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GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA: 

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA: 
  

W dzisiejszej Ewangelii człowieka głuchego i niewidomego przyprowadzono do Jezusa nie po specjali-
styczne lekarstwo, ale po nałożenie rąk. Jezus nie tylko wykonał ten gest, ale włożył także palce do jego 
uszu i śliną dotknął jego języka. - Oba te gesty są gestami symbolicznymi. Palec Boży to jeszcze jeden 

znak działania Ducha Świętego   … Jezus daje choremu człowiekowi możliwość przyjęcia Bożego 
Słowa  w Duchu Świętym tzn., że w tym spotkaniu Jezus chce poprowadzić chorego człowieka do 
głębszego spojrzenia na samego siebie, na to co jest, a co nie jest jego zdrowiem.  
 Mówiąc o tym, Metropolita Łódzki wskazał na problem słuchania współczesnego czło-
wieka. - Czy jest dzisiaj większa i cięższa choroba niż głuchota, nieumiejętność słuchania? … Czy 
ktoś jeszcze dzisiaj potrafi słuchać? Wszyscy potrafią mówić. Odmieniamy przez wszystkie przy-
padki słowo dialog. Dialog oznacza najpierw umiejętność, zdolność słuchania. To jest zdolność, 
która jest dziś niesłychanie rzadką zdolnością, dzisiaj wszyscy mają pragnienie wypowiedzenia 
swojego zdania. … A choroby języka? Należy zauważyć obecnie pewne oswajanie z językiem, 
który jest pełen nienawiści, krzywdzący, niszczący, oskarżający, obelżywy. - Nie przeszkadza 
nam, że nasz język potrafi drugiego zabić. …  Jezus jest jedynym lekarzem, który potrafi dotrzeć 
do najgłębszych i najpoważniejszych chorób w człowieku.    
https://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2022/02/abp-grzegorz-rys-na-xxx-swiatowy-dzien-chorego-lodz-2022 

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA NA WIELKI POST:   

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA             http://franciszek.org.pl/  
Do  użytku wewnętrznego wspólnoty parafialnej.  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77;  
Okładka:  Zdjęcia:1.str.:Krzyż ołtarzowy; 12str. Krzyż ołtarzowy w okresie wielkanocnym. Fot. Maria Mazurkiewicz. Zdj. wewnątrz numeru: https://
archidiecezja.lodz.pl i inne strony Internetu.  
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ks. Proboszcz Robert Kaczmarek; Osoby wspomagające: Maria Mazurkiewicz, Waldemar 
Thiele. Zapraszamy wszystkich chętnych do redagowania gazetki. Teksty można nadsyłać na adres: marimaz@o2.pl     
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów.  
Druk: Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl  

Języka natomiast  
nikt z ludzi  
nie potrafi okiełznać,  
to zło niestateczne,  
pełne zabójczego jadu.  

Przy jego pomocy  
wielbimy Boga i Ojca  
i nim przeklinamy ludzi, 
stworzonych  
na podobieństwo Boże.  
 Z tych samych ust  
wychodzi  
błogosławieństwo  
i przekleństwo.  
Tak być nie może,  
bracia moi.  

Czyż z tej samej  
szczeliny źródła  
wytryska  
woda słodka i gorzka?  
(Jk 3,8-11) 

 Nadstawianie drugiego policzka nie oznacza milczenia, poddawania 
się niesprawiedliwości. … Nadstawianie drugiego policzka nie jest chowa-
niem się przegranego, lecz działaniem tego, który ma większą siłę wewnętrz-
ną: tego, kto zło dobrem zwycięża, kto otwiera serca wroga, kto demaskuje 
bezsens jego nienawiści. Nie jest to taktyka podyktowana kalkulacją, lecz 
miłością. Drodzy bracia i siostry, to właśnie bezinteresowna i niezasłużona 
miłość, którą otrzymujemy od Jezusa rodzi w naszych sercach sposób postę-
powania podobny do Jego sposobu postępowania, odrzucający wszelką ze-
mstę….Z Duchem Jezusa możemy na zło odpowiadać dobrem, możemy miło-
wać tych, którzy wyrządzają nam zło. Tak właśnie czynią chrześcijanie. Jak 
smutne jest to, gdy ludzie i narody, dumne z bycia chrześcijanami, postrzegają innych jako wrogów i my-
ślą o prowadzeniu wojny przeciwko sobie!      
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-02/papiez-o-modlitwie-za-nieprzyjaciol-ona-przemienia-zlo-w-dobro.html 
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
 Moi drodzy parafianie i sympatycy naszej Parafii i naszego Głosu św. Fran-
ciszka. 

 Moi drodzy przed nami czas pustyni i prawdy naszej wiary,  
to czas Wielkiego Postu. Czas naszego tu i teraz, zmagań ze swoimi sła-
bościami - czas postu, modlitwy i jałmużny. 
 Ma nam pomóc we wzroście naszej wiary - wydać owoc. To czas odzyskania 
godności dziecka Bożego - utraconego przez grzech pierworodny i inne grzechy.  
 Pomagają też nabożeństwa tego czasu jak Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. 
 Idźmy w ten czas z odwagą i ufnością w Bożą opatrzność. 

Ks. Robert  



DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

W  STYCZNIU I LUTYM  2022:  

                                Odeszli do Pana…  

Bronisław Sitek, Zofia Lindner, Zofia Wróblewska, Anna Karos, Mariola 
Hil-Marczewska, Krystyna Milińska, Barbara Sędecka, Mirosław Sędecki, 
Gabriela Wachowiec, Hieronim Madaj, Józef Mistygacz, Jan Latański, Ge-
nowefa Arkita, Janina Janiak, Małgorzata Bogdańska, Mieczysława Szmaj-
da, Józef Owczarek, Emilia Słubik, Joanna Szymańska, Władysława Me-
recz, Narcyza Gabara, Hanka Podsiadła, Agnieszka Janiak, Marianna 
Kmieć, Kazimierz Kaczmarek, Karol Wiszniewski, Jadwiga Selerowicz, 
Mieczysław Palusiak, Stanisław Zieliński, Mirosława Jaskulska-Haber, 

Andrzej Zieliński, Zdzisław Michalski, Czesław Jurek, Jadwiga Kolczyńska, Zofia Turczak, Bożenna 
Wojtczak, Kazimiera Reterska, Irena Rajska, Marianna Jednorowicz, Halina Pietrus, Piotr Janicki, Je-
rzy Janusik, Anna Kopeć, Zdzisław Misiak, Janusz Kosicki, Cecylia Śpiewak, Jan Pa-
welec, Henryk Weder. 
                                                                       Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Tel. 42 233 67 77 
poniedziałek - piątek:  9.00 - 10.30;  16.00-17.00 ;      
sobota:                         9.00 - 10.30 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom,  
którzy wspierają utrzymanie naszej parafii i świątyni.  

