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

 

28 ROCZNICA SWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 
  

 22 maja w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w 
Zgierzu, miał miejsce jubileusz 28-lecia święceń 
kapłańskich. Swoją święto przeżywali kapłani, któ-
rzy zostali wyświęceni 25 maja 1991 r. przez ks. 
arcybiskupa Władysława Ziółka. Wyświęconych 
zostało 19 kapłanów – 2 kapłanów odeszło do 
Pana, 17 kapłanów pełni posługę duszpasterską. 
Jednym z Jubilatów był ks. Sławomir, kapłan po-
sługujący w naszej parafii. 
 Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. 
prałat Henryk Kowaliński z pw. Świętej Jadwigi  
z Tomaszowa Mazowieckiego. Podczas homilii ks. 
prałat podkreślił, że kapłan jest powołany do tego 
by być szczególnym świadkiem Bożej miłości oraz 
Bożej obecności dla człowieka. Zaznaczył ważność 

czytania i zagłębiania się w życiu codzien-
nym w Ewangelię.  
 Na zakończenie liderzy grup parafial-
nych, podziękowali Bogu za 28 lat Ich ka-
płaństwa. W słowach skierowanych do Ka-
płanów wyrazili swoją wdzięczność za ich 
obecność wśród wspólnoty parafialnej  
i prowadzenie ku Bogu. Podziękowali za 
posługę na chwałę Boga i na pożytek lu-
dziom. Życząc na kolejne lata w służby ka-
płańskiej wielu łask Bożych, opieki Matki 
Boskiej Dobrej Rady, uśmiechu na każdy 
dzień oraz wytrwałości w pokonywaniu tru-
dów życia codziennego. 
 

Marianna Strugińska - Felczyńska 
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 
 

 Boże Ciało jest inaczej nazywane Uroczystością Naj-
świętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Podczas obchodów 
wspominana jest ostatnia wieczerza i przemienienie 
wina i chleba w ciało i krew Chrystusa. Jest więc podob-
ne do Wielkiego Czwartku, podczas którego również 
wspominamy to wydarzenie, ale 
wtedy łączymy ją z Męką Jezusa, a 
Boże Ciało ma charakter radosny i 
dziękczynny. Jest to święto naka-
zane. Zaczęto je obchodzić w XIII 
wieku, na początku tylko w diece-
zji Liège, a trochę później w całej 
Germanii i w końcu w całym Ko-
ściele Katolickim. Uroczystość 
ustanowiona została po widze-
niach bł. Julianny z Cornillon. W 
Polsce jako pierwszy polecił ob-
chodzić to święto bp Nankier w 
diecezji krakowskiej w 1320 r. 
Podczas odnowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy 
święta Bożego Ciała wprowadzono nową nazwę: uroczy-
stości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  
 W Polsce obchody uroczystości wiążą się z procesją z 
Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja 
zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, gdzie 
czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmen-
ty czterech Ewangelii. 
 Okna budynków na trasie procesji ozdabiane są symbo-
lami eucharystycznymi, obrazami religijnymi i kwiatami. 
W niektórych częściach Włoch czy Ameryki Łacińskiej 
ulice, którymi przechodzi procesja Bożego Ciała wykła-
dane są kwiatami. W Hiszpanii kwiatami dekoruje się 

ściany domów. Podczas procesji z Najświętszym Sakra-
mentem w wielu miastach włoskich z okolicznych do-
mów zrzucane są barwne kartki z drukowanymi hasłami 
eucharystycznymi. W naszej parafii Asysta dziecięca 
układa dywan kwiatowy. 

  Z Bożym Ciałem związana jest także 
uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, która jest obchodzona zaraz po 
oktawie Bożego Ciała, czyli w piątek 
osiem dni po Bożym Ciele. W encyklice 
„Mysterium fidei” papież Paweł VI 
przypomina: „Kult uwielbienia, należny 
sakramentowi Eucharystii, okazywał 
zawsze i okazuje Kościół katolicki nie 
tylko w czasie obrzędów Mszy świętej, 
ale i poza nią, przez jak najstaranniej-
sze przechowywanie konsekrowanych 
Hostii, wystawianie ich do publicznej 
adoracji wiernych i obnoszenie w pro-

cesjach”. 
 W imieniu Duszpasterzy z naszej parafii zapraszamy 
wszystkich Parafian do udziału w uroczystości. Niech 
nasze uczestnictwo będzie nie tylko publicznym wyzna-
niem wiary, ale naszym bardzo osobistym spotkaniem z 
 Jezusem „w hostii utajonym”.   
 Ksiądz Proboszcz wraz z kapłanami zachęcają i zapra-
szają również do włączenia się w przygotowanie uroczy-
stości – wszystkich, którzy mogliby pomóc w przygoto-
waniu ołtarzy  i trasy procesji. Do upiększenia procesji 
zapraszamy dzieci I komunijne, dziewczynki do sypania 
kwiatów.  

