do połowy niebieski, wyżej 
żółty.  
 
 

Mama Jasia idzie do wróżki. staje pod drzwiami i puka. 
 - Kto tam? – słyszy ze środka kobiecy głos. 
 Mama oddala się, mrucząc: „Naciągaczka. I za co mam jej płacid?” 
 
 
 

Odeszli do wieczności 

Alicja Zagórska (ur.1921) 
Janina Gierszon (ur.1928) 
Bolesława Starczewska (ur.1924) 
Witold Pelc (ur.1959) 
Jan Jędrzejczak (ur.1937) 
Krystyna Walczak (ur.1949) 
Edward Zięba (ur.1955) 
Genowefa Michalak (ur.1928) 
Marek Wieczorek (ur.1945) 
Andrzej Zielkowski (ur.1953) 
Czesław Zachor (ur.1940) 
Wacława Błażejewska (ur.1926) 
 

Módlmy się za zmarłych, aby przez Boże 
miłosierdzie weszli do chwały życia wiecznego 

 

Sakrament małżeństwa zawarli 

Monika Głuszcz i Piotr Górnik 
Katarzyna Bielioska i Sebastian Bielioski 
 

Módlmy się za nowych małżonków, aby Chrystus obecny w 
ich życiu umacniał 

 ich miłośd i napełniał ich radością 

Mama podaje obiad 5 – letniemu Jasiowi, który 
– jak dotąd – jeszcze nigdy nie wypowiedział 
nawet jednego słowa.  
 - A gdzie jest kompot? – pyta nagle chłopiec. 
 - Dziecko drogie, to ty umiesz mówid?! 
 - Umiem.  
 - To dlaczego nigdy wcześniej się nie 
odzywałeś? 
 - Bo do tej pory zawsze był kompot. 
 

Opracowała Elżbieta Hildt 