Zapewniamy o pamięci w modlitwie o wszelkie łaski,  zdrowie i cierpliwość, w tym trudnym czasie. 
Ofiary można wpłacać na konto parafialne:    

Bank Pekao SA       25 1240 1545 1111 0010 2074 7364 

DNI POWSZEDNIE ..……………….....7.00;  7.30;  17.00;  18.00 
SOBOTY…………………………...… 7.00;  7.30;    8.00;   18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA …….......7.30;   9.30  11.00  12.30;   18.00 
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU  
z oddaniem czci jego relikwiom, w czwartki ……………………………....17.00 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH  
w niedziele przed Mszą Św.……………………………….....7.30;  9.30;  11.00 
W  INTENCJI ZMARŁYCH  polecanych Bogu w Wypominkach  
oraz  tych, którzy odeszli od nas w ostatnim miesiącu  
w ostatni piątek miesiąca .……………………………………………..…. 18.00 
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy ..15.00 – 17.00 

• Koronka do Miłosierdzia Bożego………………….……..……. 15.00 

• Modlitwy do św. Franciszka i zakończenie  Adoracji….…….. 16.45 
DROGA  KRZYŻOWA w piątki…………………...8.00,  17.30 (dla dzieci), 18.30  
GORZKIE ŻALE w niedziele ……………………………………………… 17.15 
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Mocą Chrztu  Świętego do wspólnoty Kościoła przez polanie wodą  
zostali włączeni: 

Zofia Zuzanna Maciejewska,     Hanna Pola Krawczyk,        Tymoteusz Łuczak. 



Pamiętaj, że prochem jesteś… 

  

  
 W Środę Popielcową rozpoczyna się w Ko-
ściele czas Wielkiego Postu. Nieodłącznym ele-
mentem tego dnia jest obrzęd posypania głów 
popiołem. Podczas tego obrzędu kapłan wypo-
wiada słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w 
proch się obrócisz”, które bardzo wyraźnie odpo-
wiadają znanemu skądinąd zwrotowi memento 
mori. Słowa o byciu prochem wskazują też na 
naszą kruchość, dlatego tak ważne jest przylgnię-
cie do Boga. Stąd istotne jest nasze nawrócenie, 
dlatego w Popielec słyszymy także następujące 
słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię”.  
 Zwyczaj posypywania głowy popiołem to 

owoc praktyki pokutnej, którą od V w. rozpoczynano okres Wielkiego Postu. Wpierw posypywano nim 
głowy w poniedziałek, a od 604 r. w środę. Miał wtedy miejsce sakrament pokuty, ale pokuty publicz-
nej. Po odbytej spowiedzi pokutnicy wychodzili przed kościół, wygnani z niego jak prarodzice z raju, a 
biskup wraz z prezbiterami sypał im na głowy popiół, parafrazując słowa z Księgi Rodzaju: „Pamiętaj, 
człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz; czyń pokutę, abyś miał życie wieczne”. Następnie 
kropiono wodą święconą pokutników i ich szaty pokutne, noszone przez nich w okresie Wielkiego Po-
stu. Potem leżeli oni twarzą do zie-
mi, a lud zebrany w kościele śpie-
wał „Litanię do wszystkich świę-
tych”.  
 W X w. coraz więcej wier-
nych dołączało do grona publicz-
nych pokutników, dlatego wycho-
dząc naprzeciwko tej rodzącej się 
praktyce papież Urban II w 1091 r. 
na synodzie w Benewencie ustano-
wił obrzęd posypania głów popio-
łem dla wszystkich wiernych uczest-
niczących w obrzędach. Ponadto w 
tym czasie ustalono, że popiół, któ-
rego używa się do posypania głów, 
ma pochodzić z palm poświęconych 
w poprzednim roku w Niedzielę 
Palmową. Ten fakt przypomina, że 
właśnie Chrystus, wysławiany przy 
wjeździe do Jerozolimy przez tłumy niosące gałązki palmowe jako Mesjasz i Król, daje nam siłę do 
duchowego odrodzenia – pokonywania grzechów i budowy dobra w sobie. Posypywanie głowy popio-
łem ma nam przypomnieć o konieczności podjęcia pokuty i o konieczności duchowego przygotowania 
się na świętowanie Wielkiej Nocy.  
 Popiół jest symbolem tego, co jest materialne, doczesne, przemijające. Symbolizuje również po-
kutę, ale jest też znakiem dotyczącym tajemnicy początku ludzkiego istnienia, gdyż, jak czytamy w 
Księdze Rodzaju, człowiek został stworzony przez Boga z prochu ziemi, czyli z tego, co materialne, 
najmniej znaczące, niezwykle ulotne i kruche. Popiół jest również symbolem nawrócenia i chęci po-
wrotu do Boga, a także symbolem uniżenia. (cd. na str. 5) 
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 Ks. Robert Kaczmarek. Posypanie głów popiołem 
w archikatedrze łódzkiej 2012 rok.  

Wielkopostny obrzęd wykluczenia pokutników w Popielec według 'Pontificale 
Romanum' z 1595–1596. José Jiménez;  

Pokutnicy w dolnym kościele bazyliki w Asyżu, fragment obrazu olejnego, 1874.  

Refleksje kapłana na temat… 
Ks. Radosław Krych 
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POWIERZONA PRZEZ  
PAPIEŻA  FRANCISZKA  

 
Za pracowników służby 

zdrowia 
Módlmy się, aby zaangażowa-
nie pracowników służby zdro-
wia w opiekę nad osobami 
chorymi i starszymi, szczegól-
nie w krajach najuboższych, 
było wspierane przez rządy i 
lokalne wspólnoty. 