Gajek Agnieszka  

 

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 

MATKI KOŚCIOŁA 
  
 Dzieje Kościoła to dzieje Chrystusa i Jego Matki. Bóg 
złożył Maryi wyjątkową propozycję, a Ona ją przyjęła: 
mocą Ducha Świętego poczęła Jezusa Chrystusa, urodziła 
Go i była obecna w każdym najważniejszym momencie 
Jego życia. Towarzyszyła Mu na Kalwarii, gdzie stojąc 
pod krzyżem usłyszała słowa Chrystusa, skierowane do 
Jana: „Oto Matka twoja”. Od tej pory stała się Matką 
wszystkich uczniów i całego Kościoła. Wg Dziejów Apo-
stolskich w Wieczerniku podczas Zesłania Ducha Święte-
go apostołowie „trwali jednomyślnie na modlitwie ra-
zem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego 
(Dz 1, 14). Zesłanie Ducha Świętego dało początek dzia-
łalności Kościoła. Odtąd Maryja, nazywana Wspomoży-

cielką Wiernych, 
przez wieki towarzy-
szy Kościołowi jako 
Matka. Tak rozumieli 
Jej rolę liczni teolo-
gowie.  
Biskupi polscy zabie-
gali o oficjalne za-
twierdzenie kultu 
Maryi – Matki Kościo-
ła podkreślając, że 
Jezus i Maryja są 
zawsze razem. Ko-
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ściół Chrystusowy jest jednocześnie Maryjny. Matka 
Boża to Matka każdego z nas, wrażliwa, troskliwa, czuła  
i wierna. Z oddaniem i miłością prowadzi nas do Syna. 
19 września 1964 r. Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan 
Wyszyński wygłosił przemówienie, w którym wspominał 
dzieje Polski. Dla naszego narodu Maryja zawsze była 
najczulszą Matką, źródłem siły duchowej, jedynym ra-
tunkiem i zwycięstwem w najtrudniejszych chwilach. 21 
listopada 1964 r. papież Paweł VI ogłosił Najświętszą 
Maryję Pannę Matką Kościoła – wiernych i duchowień-
stwa, a w 1968 r. potwierdził to w Wyznaniu Wiary (tzw. 
Credo Pawłowe). Za zgodą Ojca Św. Święto Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła zostało wprowadzone przez 
Episkopat Polski 4 maja 1971 r. i jest obchodzone w po-
niedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.  

Biskupi polscy dodali także do Litanii Loretańskiej nowe 
wezwanie: „Matko Kościoła módl się za nami”. Soboro-
wa Konstytucja o Kościele mówi: „W swojej apostolskiej 
działalności Kościół słusznie ogląda się na Tę, która zro-
dziła Chrystusa, który po to począł się z Ducha Świętego  
i narodził się z Dziewicy, aby przez Kościół także w ser-
cach wiernych rodził się i wzrastał.” (KK nr 65).  
Decyzją Ojca Św. Franciszka z marca 2018 r. w całym 
Kościele obrządku łacińskiego będzie obchodzone Święto 
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Dekret waty-
kański wyraża pragnienie papieża, aby oddać cześć Ma-
ryi, rozwijać pobożność Maryjną i macierzyńską wrażli-
wość w Kościele. 

Elżbieta Hildt

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

24 czerwca obchodzimy 
uroczystość Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela. Jest 
to wyjątkowy święty – 
jako jedyny cieszy się 
przywilejem obchodze-
nia jego uroczystości w 
dniu urodzin. Dodatko-
wo św. Jan wspominany 
jest  
w kalendarzu liturgicz-
nym 29 sierpnia, kiedy 
to obchodzimy dzień 
jego męczeńskiej śmier-
ci. 
 Jak czytamy na kar-

tach Nowego Testamentu, św. Jan Chrzciciel urodził się 
pół roku przed Jezusem w Judei, w mieście Aim Karim 
leżącym ok. 7 km od Jerozolimy. Był on synem żydow-
skiego kapłana Zachariasza i Elżbiety, która była krewną 
Maryi (Łk 1,5-80). Jego narodzenie i szczególne posłan-
nictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, pod-
czas służby, którą kapłan pełnił w świątyni (Łk 1,8-17). 
Niestety, Zachariasz wiedząc, że jego żona jest bezpłod-
na, nie uwierzył archaniołowi, wskutek czego utracił 
mowę. Dopiero przy obrzezaniu chłopca, który otrzymał 
imię zgodnie z poleceniem anioła, Zachariasz wyśpiewał 
kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjań-
skich i wita swojego syna jako proroka, który będzie 
szedł przed Panem (Łk 1,68-79). Kantyk ten jest stałą 
częścią codziennej porannej modlitwy Kościoła – Jutrzni. 
 Już w łonie Matki Jan Chrzciciel zwiastował nadejście 
zbliżającego się Zbawiciela. „W tym czasie Maryja wybra-
ła się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta 

w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i po-
zdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie 
Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty 
napełnił Elżbietę” (Łk 1,39-41) – pisze Ewangelista Łu-
kasz. 
 Prawdopodobnie po śmierci rodziców św. Jan rozpo-
czął ascetyczne życie na Pustyni Judzkiej. Kiedy skończył 
30 lat mógł według prawa występować publicznie i nau-
czać, co czynił w okolicach rzeki Jordan. Głównym celem 
jego misji stało się wzywanie ludzi do nawrócenia oraz 
przygotowanie drogi do publicznej służby Jezusa. Symbo-
lem tego był chrzest udzielany przez proroka w rzece 
Jordan. 
 Wkrótce działalność św. Jana została zauważona 
przez starszyznę ludu oraz samego Heroda II Antypasa. 
Niedługo po chrzcie Jezusa twarde słowa św. Jana na 
temat niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei stały 
się pretekstem, by wtrącić go do więzienia. W dniu uro-
dzin Heroda, podczas uczty, na skutek spisku jego żony 
Herodiady, Jan został ścięty mieczem. Wydarzyło się to 
ok. 32 roku. 
 Po tym wydarzeniu Jezus tak powiedział o św. Janie: 
„Coście wyszli oglądać na pustyni? (…) Proroka zoba-
czyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On 
jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wy-
słańca 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). Takiego świadectwa z ust Chrystusa nie otrzymał 
żaden inny człowiek. 
Warto w tym dniu przypomnieć sobie, że i my jesteśmy 
powołani, aby głosić nie tylko słowem, ale czynem Jezu-
sa i przygotowywać Mu drogi na powtórne przyjście. 
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Narodzenie Jana Chrzciciela jest okazją, aby wyrazić Bo-
gu wdzięczność za dar życia. Pan okazuje „wielkie miło-
sierdzie” nad kobietami, które – podobnie jak Elżbieta – 
współpracują z Bogiem w przekazywaniu daru życia.  
I dzięki ich otwartości, rodzi się nowe życie. Wydarzenie 

z Ain Karim uświadamia nam, że każde życie jest warto-
ściowe, jest cudem miłosierdzia. W tym dziele miłosier-
dzia często pośredniczy Maryja. 

Aneta Mikołajczyk 

 

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 

- NAJPIĘKNIEJSZY DAR OD JEZUSA 
 

 W dniach 13 i 20 maja 2019 r. w naszym kościele 
parafialnym odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej.  
     Liturgii przewodniczył i kazanie do dzieci wygłosił ks. 
Konrad Wojna. Pierwsza Komunia Święta to wydarzenie 
w życiu dziecka, które pogłębia jego relację z Jezusem 
Eucharystycznym. Dzieci przygotowując się uczą się  
o Panu Bogu, o Jego wielkiej miłości do człowieka, który 
dał Swojego Syna, aby nas zbawił. Pan Jezus chciał zostać 
z nami, dlatego pozostał pod postacią Chleba i Wina, 
abyśmy mogli Go przyjmować. Komunia Święta pogłębia 
naszą wieź z Bogiem i dodaje nam siły na każdy dzień. 

        Przez cały tydzień dzieci uczestniczyły w tzw. „Bia-
łym tygodniu”, czyli nabożeństwach majowych połączo-
nych z Mszą św. Jest to kontynuacja tego Wielkiego Dnia 
Pierwszej Komunii św. oraz przedłużenie świętowania i 
radości z tego, że Pan Jezus przychodzi do nich i mogą w 
pełni uczestniczyć we Mszy św.  Jest to też stary zwyczaj 
nawiązujący do pierwszych wieków chrześcijaństwa. 
Codzienna modlitwa, okolicznościowe kazania i Komunia 
Św. miały na celu lepsze przygotowanie dzieci do świa-
domego, czynnego i regularnego uczestnictwa w nie-
dzielnych Mszach Świętych. Pamiętajmy w naszych mo-
dlitwach o tych dzieciach, aby zawsze były wierne Panu 
Jezusowi. 

Agnieszka Gajek
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MODLITWA DO MATKI BOŻEJ SŁOWEM, MUZYKĄ I ŚPIEWEM 
   

 25 maja w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady  
w Zgierzu odbył o się wyjątkowe nabożeństwo  ma-
jowe organizowane przez Stowarzyszenie Dom 
Wschodni. Młodzi Afrykańczycy pracujący i studiują-
cy w Łodzi włączyli się w parafialną „majówkę” 
śpiewając z parafianami litanię loretańską w języ-
ku szona oraz wykonując pieśni maryjne śpiewane 
przez chrześcijan w Afryce. Pieśniom towarzyszyła 
medytacja maryjna przygotowana przez Afrykańczy-
ków. 
 Podczas nabożeństwa majowego, mogliśmy do-
świadczyć jedności, której źródłem jest Chrystus  
i Jego Matka. Zanurzając się w obecność Maryi, któ-
ra koi, daje nadzieję, otacza czułą opieką. Słuchając  
z wiarą i uwagą tych utworów, mogliśmy usłyszeć 
głos naszej Matki.  
 Wykonanie pieśni Maryjnych dostarczyło nie 
zapomnianych wrażeń o czym świadczyły gromkie brawa 
i zaproszenie do przybycia do parafii  

Marianna Strugińska - Felczyńska  
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Źródło Objawienia w lesie koło Dietrznik. 