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
Aby liderzy ruchów poszukiwali 
nowych metod ewangelizacji i 
formacji.  
 
Członkowie Krucjaty z naszej parafii 
modlą się nieustannym różańcem w 
wyznaczonych godzinach 19 dnia 
każdego miesiąca 

INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MIESIĄCE 
 

                                           MARZEC 2022 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 

Abyśmy w Wielkim Poście 
uświadomili sobie, że wszystko 
ma swój czas - czas choroby i 
czas uzdrowienia oraz zawie-
rzyli ten czas NMP Niepokala-
nej 

POWIERZONA PRZEZ  
PAPIEŻA  FRANCISZKA  

O chrześcijańską odpowiedź 
na wyzwania bioetyczne 

Módlmy się, abyśmy my, chrze-
ścijanie, w obliczu nowych wy-
zwań bioetycznych wspierali 
zawsze ochronę życia modlitwą 
i działaniami społecznymi. 
 Członkowie Kół Różańcowych 
odmawiają codziennie jedną wyznaczo-
ną dziesiątkę różańca  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
Aby Wielki Post stał się cza-
sem przebaczenia wszystkim 
tym, którzy wyrządzili nam zło. 
  

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 
Abyśmy stali w postawie „fiat” 
Maryi, realizując rycerski cel, 
aby jak najwięcej dusz jak naj-
ściślej z Sercem Przenajświęt-
szym Jezusa - przez Niepoka-
laną połączyć 

 
Bóg mnie  
kocha  
w moim  
grzechu tak, 
że ten grzech  
przerzuca na 
Swojego  
Syna. 
Syn staje się 
moim  
grzechem  
po to, żeby 
mój grzech 
umarł. 
Abp. Grzegorz Ryś 
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 Taka symbolika popiołu, jako znaku pokuty, uniżenia, ale i 
uznania własnej klęski, weszła po części nie tylko do chrześcijańskiej 
tradycji, ale była znana już Żydom, starożytnym Grekom oraz Ara-
bom. Kiedy ktoś posypywał sobie głowę popiołem lub używał worka 
z popiołem za swoje posłanie, uniżał się, przepraszając w ten sposób 
za zło, jakie wyrządził. Posypywano sobie też głowę, ale także tarza-
no się i spano w nim, podrzucano w górę na znak żałoby, a gdy kraj 
przegrał wojnę – na znak smutku.  
 Popiół ponadto jest znakiem oczyszczenia - używało się go do 
oczyszczania przedmiotów, zanim wynaleziono bardziej skuteczne 
środki chemiczne. Warto podkreślić, że popiół powstaje ze spalania. 
To „powstanie” tego znaku pokuty ma nam uzmysłowić, że, w myśl 
słów św. Pawła, ma umrzeć w każdym z nas „stary człowiek”, grzesz-
ny, by mógł narodzić się nowy człowiek dzięki łasce, którą wysłużył 
nam Chrystus Zmartwychwstały.  
 Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt posypania głowy popiołem, 
mianowicie, gdy ten znak wchodził do liturgii, zarówno w Starym 
Testamencie, jak i w czasach chrześcijańskich posypywanie popiołem 

było jednym z nielicznych sposobów użyźniania ziemi. Tam, gdzie posypano ją popiołem, była nadzieja 
na lepszy plon. Posypanie głowy było więc po prostu znakiem nadziei na zmianę na lepsze.  Nie można 
też zapomnieć o symbolice Feniksa, mitycznego ptaka, który odradzał się z popiołów. To też symbol chęt-
nie używany przez chrześcijan. W epoce patrystycznej uczyniono Feniksa, ze względu na owo odradzanie 
się, symbolem powstającego z martwych Jezusa Chrystusa, który „utorował” nam drogę do naszego zmar-
twychwstania. 
 Chrześcijanin, słysząc słowa: „prochem jesteś i w proch się obrócisz” powinien bardziej sobie 
uzmysłowić, że nie jest nieśmiertelny. Kresem jego doczesnego życia jest śmierć, po której jego ciało ob-
róci się w proch. Jednakże ma on również podjąć tu i teraz wysiłek powrotu do Boga, „spalić” w sobie 
starego człowieka wraz z jego grzesznymi uczynkami i sprawić, by przez pokutę gleba jego życia została 
na nowo użyźniona rosą Ducha świętego, Jego Darami, które mają w nim wydać piękne owoce.  

Feniks - unikalny drzeworyt ptasi w 
kronikach norymberskich, 1493  



KRUCYFIKS  
który ocalił Rzym 
przed epidemią 

 
 Ten łaskami słynący krucyfiks znajduje się na co dzień  
przy ulicy Corso w Rzymie, w kościele stacyjnym z szóstej 
środy Wielkiego Postu, wzniesionym na miejscu mę-
czeństwa papieża Marcelego I (255-309). XV-wieczny 
krucyfiks uznawany jest za cudowny, gdyż wiążą się z 
nim dwa ważne wydarzenia z XVI wieku.  
 W nocy 22 maja 1519 roku wtedy romańska 
świątynia św. Marcelego została doszczętnie 
zniszczona przez pożar. Krucyfiks ocalał z pożaru, 
jako jedyny element wyposażenia. Od tamtego 
czasu stał się on dla mieszkańców Rzymu obiek-
tem szczególnej czci.  
 Trzy lata później, w 1522 roku, kiedy w Rzy-
mie wybuchła epidemia cholery dziesiątkująca 
mieszkańców, przez kilka dni noszono procesjo-
nalnie krzyż św. Marcelego ulicami miasta, by Bóg 
odwrócił nieszczęście. I rzeczywiście, prośby Rzy-
mian zostały wysłuchane, a procesje z krzyżem 
weszły odtąd do stałej tradycji miasta. Sam Kru-
cyfiks znalazł godne miejsce w nowym renesanso-
wym kościele zbudowanym w miejscu spalonej 
świątyni, w Kaplicy Krzyża Świętego.  Zwyczajem 

stało się również uroczyste noszenie tego krzyża w procesji do Bazyliki Św. Piotra w czasie lat 
świętych. Do tej tradycji nawiązał św. Jan Paweł II w roku Świętym 2000, nazywając przyniesio-
ny do bazyliki krzyż „niezwykłym symbolem Bożego Miłosierdzia”. Ramiona tegoż krzyża odsłaniał 
na Watykanie celebrans podczas liturgii Wielkopiątkowej 2000 roku, a Jan Paweł II jako pierwszy 
z największą czcią ucałował stopy Zbawiciela. (Zdjęcie na okładce). 