HYBRYDOWE WYJAZDY PO WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM –  

WIARA, PRZYRODA, SZTUKA, HISTORIA 
 

 W 2019 roku województwo łódzkie obchodzi swój 
Jubileusz 100 lat powstania. Zarząd Województwa Łódz-
kiego wspiera działania organizacji społecznych, których 
celem jest promowanie bogactwa przyrodniczego, kultu-
rowego oraz dziedzictwa. Jubileusze stwarzają okazje do 
bliższego poznania, dlatego członkowie Polskiego Towa-
rzystwa Schronisk Młodzieżowych i Akcji Katolickiej 
wspólnie udali się w jednodniową 
podróż, odkrywając  dziedzictwo 
kulturowe województwa łódzkiego.  
 Skąd nazwa Hybryda Kujawska? 
Województwo łódzkie posiada swój 
herb, w którym umieszczona jest 
Hybryda Kujawska przedstawiająca – 
półorła – półlwa. Nawiązuje do daw-
nych herbów województw sieradz-
kiego (czarny półorzeł) i łęczyckiego 
(biały półorzeł) oraz dodatkowo  
w dolnej części tarczy czarnego nieu-
koronowanego orła z literą R na pier-
si (XVI-wieczne godło ziemi rawskiej 
na Mazowszu, w znacznej części 
należącej dziś do województwa 
łódzkiego). Żółto-czerwone barwy pasów (wzięte z herbu 
miejskiego Łodzi) oraz nowoczesna, XX-wieczna stylizacja 
zwierząt heraldycznych wskazują na czas powstania wo-
jewództwa łódzkiego (1919 r.), przemysłowy charakter 
regionu oraz obecną rolę miasta Łodzi.  
 Podróż rozpoczęliśmy od Sędziejowic, miejscowości, 
gdzie była toczona walka z Rosjanami. Tutaj poznaliśmy 
historię wsi, udaliśmy się do powstałej w 1882 roku szko-
ły w Sędziejowicach, a także zwiedzaliśmy Izbę Histo-
ryczną.  
 Kolejnym etapem naszej wyprawy był Toporów, czyli 
niewielka malownicza miej-
scowość  na lewym brzegu 
Warty.  Z historią kościoła 
 i jego skarbami zapoznał 
nas ks. proboszcz tamtejszej 
parafii. Murowany kościół 
pw. Przemienienia Pańskie-
go kryje w swoich wnę-
trzach niezwykłe dzieło - 
obraz Jerzego Dudy-Gracza 
„Przemienienie Pańskie”, 
namalowany w 1995 r. Ob-
raz umieszczono nad ołta-
rzem i  jest jedną z najwięk-
szych realizacji artysty. Skła-
da się z sześciu płócien. 
Sportretował na nim także 

siebie w postaci w czerwonej chustce w lewym dolnym 
rogu. Inne figury ,,Przemienienia Pańskiego” mają  twa-
rze bezdomnych, których Duda –Gracz spotkał na dwor-
cu kolejowym w Katowicach, gdzie mieszkał. W Toporo-
wie kontynuowane są plenery malarskie i rzeźbiarskie,  
a turyści przyjeżdżają podziwiać dzieło Dudy –Gracza. 
  Z Toporowa udaliśmy się Kamionu. Tu znajduje się 

drewniana kapliczka na rozstaju 
dróg, kryta gontem, zwieńczona 
sygnaturą. Ściany niewielkiej 
kapliczki zbudowano z imponują-
cych bali szerokich na grubo po-
nad pół metra. Na wiszącym kru-
cyfiksie widnieją daty wycięte  
w 1894 i 1900 roku. W środku 
wisi drewniany płaskorzeźbiony  
tryptyk z wizerunkiem Chrystusa 
Króla, Św. Wojciecha i Św. Stani-
sława Kostki. 
 W trakcie odkrywania bogac-

twa województwa łódzkiego, 
nie mogło zabraknąć zwiedza-
nia Wielunia. 

 Obszar wieluński bogaty jest w stanowiska archeolo-
giczne, dawne szlaki handlowe, w tym bursztynowy, czy 
unikatowe drewniane kościoły z XVI wieku. Do najważ-
niejszych obiektów atrakcyjnych turystycznie, które po-
znaliśmy jest  klasycystyczny pałac z XIX wieku, miesz-
czący się na fundamentach średniowiecznego zamku 
Kazimierza Wielkiego, a także kościół parafialny pw. św. 
Józefa z ok. 1740 r. Ciekawy element wystroju wnętrza 
stanowią polichromie z iluzjonistycznie malowanymi 
ołtarzami. W ołtarzach bocznych znajdują się obrazy 
Przemieniania Pańskiego (przeł. XVIII i XIX w.), Rozmno-

żenia chlebów (autorstwa 
Jana Ścisło, 1796 r.), św. 
Jana Nepomucena, św. 
męczenniczki, Objawienia 
św. Jana Kalasantego  
i św. Barbary (przeł. XVIII 
i XIX w., później przema-
lowane), a ponadto XVII-
wieczny obraz Złożenie 
do grobu. Kościół para-
fialny p.w. św. Józefa 
należał do zespołu zabu-
dowań dawnego kole-
gium pijarskiego i pełnił 
funkcję świątyni przy-
klasztornej. Sędziejowice. 
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W naszej podróży dotarliśmy także do Rudy. Tu najcie-
kawszym zabytkiem jest kościół, którego budowę rozpo-
częto w 1106 roku. Zachowały się do dnia dzisiejszego 
fragmenty romańskiej 
budowli wraz z pozosta-
łościami malowideł  
w stylu bizantyjskim. 
Dodatkowo w bezpo-
średnim sąsiedztwie ko-
ścioła znajduje się zespół 
pałacowo-parkowy  
z folwarkiem z 1851 roku. 
 W Przywozie wraz  
z przewodnikiem udali-
śmy się na spacer do 
Kurhanów Książęcych  
z II w. n.e. Dotarliśmy 
także do źródełka Obja-
wienia w Kałużach k. Wielunia. Źródełko ma początek  
w 1856 r., kiedy to Franciszce Pęcherz, mieszkance 
Dzietrznik, w konarach sosny ukazała się Matka Boska. 
Również inni mieszkańcy Dzietrznik dostrzegali cudowny 
wizerunek i modlili się do niego. Do dzisiaj jednak władze 
kościelne oficjalnie nie uznały tego miejsca kultu, biskupi 
odprawiają Msze Święte przy źródełku.  
 Na naszym szlaku nie mogło zabraknąć Załęczańskie-
go Parku Krajobrazowego, który niewątpliwie jest jed-

nym z piękniejszych i cennym przyrodniczo miejscem,  
o ciekawej kulturze i historii. Urokliwy przełom Warty, 
otaczające rzekę o naturalnym korycie lasy oraz soczy-

ście zielone, bujne łąki, a do 
tego wapienne ostańce, 
wzgórza morenowe, jaskinie, 
źródła krasowe i występująca 
bogato fauna i flora oczarują 
każdego. Jednym z niezapo-
mnianych wrażeń zostały 
uroki Żabiego Stawu. Swój 
urok zawdzięcza przede 
wszystkim białym kwiatom 
grzybienia północnego (lilii 
wodnej), które pokrywają 
powierzchnię stawu. Mogli-
śmy też  posłuchać kumaka 
nizinnego. 

Podczas wyjazdu nie mogło zabraknąć chwili na odpo-
czynek, kiełbasek z ogniska i wspólnego śpiewu. 
  Z wyjazdu w pamięci zostały niezapomniane wraże-
nia, modlitwa do  Św. Józefa, a także wspólne śpiewanie 
pieśni Majowych przy źródełku Objawienia.  
Dziękujemy wszystkim za wspólne odkrywanie urokli-
wych zakątków województwa łódzkiego. 

 
Marianna Strugińska – Felczyńska 

 
 
 

 

PREZYDENT SPOTKAŁ SIĘ Z SENIORAMI 
 

 Klub Seniora działający przy parafii pw. Matki Boskiej 
Dobrej Rady w Zgierzu zaprosił na swoje spotkanie pre-
zydenta Miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego.  
W spotkaniu uczestniczył ks. proboszcz parafii A. Blewiń-
ski oraz ks. Stanisław. Sylwester Sobiech przewodniczący 

Klubu  podzielił się   swoją radością z przybycia szczegól-
nego gościa, ponieważ od pierwszej wizyty w Urzędzie 
Miasta prezydent wyraził swoja gotowość na spotkania  
z seniorami. Uczestnicy, kierowali wiele pytań do Prezy-
denta, dotyczących m.in. problemów Miasta Zgierza, 
remontów dróg, zagospodarowania  miejskich prze-
strzeni, planów na obecną kadencję oraz działań podję-
tych dotyczących seniorów. 
Prezydent powiedział, że jest otwarty na nowe pomysły 
inicjatywy podejmowane przez działające w naszym mie-
ście  środowisko seniorskie oraz deklaruje swą  pomoc  
i wsparcie. Na następne spotkanie uczestnicy Klubu 
umówili się z pracownikiem Urzędu Miasta - panią Rena-
tą, aby uzyskać więcej informacji dotyczącej karty senio-
ra. 
 Zapraszamy osoby chętne do Klubu Seniora działają-
cego przy parafii, spotkania odbywają się w poniedziałki 
o godz.10.00. 

Marianna Strugińska - Felczyńska 

 

Obraz  Dudy –Gracz „Przemienienie Pańskie” w Kościele w 
Toporowie. 
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Zespół Taneczny ze Spółdzielczego Domu Kultury „SEM” 
Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 „ZDROWA RODZINA TO 

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO”  

XIII FESTYN PARAFIALNY W 

PARAFII MATKI BOSKIEJ DO-

BREJ RADY W ZGIERZU 
 
 W dniu 9 maja br. w naszej parafii odbył się festyn 
rodzinny, którego koordynatorem był ks. Konrad Wojna, 
przy wsparciu ks. proboszcz Andrzeja Blewińskiego oraz 
kapłanów posługujących w parafii. 
 Te coroczne wydarzenie wspólnoty parafialnej jest 
sposobnością do wzajemnego poznania się, integracji 
parafian i mieszkańców Zgierza, a także zachęcania do 
podejmowania wspólnych działań na rzecz środowiska 
lokalnego. 

 Do udziału w festynie zaproszono lokalne zespoły 
taneczne i muzyczne z placówek oświatowych, które 
miały możliwość zaprezentowania swojego dorobku 
artystycznego. Wśród naszych artystów znaleźli się m.in.: 

 ,,Zespół Wokalny Cantabile’’ z Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Zgierzu - przygotowany pod 
kierunkiem nauczyciela Wojciecha Bogusławskiego, 

 młodzież ze Społecznej Szkoły Muzycznej TPZ II stop-
nia - duet fletowy, duet akordeonowy z saksofonem, 

 ,,Zespól Vokalny’’ ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. 
Jana Kochanowskiego 
w Zgierzu z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Od-
działami Sportowymi, 

 ze Spółdzielczego Domu 
Kultury „SEM” Zgier-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, którego kie-
rownikiem jest pani Ja-
dwiga Skwarek – wy-
stąpiły zespoły tanecz-

ne: ,,Mała Fantazja” i ,,Średnia Fantazja’’ -  przygo-
towane przez choreografa Katarzynę Korzeniowska – 
Killo oraz  ,,Codex’’ i ,,Małe Altrego’’ przygotowane 
przez choreografa Natalię Matusiak, 

 z Młodzieżowego Domu Kultury – którego dyrekto-
rem jest Aneta Kopacz wystąpił ,,Zespół Sposób na 
Nudę’’ przygotowany pod kierunkiem nauczyciela 
Katarzyny Szczepańskiej, 

 Melodyjki z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgie-
rzu, których opiekunem jest pani Beata Pawłowska, 

 Oliwia Krusińska z Zespołu Talent Kolektyw, 

  Julia Szwajcer Talent Kolektyw, która wprowadziła 
nas w świat piękna muzyki.  