 Niemal dokładnie 20 lat po tym wydarzeniu, kiedy cały świat zatrzymał się w trwodze i stra-
chu przed pandemią koronawirusa, 15 marca 2020 roku papież Franciszek udał się w samotnej 
pielgrzymce po opustoszałych ulicach  Rzymu do kościoła św. Marcelego, by modlić się przed cu-
downym Krucyfiksem o zatrzymanie epidemii. 27 marca Cudowny Krucyfiks z rzymskiego kościoła 
San Marcello al Corso został przetransportowany do Watykanu, przed Bazylikę św. Piotra (Zdjęcie 
powyżej).  Wieczorem na dziedzińcu bazyliki św. Piotra papież Franciszek kontynuował samotną  
modlitwę przed Krucyfiksem  oraz przed przywiezioną  z Bazyliki Matki Bożej Większej ikoną Salus 
Populi  Romani w intencji ustania pandemii koronawirusa.  Podczas modlitwy, papież udzielił błogo-
sławieństwa „Urbi et orbi” (Miastu i światu), z którym związana była możliwość uzyskania odpustu 
zupełnego.  
 Pamiętamy ten moment, 
który cały świat śledził na ekra-
nach telewizorów. Powszechnie 
obowiązująca kwarantanna, 
strach, niepewność jutra, zakaz 
przemieszczania się…  i papież 
Franciszek z uniesioną Mon-
strancją na tle ciemnego, za-
chmurzonego i  wieczornego 
nieba oraz wymarłego Placu 
św. Piotra , który tonął w stru-
gach deszczu … 
 

Opracowane na podstawie informa-
cji znalezionych w Internecie i wspo-
mnień Joanny Sosnowskiej, redak-
torki miesięcznika „WPiS - Wiara, 
Patriotyzm i Sztuka” nr 3(125) 2021 
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MARZEC 
2022 WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA 

1.03. WT NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
ŚW. Feliksa III, papieża                                     OSTATKI 

2.03  ŚR W I E L KI  PO ST     
ŚRODA POPIELCOWA. Obowiązuje post ścisły tzn. ilościo-
wy i jakościowy. Msze św. z obrzędem posypania głów 
popiołem o godz. 7.00, 8.00, 17.00 i 18.00;   
Początek Kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty.  
55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu          
6. rocznica śmierci  +abp Janusza Bolonka (2016) 
Kościół stacyjny: Matki Boskiej Zwycięskiej 

3.03.  CZW I czwartek miesiąca.  
Kościół stacyjny:  Chrystusa Króla    

4.03.    PT ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 
I piątek miesiąca.  
Droga Krzyżowa 17.30 (dla dzieci) i 18.30  
 Kościół stacyjny: Najświętszego Serca Jezusowego 
(Retkinia);  

5.03.   SB I sobota miesiąca  
Kościół stacyjny:  Najświętszej Eucharystii;  

6.03  1. NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU;    
Gorzkie Żale g. 17.15         

7.03 PN Kościół stacyjny:  św. Franciszka z Asyżu, godz. 18.00  
Mszy św. przewodniczyć będzie Ks. Abp. Senior Wła-
dysław Ziółek 
Św. Perpetuy i Felicyty Męczenniczek 

8.03     WT  Kościół stacyjny:  św. Józefa (Ruda) 
św. Jana Bożego, zakonnika;         
DZIEŃ KOBIET 

9.03       ŚR Kościół stacyjny: Przemienienia Pańskiego;   
 Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy, Św. Katarzyny Bolońskiej, 
św. Dominika Savio. 

10.03  CZW  DZIEŃ MĘŻCZYZN  jako wspomnienie liturgiczne Świętych 
czterdziestu Męczenników z Sebasty  
Kościół stacyjny: św. Wojciecha;                                         

11.03   PT Droga Krzyżowa 17.30 i 18.30     
48. rocznica śmierci Sługi BoŻej  Stanisławy Leszczyńskiej - 
Łodzianki, położnej z Oświęcimia, jej doczesne szczątki znajdują 
się w  kościele Wniebowzięcia NMP, w którym została ochrzczona.  
Kościół stacyjny: św. Maksymiliana Kolbego    

12.03     SB Św. Alojzego Orione, prezbitera 
Kościół stacyjny: Trójcy Przenajświętszej;                             

13.03  2.NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU;    
Gorzkie Żale g. 17.15 
9. rocznica wyboru papieża  Franciszka  

14.03 PN Św. Matyldy 
Kościół stacyjny: św. Anny.                                                    

15. 03  WT Kościół stacyjny: Świętych Apostołów Piotra i Pawła     

16. 03   ŚR Kościół stacyjny: Alberta Chmielowskiego 

17. 03  CZ Św. Patryka, biskupa;  
Kościół stacyjny: Matki Boskiej Jasnogórskiej  

18. 03   PT Droga Krzyżowa 17.30 (dla dzieci) i 18.30;    
60. rocznica święceń kapłańskich biskupa seniora Adama Lepy  
Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła;     
Kościół stacyjny: św. Jana Ewangelisty;    

19.  03  SB UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, 
GŁÓWNEGO PATRONA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ, 
bazylika archikatedralna 18.00 - msza św. 
9. rocz. inauguracji pontyfikatu pap Franciszka;  
17. rocz śmierci bp Bohdana Bejze (2005)    
Kościół stacyjny: św. Jana XXIII;     

20.03      3. NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU.  
Gorzkie Żale g. 17.15   

21.03 PN Kościół stacyjny: Matki Boskiej Różańcowej 
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

22. 03  WT  Św. Zachariasza, papieża 
 Kościół stacyjny: św. Elżbiety Węgierskiej;    

23. 03   ŚR Św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa 
Kościół stacyjny: Opatrzności Bożej   

24. 03 CZ Św. Katarzyny Szwedzkiej, zakonnicy 
Kościół stacyjny:  NMP Królowej Polski 