 Część artystyczną prowadziły Dominika i Marta Strużek  
z grupy młodzieżowej. 
 Podczas festynu dzieciom dużo wrażeń sprawiła 
możliwość poznania wozu bojowego strażaków  
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Zgierzu, a także samochodu   policyjnego 
przygotowanego przez Komendę Powiatową Policji  
w Zgierzu. 

  Jednym z punktów atrakcji dla dzieci była zabawa  
z klaunami i pokaz wielkich baniek – prowadzona 
przez grupę z Teatru Feniks z MDK w Zgierzu. 
Uczestnicy mogli  sprawdzić swoje umiejętności 
strzeleckie na stanowisku Łuczniczego Klubu Spor-
towego Boruta w Zgierzu, który został przygotowa-
nym przez Krzysztofa i Kingę Cylke (Domowy Ko-
ściół).  Dla najmłodszych parafian zostały przygo-
towane atrakcje  przez pana Jacka Krysztofiaka - 
członka Domowego Kościoła, czym była możliwość 
kierowania lokomotywą, a także malowanie twarzy 
przez młodzież z Ruchu Światło Życie i warsztaty 

żonglerki prowadzone 
przez Martę Rolicz z 
Młodzieżowego Domu 
Kultury w Zgierzu. 

 Zregenerować siły moż-
na było zjadając pyszne 
wypieki przygotowane 
przez Panie z parafii. Zosta-
ło przygotowanych 25 cista 
przez: 
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Tor kolejowy. 

 panią Agnieszka Jędrzejczak (Akcja Katolicka), 

 panie Janinę Jarmolińską, Agnieszkę Jarmolińską, 
Zofię Sędzicką, Janinę Kiełpińską, Jadwigę Cylke –  
(Asysta Parafialna), 

 panie Magdę Kameckę i Salamon Katarzynę z Chóru 
parafialnego, 

 panią z Żywej Róży tj. Janinę Domańską,  

 panią Zenone Kalbarczyk z Różańca w imieniu Ojczy-
zny, 

 panią Janinę Kapustę z Bractwo Pielgrzymkowe.  
Stoisko z ciastami obsługiwane było przez panią Karolinę 
Krysztofiak (Domowy Kościół), panie Agnieszkę, Katarzy-
nę, Janinę (asysta parafialna), członków Asysty dziecięcej 
- Dominika Stróżka, Beatę Pawlak, Gabrysię oraz  panią 
Magdę Kamecką (Chór Parafialny). 
 Pyszne babeczki i napoje dla uczestników festynu 
przygotował także Zespół Szkół im J. Cezaka w Zgierzu,  
a częstowali nimi pani Wiola Pietrzykowska i Marzena 
Kordel - Kołoska. Rada Osiedla 
Nowe Miasto w Zgierzu przygo-
towała także dla uczestników 
ciasteczka i popcorn, a nad cało-
ścią czuwała Przewodnicząca 
Rady Osiedla Nowe Miasto pani 
Anna Marcińska i Zbigniew Beł-
kowski. 
 Na uczestników czekała kieł-
basa z grilla, grochówka, chleb ze 
smalcem, ogórki małosolne przy-
gotowane przez członków  
i sympatyków Akcji Katolickiej - 
Marka  Wietrzyka, Alinę Lesz-
czak, Hannę Florczak wspierane 
przez Edwarda Mosa. Smalec przygotował Janusz Barbar 
i Pietrzak Urszula, smaczny chleb dostarczył katecheta 
Igor Krawczyk i Sławomir Bartczak. Ogórki przyrządziła 
Hieronima Bretes, a gości obsługiwali Maria Wielec, Hie-
ronima Bretes i Hanna Wójciak.  Kiełbasę zakupił Sła-