25. 03    PT UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.    
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 
Droga Krzyżowa 17.30 (dla dzieci) i 18.30  ;  
30. rocz. ustanowienia Archidiecezji Łódzkiej;  
18. rocznica ustanowienia Metropolii Łódzkiej      
Kościół stacyjny:  Najświętszego Serca Jezusowego 
(Julianów) 

26.  03  SB Św. Dobrego Łotra (Dyzmy) 
Kościół stacyjny:  Matki Boskiej Bolesnej;   

27.03     4. NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU.   
Gorzkie Żale g. 17.15 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE głosi w naszej parafii  
ks. prof. Grzegorz Leszczyński (str 9) 
ZMIANA CZASU Z ZIMOWEGO NA LETNI 

28.03 PN REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
Kościół stacyjny:  Miłosierdzia Bożego 

29. 03  WT REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
Kościół stacyjny:  Św.  Antoniego z Padwy        

30. 03   ŚR REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
80 rocz. Śmierci Sł B.  Ks. Dominika Kaczyńskiego (1942) 
Kościół stacyjny:  Najświętszego Zbawiciela   

31. 03  CZ  Św. Balbiny, dziewicy i męczennicy 
Kościół stacyjny: św. Marka Ewangelisty   

KWIECIEŃ 

2022 WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA 

1. 04       PT Droga Krzyżowa  17.30 (dla dzieci) i 18.30  
Św. Hugona          PRIMA APRILIS                     I piątek miesiąca 
Kościół stacyjny: Zesłania Ducha Świętego   

2.  04  SB 17. rocznica śmierci św. Jana Pawła II            I sobota miesiąca  
Św. Franciszka z Pauli 
Kościół stacyjny:  św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

3.04   
 

5. NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU.   
Gorzkie Żale g. 17.15  
Zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów - krzyże pozostawia się zasło-
nięte do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek, natomiast 
obrazy do wigilii Paschalnej;    

4.04  PN Św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła 
Kościół stacyjny:  Wniebowzięcia NMP 

5.04    WT Św. Wincentego Ferreriusza, prezbitera  
Kościół stacyjny:  św. Józefa (ul. Ogrodowa) 

6.04      ŚR Św. Wilhelma z Paryża 
Kościół stacyjny:  Najświętszego Imienia Jezus  

7.04    CZW Św. Jana Chrzciciela de la Salle,                    I czwartek miesiąca 
Kościół stacyjny:  Podwyższenia Świętego Krzyża 

8.04    PT Droga Krzyżowa 17.30 (dla dzieci) i 18.30   
św. Dyzmy, Dionizego, Dobrego Łotra                
Kościół stacyjny: św. Faustyny Kowalskiej   

9.04    SB Św. Gaucheriusza                                                     
67. rocznica śmierci ks. Stanisława Szabelskiego (1955)  - 
trzeciego proboszcza naszej parafii w latach 1945-1950 
Kościół stacyjny:  św. Stanisława Kostki     

10.04   6. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  
PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ - poświęcenie palm przed każda 
mszą św.;  Gorzkie Żale g. 17.15  
12 rocz. Katastrofy smoleńskiej 

W I E L KI  T Y D Z IE Ń      

11.04  PN WIELKI PONIEDZIAŁEK 
Rekolekcje dla Łodzi 
7. rocznica święceń biskupa Marka Marczaka 

12. 04  WT WIELKI WTOREK   Rekolekcje dla Łodzi 

13. 04   ŚR WIELKA ŚRODA     Rekolekcje dla Łodzi 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

14. 04 CZ WIELKI CZWARTEK;   
Msza św. Krzyżma -Bazylika archikatedralna, godz. 10.00 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE      
Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji kapłanów,  godz. 
18.00 z ceremonią mycia nóg. Po Mszy św. przeniesienie Najświęt-
szego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia, Adoracja.  
PAŃSTWOWE ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI 

15. 04   PT WIELKI PIĄTEK.  OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY;  
◊  Godz.15.00 - Droga Krzyżowa  
◊ Rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego, polegająca na 
odmawianiu przez 9 dni Koronki do Miłosierdzia Bożego. Jest ona przygoto-
waniem do święta Miłosierdzia Bożego  
◊ LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ, godz. 18.00 (lektura Słowa 
Bożego, adoracja Krzyża, Komunia św., przeniesienie Najświętszego Sakramentu w 
monstrancji okrytej welonem do symbolicznego Bożego Grobu, Adoracja)  Po Liturgii 
odsłania się wszystkie zakryte krzyże.  

16.04  SB WIELKA SOBOTA  
Święcenie pokarmów - Przez cały dzień od godz. 9.00 co 10 minut, 
zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu.  

OKRES WIELKANOCNY,  
NABOŻEŃSTWO WIGILII PASCHALNEJ- godz. 19.00 
(poświęcenie ognia, paschału, wody chrztu, odnowienie obietnic chrztu św., liturgia 
eucharystyczna)  
Przypominamy, aby przynieść ze sobą świece.  
Udzielenie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej katechumenom, bazylika 
archikatedralna godz. 21.00 

17.04   NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. 
Rezurekcja –godz. 6.00. Następne Msze św. o godz. 
9.30; 11.00;  12.30;  18.00  
57. rocznica śmierci abp Włodzimierza Jasińskiego.(1965)  

18.04 PN PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY. 
Msze św. jak w każdą niedzielę 

19. 04  WT WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY; Katechumenat-w  
Biały Tydzień  w archikatedrze, godz. 18.00 
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.   