womir Jędrzejczak. Kiełbaski z grilla serwowały Renata 
Kurczewska i Jolanta  Szalińska.  
 Na uczestników festynu czekały także losy wykonane 
przez członków Domowego Kościoła - Wojciecha i Bogu-
sławę Zapałów wraz z dziećmi Moniką, Weroniką i Pio-
trem wspólnie z rodziną Pruszaków Annę i Wojciecha. 
Każdy los był zwycięski, a dodatkowo uprawniał do 
udziału w losowaniu nagród głównych. 
 Nie można zapomnieć o osobach, które zadbały  
o ustawienie sceny, ławek, stołów, czyli członków Asysty 
Parafialnej i Akcji Katolickiej - Wiktor Jarmoliński, Kazi-
mierz Pogorzelski, Marek Wietrzyk, Janusz Klimczuk, 
Edward Mos, Zbyszek Bełkowski, Sławomir Jędrzejczak, 
Bolesław Urbański oraz Grzegorz Zatorski. Pani Beata 
Pawlak z Asysty Dziecięcej zorganizowała namioty  
z firmy Viko. 
 Członkowie Akcji Katolickiej oraz rodzina Felczyńskich 
Józef i Marianna wspierali ks. Konrada w dotarciu do 
sponsorów i placówek oświatowych. 
 Plakatami zajęła się wspólnie z ks. Konradem,s. 
Agnieszka Wójt, Akcja Katolicka, Marianna, Edward Mos 
i Janusz Klimczuk. Zdjęcia podczas festynu wykonała 
Akcja Katolicka –Marianna Strugińska.  
 Nagrodę główną telewizor zakupił ks. proboszcz An-
drzej Blewiński. Wśród nagród do wygrania były m.in. 
rowery, wejścia do groty solnej, parku linowego, karnet 
do Nowej Gdyni lub pływalni, wyjazd do Sejmu i obiad, 
książki, krzewy doniczkowe, nocleg w Hotelu San Remo, 
obiad w restauracji, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, 
bony do drogerii oraz wiele nagród rzeczowych. 
 Podczas wręczania nagród przez ks. proboszcza An-
drzeja Blewińskiego i ks. Konrada Wojnę dodatkową 
nagrodą były zagrane fanfary przez Bogdana Wargowia-
ka.  

 Występy dzieci i 
młodzieży dostarczyły 
niezapomnianych wra-
żeń uczestnikom festy-
nu, a emocje i okrzyki 
radości podczas loso-
wania nagród pozosta-
ną na długo w pamięci.  
 Na zakończenie ks. 
proboszcz podziękował 
wszystkim za udział 
 i pomoc podczas orga-
nizacji festynu oraz 
wspólnie odśpiewano 

apel Maryjny. 
 Słowa podziękowania kierujemy dla ks. Konrada, 
który wspierany przez ks. proboszcza, ks. Stanisława, ks. 
Sławomira oraz grupy parafialne i parafian, podjął wszel-
kie starania, aby przygotować niezapomniany festyn dla 
parafian. 

Marianna Strugińska-Felczyńska

Melodyjki. 
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Julia Szwajcer - Talend Kolektyw Zespół Vokalny ze Szkoły Podstawowej nr 6 Zgierzu 

Magda Kamecka w roli gospodarza dzielenia ciastami. Zespół ,,Sposób na Nudę”  z MDK w Zgierzu. 

Zespół ,,Metamorfoza'' z MDK w Zgierzu. Uczniowie ze  Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia  TPZ  
w Zgierzu. 

Zespół Vokalny Cantabile z Państwowej Szkoły Muzycznej 
 I stopnia w Zgierzu. 
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PODZIĘKOWANIE 
 

 Kierujemy wyrazy wdzięczności dla firm, placówek oświatowych i instytucji, które wspierały organizację Rodzin-
nego Festynu Parafialnego przy Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Dziękujemy za okazanie wsparcia rze-
czowego oraz pomoc w działaniach podejmowanych na rzecz dobra uczestników festynu parafialnego.  
 Wspólnie spędzony czas dostarczył wiele radości uśmiechów, pogłębienia więzi lokalnej, a losowanie ufundowa-
nych nagród dostarczyło uczestnikom wiele radości. 
 Wdzięczni za wielkie serce i dobrą wolę życzymy Państwu wielu łask Bożych, opieki Matki Boskiej oraz pomyślno-
ści w życiu osobistym i satysfakcji w pracy zawodowej.  
Żywimy nadzieje, że dotychczasowa współpraca będzie nadal kontynuowana. 
                                                                                                     

 Ks. proboszcz Andrzej Blewiński 
 

 

Firmy, placówki, organizacje, instytucje i osoby 
prywatne wspierające festyn parafialny. 

 
1. Bar u ,,BORÓWY” Żaneta Borowska Zgierz, ul. Naru-

towicza 26. 
2. Klub Forma Fitness Zgierz – Beata Urbańska, ul Samo-

zwaniec 18.  
3. Zakład Fryzjerski Teresa Świątaszczyk, Zgierz ul. Kiliń-

skiego 5. 
4. Salon Fryzjersko- Kosmetyczny ,,Awangarda” w Zgie-

rzu, ul. Rembowskiego36/40.  
5. Gabinet Kosmetyczny Jolanta Stefańska w Zgierzu, ul. 

Parzęczewska 21. 
6. Zakład Fotograficzny ,,FUJILAB” Jacek Marciniak  

w Zgierzu, ul. Długa 38.  
7. Sklep ,,Szafa Małolata” Tomasz Sieradzki, Zgierz al. 

Armii Krajowej 6a.  
8. Butik ,,Alicja” Mirosława Sieradzka, Zgierz ul. Armii 

Krajowej 6. 
9. Gabinet masażu Remigiusza Pawlaka, Łódź ul. Naru-

towicza 32.  
10.  Izabela Dobrowolska Prezes Zarządu Spółki Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zgierzu, 
ul. Łęczycka.  

11.  Księgarnia ,,Pan Tadeusz” Tadeusz Dąbrowski, Zgierz 
ul. Długa 55. 

12.  Sklep Wielobranżowy ,,DOMFACH” Zygmunt  
Żebrowski, Zgierz ul Parzęczewska 21.  

13.  Salomon Wiesław - Zakład Kowalski w Zgierzu,  
ul. Łódzka 48. 

14.  Spółka Eurofoam Polska Sp.z.o.o Zgierz, ul Szczawiń-
ska 42. 

15.  Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych J.M. Bączyk, 
Zgierz ul. Zawiszy Czarnego 54.  