20. 04  ŚR ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY 

21. 04  CZ CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY;   

22. 04   PT PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

23.  04  SB SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY   

24.04  2. NIEDZIELA  WIELKANOCNA - 
 MIŁOSIERDZIA BOŻEGO;     Święto patronalne Caritas 
ROZPOCZĘCIE TYGODNIA MIŁOSIERDZIA   

25. 04 PN UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZEN-
NIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI 

26.  04  WT NMP Dobrej Rady 

27. 04   ŚR Św. Zyty, dziewicy 

28.04  CZ Św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika; Św. Ludwika Gri-
gnoon de Montfort, prezbitera; Św. Joanny Bretta Molla 
Bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki 

29.04   PT ŚWIĘTO  ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTO-
RA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY 
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II 
wojny światowej 

30. 04  SB Św. Piusa V, papieża 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czterdziestu_m%C4%99czennik%C3%B3w_z_Sebasty


D 
użą rolę w nakłonieniu Mieszka do przyjęcia wiary 
chrześcijańskiej przypisywano Dąbrówce (Dobrawie). 
Anonimowy benedyktyn, zwany Gallem w Kronice pol-

skiej napisał:  „Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać do-
wody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napa-
stować ludy [sąsiednie] dookoła. Dotychczas jednak w takich 
pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju 
siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej 
bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka. 
Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego 
zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijani-
nem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci ów zwyczaj po-
gański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani 
owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem [dostojników] 
świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże 
małżeńskie, aż powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem 

chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki-
Kościoła”. ...Decyzja Mieszka była uwarunkowana nie tylko politycznie, bowiem poprzez kontakty 
z monarchią czeską książę wiedział o roli Kościoła i chrześcijaństwa jako religijnego spoiwa społeczeń-
stwa łamiącego separatyzmy plemienne. Dostrzegał on również potrzebę wprowadzenia swego władz-
twa w obręb ówczesnego świata chrześcijańskiego, którego cywilizacja była atrakcyjna i wzmacniała 
ideowo pozycję panującego, sakralizując władzę monarszą. Z tego świata czerpał też wzorce dla orga-
nizacji rozrastającego się państwa.  

M 
isja chrześcijańska udająca się do państwa Polan została przygotowana za wiedzą cesarza Ot-
tona I Wielkiego i przy poważnym zaangażowaniu się biskupstwa ratyzbońskiego, któremu 
podlegały Czechy. Misjonarze niewątpliwie znali język słowiański i byli wyposażeni w stosowne 

księgi, paramenty i szaty liturgiczne. Na czele misji stał zapewne Jordan. Dąbrówka przybyła do Polski 
wraz z misjonarzami jesienią 965 r. i wtedy zostało zawarte małżeństwo z księciem polańskim. Przez 
kilka miesięcy trwały przygotowania Mieszka I oraz jego najbliższego otoczenia dworskiego 
do przyjęcia Chrztu św. Misjonarze przy wsparciu Dąbrówki objaśniali władcy i elicie skupionej 
na dworze prawdy wiary chrześcijańskiej oraz uczyli podstawowych modlitw i nowych zasad moralnych 
życia chrześcijanina. Wiarygodne źródła historyczne przekazały nam tylko datę roczną chrztu Miesz-
ka I, tj. rok 966, ale nie podały informacji o miejscu przyjęcia sakramentu i jego szafarzu. Najbar-
dziej stosowną do ochrzczenia monarchy i jego otoczenia liturgiczną okolicznością była Wielka Sobo-
ta, która w 966 r. przypadała na14kwietnia. 
 

T 
ak więc najpewniej w tym dniu w jednym z głównych grodów monarchii – w Poznaniu lub 
na Ostrowie Lednickim, lub w Gnieźnie – nastąpił niezwykle doniosły dla dziejów Polski akt 
chrztu św. Mieszka I. ... Sam akt Chrztu św. odbył się poprzez trzykrotne całkowite zanurzenie 

się Mieszka w wybudowanym basenie chrzcielnym. Szafarzem sakramentu był prawdopodobnie jakiś 
biskup przybyły specjalnie na tę okoliczność z terenu cesarstwa. Chrztu św. władcy mógł udzielić także 
Jordan, który z pewnością przygotował księcia do przyjęcia pierwszych sakramentów. Jeśli biskup 
chrzcił księcia, to ten sakrament był połączony z bierzmowaniem poprzez namaszczenie przezeń krzy-
żmem czoła ochrzczonego władcy. Po Chrzcie św. (i ewentualnym przyjęciu sakramentu bierzmowa-
nia) Mieszko uczestniczył w uroczystej Mszy św. i przystąpił po raz pierwszy do Komunii świętej. Nie 
wiadomo, kto był jego ojcem chrzestnym, być może brat Dąbrówki, książę czeski Bolesław II. Również 
sprawa imienia chrzestnego Mieszka jest niejasna, bowiem brak o nim informacji w ówczesnych rela-
cjach dziejopisarskich. 
 

M 
ieszko I zaledwie w dwa lata po swoim chrzcie zdołał wystarać się o biskupstwo dla swego 
państwa. Znakomicie wykorzystał przy tym zwycięstwo odniesione we wrześniu 967 r. nad 
Wolinianami i Wichmanem. Wysłał specjalne poselstwo na czele z Jordanem do Rzymu, gdzie 

przebywał wówczas Otton I, z wiadomością o pokonaniu saskiego buntownika. Przy tej okazji posłowie 
Mieszka I przekazali cesarzowi miecz Wichmana, zaś Jordan złożył relację o chrzcie księcia polskiego 
i jego otoczenia Ottonowi I i papieżowi Janowi XIII wraz z prośbą o ustanowienie biskupstwa 
w monarchii piastowskiej. Petycja Mieszka I spotkała się z przychylnością cesarza i Stolicy Apostol-
skiej. Jordan został konsekrowany w 968 r. w Rzymie przez papieża na pierwszego biskupa 
polskiego. Po konsekracji, według tradycji przekazanej przez Jana Długosza, otrzymał 
on od Jana XIII miecz św. Piotra, aby wstawiennictwo Księcia Apostołów wspierało misję chrystianiza-
cyjną w Polsce. Ta cenna relikwia przechowywana jest do dziś w katedrze poznańskiej.  