16.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu,  
ul. Wschodnia 2. 

17.  Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych ,,Końca” Alek-
sandra Fligiel w Zgierz, ul. Młodzieżowa 53. 

18.  Poradnia Valeo Medical Łódź, ul. Retkińska 70.  
19.  Restauracja Sphinx w Zgierzu, ul. Dąbrowskiego 20. 

20.  Restauracja City Pizza, Zgierz Plac Kilińskiego 9.  
21.  Restauracja & Bar Myśliwski w Zgierzu,  

ul. Ks. J. Popiełuszki 9. 
22.  Restauracja San Remo Zgierz, ul Chemików 6.  
23.  Hotel San Remo Zgierz, ul. Chemików 6.  
24.  Restauracja McDonalds, Zgierz ul. Armii Krajowej 4.  
25.  Sklep AGD ,,WALDI” Zgierz, ul Długa 4. 
26.  Apteka ,,WSPÓLNA” Zgierz, ul. Ks. J .Popiełuszki 2a.  
27.  Drogeria Natalia w Zgierzu, ul. Długa 4.  
28.  Przewodnicząca Rada Osiedla Nowe Miasto -  Anna 

Marcińska. 
29.  Prezes Zarządu Rady Osiedla Nowego  Miasta-

Andrzej Łaszczewski. 
30.  Sławomir Jędrzejewski- parafianin. 
31.  Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba St. Cezaka w Zgierzu -

dyrektor Lilianna Lipińśka.  
32.  Ks. Andrzej Blewiński - proboszcz parafii Matki Bo-

skiej Dobrej Rady w Zgierzu. 
33.  Ewa Polakowska- parafianka. 
34.  Karolina i Jacek Krysztofiakowie- parafianie. 
35.  Drogeria FHUK. Wróbel -  Zgierz ul Długa 55 
36.  Agata Grzelak - Makowczyńska  - Radna Rady Miej-

skiej w Zgierzu.   
37.  Maciński Grzegorz - Radny Rady Miasta w Zgierzu. 
38.  Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Zgierzu, Komendant bryg. mgr inż. Paweł  
Malinowski. 

39.  Komenda Powiatową Policji w Zgierzu, Komendan-
tem Powiatowej Policji w Zgierzu jest mł. Insp. Woj-
ciech Włodarczyk. 

40.  Sportowy Łuczniczy Klub ,,Boruta Zgierz” - trener 
Ewa Siemońska.  

41.  Młodzieżowy Dom Kultury – dyrektor Anna Kopacz  
42.  Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia  w Zgierzu-  

dyrektor Piotr Chałys 
43.  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zgierzu - 

dyrektor Jerzy Zamuszko. 
44.  Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w 

Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami 
Sportowymi - dyrektor Halina Sypka. 
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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”: Marianna Strugińska-Felczyńska, Agnieszka Paszkowska, Elżbieta Hildt, Aneta Mikołajczyk.. 

Składanie gazetki: Agnieszka Paszkowska, Marianna Strugińska-Felczyńska. 
Zdjęcia: Marianna Strugińska-Felczyńska  

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

45.  Vika Majewscy Sp.zo.o., ul Brukowa w Łodzi- produ-
cent namiotów. 

46.  Urząd Miasta Zgierza- Prezydent Przemysław Stani-
szewski. 

47.  Bank Spółdzielczy w Zgierzu- ul Długa 62 - prezes 
Zarządu Elżbieta Zytek. 

48.  Stacja Nowa Gdynia w Zgierzu ul. Sosnowa 1. 
49.  Spółdzielczy Dom Kultury ,,SEM’’ Zgierskiej  

Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu, ul. Parzęczew-
ska 21  - kierownik Jadwiga Skwarek. 

50.  Julia Szwajcer Talent Kolektyw. Niepubliczne Szkoły 
Artystyczne w Zgierzu, ul. Boya Żeleńskiego 33 lok 6. 

51.   Oliwia Krusińka z zespołu Talend Kolektyw Julii 
Szwajcer. 

52.   Chór Melodyjki z pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w 
Zgierzu- prowadząca Beata Pawłowska 

53.   Marek Matuszewski – poseł na Sejm V, VI, VII i VIII 
kadencji. 

54.   Kawiarnia Klubowa ul. Wschodnia 2 MOSIR –Piotr 
Makowski. 

55.   Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierz pl. Kilińskie-
go 7 - kierownik Iwona Boberska. 

56.   Wydział Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza- – 
Naczelnik Elżbieta Sakiewa. 

 
 

Opracowanie: 
 Ks. Konrad Wojna 

Marianna Strugińska-Felczyńska - Akcja Katolicka 

 

 

 

Z ŻYCIA PARAFII 
 

 Podobnie jak w latach ubiegłych nasza parafia organizuje półkolonie dla 
dzieci w dwóch terminach: 15 – 19 i 22 – 26 lipca. Zgłoszenia przyjmujemy w 
kancelarii. Koszt uczestnictwa wynosi  tylko 20 zł. Jak zwykle oferujemy wie-
le atrakcji. 
 
 
 

 
  
Przez cały miesiąc czerwiec, zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe.  
W dniach od poniedziałku do soboty o godzinie 18:00.  W niedziele zaś o godzinie 17:30. 
Zapraszamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Jezuso-
wego. 

 