14 kwietnia - PAŃSTWOWE 
ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI 

Prof. Krzysztof Ożóg  
Dwaj najwięksi duchowi przywódcy polskiego narodu w XX w., kardynał Stefan Wy-
szyński i Jan Paweł II, dobitnie podkreślali, że w dziejach narodu polskiego trudno 
znaleźć ważniejszą datę od 966 r., pod którą kryje się fakt przyjęcia Chrztu świętego 

przez Mieszka I, władcę państwa Polan.  
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Fragment z kazania kardynała Stefana Wyszyńskiego, wygłoszonego 
w czasie millenijnej wigilii paschalnej 9 kwietnia 1966 r. w Gnieźnie:  
„Jedno było źródło, z którego wszyscy wzięliśmy. Jedno było źródło 
na Kalwarii, które z woli Chrystusa spłynęło w chrzcie na wszystkie naro-
dy. Jedno też było źródło przed tysiącem lat na polskiej ziemi, które się tak 
wspaniale rozszerzyło, iż użyźnia całą ojczystą ziemię po dziś dzień. Przed 
tysiącem lat pochylił swą głowę pod wodami chrztu Mieszko I, książę 
gnieźnieński i poznański. Od tamtej chwili Kościół wytrwale chrzci dzieci 
narodu polskiego, który rozrósł się we wspaniałą trzydziestomilionową 
rzeszę ochrzczonych Polaków, żyjących na polskiej ziemi i wielomilionową 
rzeszę Polaków pozostających poza granicami Ojczyzny” (Kardynał Stefan 
Wyszyński, Na szlaku tysiąclecia. Wybór kazań, Warszawa 1996, s. 22).  

Kardynałowie Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński entu-
zjastycznie witani w Gnieźnie przez rzesze wiernych 
po Mszy św. z okazji 975-lecia ustanowienia archidiece-
zji gnieźnieńskiej.  
Fot. Ryszard Rzepecki  

 Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość tak napisał o tym wyjątkowym 
momencie dziejowym: „Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli 
tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego 
historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące 
dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsa-
mości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska 
jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna 
istnieć historycznie” (Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy 
na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 81).  

Na str. 8 i 9 znalazły się fragmenty artykułu pt. Źródło z 
którego wzięliśmy wszyscy - Świętowanie narodzin i 
Chrztu Polski” z miesięcznika „WPiS - Wiara, Patriotyzm i 
Sztuka” nr 3(125) 2021 

    REKOLEKCJE w Wielkim Poście  
  27-30 marca 2022 r.  
Wielkopostne rekolekcje w naszej parafii będzie głosił  

ks. prof. Grzegorz Leszczyński 
prawnik, kanonista, profesor nauk pranych, nauczyciel  
akademicki, filozof, poeta, muzyk, wokalista, trębacz, pianista.  
W łódzkiej kurii jest członkiem  

Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów  
oraz wikariuszem sądowym Trybunału Metropolitalnego Łódzkiego.  
Natomiast do 2008 tj. do czasu zamknięcia procedury na poziomie diecezjalnym, przewodniczył komisji ds. procesu 
beatyfikacyjnego sługi Bożego Anzelma Gądka - karmelity bosego, kaznodziei, współzałożyciela Zgromadzenia Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus. 
Ks. Profesor 25 września 2005 został kanonikiem honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej. 

Życzenia  Wielkopostne i Wielkanocne 
 Wielki Post to 40-sto dniowy czas nawrócenia, modlitwy, postu i jał-
mużny, czas przygotowania do przeżycia najważniejszych świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego.  
 W Wielki Czwartek, kiedy będziemy przeżywać Ostatnią Wiecze-

rzę Pana Jezusa swą modlitwą obejmiemy wszystkich naszych kapłanów. 
Niech Chrystus idący od Krzyża do Zmartwychwstania obdarza Was dro-
dzy Kapłani potrzebnymi łaskami, niech owoce Waszej pracy dojrzewają w 
sercach parafian umocnieniem wiary i głębszym umiłowaniem Boga.  
 Niech Wielkopiątkowe wspomnienie Męczeńskiej Śmierci Pana 

Jezusa i Wielkosobotnia Wigilia Paschalna przyczynią się do głębokiego przeżycia przemiany  
serc wszystkich parafian i wewnętrznego zmartwychwstania razem z Chrystusem.  
 Zmartwychwstanie, to odbudowanie nadziei, wzmocnienie wiary i otworzenie serc na miłość. 
 Pozwólmy, by ta przemiana nadała sens i kierunek naszemu życiu, wyzwoliła od bierności 
i obojętności, pozwoliła nie ulegać pokusom, a blask Jezusa Zmartwychwstałego by oświetlał całe 
nasze życie. 
 Niechaj Matka Boża otacza nas swoją opieką, a Duch Święty umacnia swoimi darami.  
 Na czas Wielkanocy radosnego Alleluja! naszym duszpasterzom, siostrom zakonnym 
i parafianom   

- życzy zespół redakcyjny Głosu Świętego Franciszka  
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 „A Bóg, będąc bogaty w ……………………… , przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umar-
łych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni”.  

(List do Efezjan 2, 4-5)  

 Drogie Dzieci, jeśli chcecie się dowiedzieć jakiego słowa brakuje w tym cytacie z Listu do 
Efezjan, to rozwiążcie ten konkurs. Posługując się Ewangelią odszukajcie niżej podane cytaty, a następ-
nie porównajcie je z rysunkami obrazującymi Mękę Pana Jezusa. Przy cytatach podane są literki, które 
należy dopasować do właściwych obrazków i wpisać w okrągłe pola. Po ułożeniu obrazków w kolejności wy-
darzeń uzyskacie rozwiązanie 

Mt.26.49-50 Ł    Mt. 26.74-75 O   Mt. 27.59-61E    Mt. 27.28-30 E 

J.19.17 R          Łk. 23.44-46 Z   Mt 26.14-15 M    Mt. 27.24-26  S    

J.19.1 I           Mt. 27.32  D       Mt. 26.39  I        Łk.23.50-53 I 
 Drogie Dzieci, trwa okres Wielkiego Postu,  okres rozważania Męki Pana Jezusa. Jest to 
czas, który przygotuje nas na wielkie święto - Wielkiej Nocy, w którą Pan Jezus Zmartwychwstał. 
Jednym z symboli tego Zmartwychwstania jest jajko, które oznacza odradzanie się, wieczność i 
zwycięstwo Pana Jezusa nad śmiercią.  
 Zapraszam Was w tym miesiącu do samodzielnego wykonania takiego symbolu, pisanki, czyli 
ozdobionego jajka. Konkurs będzie rozstrzygnięty w niedzielę Miłosierdzia Bożego, 24 kwietnia  
po mszy św. o godz. 11.00. Pozdrawiam Was - wasz  Anioł. 

Święto Miłosierdzia Bożego 
 W oktawie Wielkanocnej Kościół trwa na modlitwie, przygotowując 
się do święta Miłosierdzia Bożego. W czasie epidemii i wojny, kto ra się rozpę-
tała za naszą wschodnią granicą, gdy cały s wiat z niepokojem spogląda w przy-
szłos c , warto przypomniec  sobie, z e tylko ufając Jezusowi, znajdziemy ratunek. 
Oto kilka fragmento w wypowiedzi Jezusa, zapisanych przez s w. Faustynę: Poda-
ję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosier-
dzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie.  
 Obok s w. Faustyny gorliwym czcicielem i Apostołem Miłosierdzia Boz ego 
był s w. Jan Paweł II Papiez , kto ry zapisał się w dziejach Kos cioła jako papiez  Mi-
łosierdzia. To dzięki niemu cały s wiat na nowo odkrył prawdę o Boz ym Miło-
sierdziu, przekazaną przez Faustynę Kowalską. 
 W II Ńiedzielę Wielkanocną, 30 kwietnia 2000 roku, w dniu kanonizacji 
Śiostry Faustyny, Jan Paweł II wypełnił wreszcie pragnienie Pana Jezusa obja-
wione zakonnicy po raz pierwszy w Płocku w 1931 roku : 
Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalu-
jesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wiel-
kanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia.  
 Pan Jezus wielokrotnie wskazywał siostrze Faustynie potrzebę ustanowie-
nia Ś więta Miłosierdzia Boz ego: „W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, pragnę, 

żeby był publicznie ten obraz wystawiony. Niedziela ta jest świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miło-
sierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu 
tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źró-
dła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpusz-
czenia win i kar” – czytamy w „Dzienniczku” s w. Faustyny. 
 Ze względu na wielkos c  obietnic Pana Jezusa Ś więto Miłosierdzia ma najwyz szą rangę pomiędzy wszystkimi 
formami kultu Miłosierdzia Boz ego. Ńajwiększą z nich jest obiecana łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” 
związana z Komunią s więtą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi. Przygotowaniem do tego 
s więta jest nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosier-
dzia Boz ego. Odpuszczenie win i kar, to ogromna łaska, większa od odpustu zupełnego (czyli darowania kar docze-
snych za popełnione grzechy)  i większa niż łaski sześciu sakramentów, z wyjątkiem Sakramentu Chrztu.  
 Zastanawiamy się, co przyniosą nam nadchodzące miesiące i lata? Ńie jest dane nam to wiedziec , ale w świę-
to Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi, bylebyśmy o nie prosili z ufnością. 
Trzeba się pozwolic  ogarnąc  i przeniknąc  Duchowi Ś więtemu, kto rego daje nam Zmartwychwstały Chrystus. 
Chrystus, kto ry pokazując rany w swoim ciele przychodzi do nas z błogosławien stwem i słowami „Pokój wam”. A 
my moz emy w wiarą odpowiedziec  - Jezu ufam Tobie. 

Mały Franciszek 

Obraz beatyfikacyjny i 
kanonizacyjny św. Siostry Faustyny – 

pędzla łodzianki Heleny Tchurzewskiej 
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Mały Franciszek 

WIELKANOCNA BAJECZKA 
Zniosła kurka trzy jajeczka. Przyszła Gosia mała.  
Z gniazdka wszystkie wyciągnęła i … pomalowała. 
Ułożyła je starannie w świątecznym koszyku,  
a te nuż się przechwalać - narobiły krzyku. 
A ja w paski! - A ja w gwiazdki! - Na mnie kurka złota! - Co za wzory!  
- I kolory! - Prześliczna robota! 
 

Na przechwałkach - dyrdymałkach minął dzionek cały.  
- Ja piękniejsza! - Ja śliczniejsza! Wnet się posprzeczały 
Rzekł zajączek: każda ładna, chociaż każda inna.  
Żadna z was się o pierwszeństwo kłócić nie powinna. 
Dobrze radził mądry szarak, ale nic nie wskórał.  
- Powiedz, która z nas piękniejsza? - Powiedz szybko - która? 
 
Wtedy włączył się Baranek: O co się kłócicie?  
Ja ma dla was dar cenniejszy…  I dał jajkom ŻYCIE. 
Pękły wszystkie trzy pisanki,  
a kurczaki małe z jajek się wygramoliły. Jaki świat wspaniały! 
Zapomniały o swej sprzeczce, bo, przyznacie sami,  
że pisanki były przecież tylko … skorupkami. 

Panie Jezu strapiony 
jak mam Ciebie pocieszyć? 
Strasznie chciałbym być świętym 
i już wcale nie grzeszyć. 
Ale sam wiesz najlepiej, 
że to trudne zadanie. 
Będę bardzo się starał, 
tylko pomóż mi Panie. 
Pokaż jak mam ludzi 
swą miłością darzyć, 
By Twą radość zobaczyć 
Na ich smutnej twarzy. 

Zdrada Judasza   

Modlitwa Jezusa  
w Ogrójcu  

Pocałunek Judasza  
Pojmanie Jezusa  

Zaparcie się Piotra  

Jezus przed Piłatem   

 Biczowanie   

Król wyśmiany   

Droga Krzyżowa Pana Jezusa  

Szymon z Cyreny pomaga  
Jezusowi nieść krzyż  

Ukrzyżowanie  
i śmierć Pana Jezusa  

Zdjęcie Pana Jezusa  
z Krzyża   

Pogrzeb Jezusa   
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BIULETYŃ 

RZYMŚKOKATOLICKIEJ 

PARAFII  

Ś W. FRAŃCIŚZKA  

Z AŚYZ U W ŁODZI  

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA NA WIELKANOC:   
  

     Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
Moi drodzy parafianie i sympatycy naszej Parafii i naszego Głosu św. Franciszka. 
 Radość ze Zmartwychwstania Pańskiego Alleluja, Pan Żyje i jest pośród Nas. 
Cieszymy się że śmierć została pokonana i nie ma nad nami władzy. 
Podążamy za Zmartwychwstałym Panem do Nowej Jerozolimy do Niebieskiego       
Jeruzalem. 
 Niech zmartwychwstanie wyzwoli w nas entuzjazm naszej wiary w czynieniu 
dobra bliźnim. 
                                                                 Ks. Robert 


