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Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu  /  www.franciszek.org.pl 

Do użytku wewnętrznego  

MARZEC  2017 

1 środa ŚRODA POPIELCOWA 

2 czwartek I czwartek miesiąca  
3 piątek I piątek miesiąca; 
4 sobota ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 

I sobota miesiąca 
5 NIEDZIELA 1.NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
6 poniedziałek Kościół stacyjny – św. Franciszka z Asyżu 
7 wtorek Dzień powszedni 
8 środa Dzień powszedni 
9 czwartek Dzień powszedni 
10 piątek Dzień powszedni 
11 sobota Dzień powszedni    
12 NIEDZIELA 2.NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
13 poniedziałek Dzień powszedni 
14 wtorek Dzień powszedni 
15 środa Dzień powszedni 
16 czwartek Dzień powszedni 
17 piątek Dzień powszedni 
18 sobota Dzień powszedni 
19 NIEDZIELA 3.NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
20 poniedziałek UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP 

GŁÓWNEGO PATRONA ARCH. ŁÓDZKIEJ 
21 wtorek Dzień powszedni 
22 środa Dzień powszedni 

23 czwartek Dzień powszedni 

24 piątek Dzień powszedni 
  25 sobota ZWIASTOWANIE PAŃSKIE 

  26 NIEDZIELA 4.NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
  27 poniedziałek Dzień powszedni 

  28 wtorek Dzień powszedni 

  29 środa Dzień powszedni 
  30 czwartek Dzień powszedni 

  31 piątek Dzień powszedni 

 

 

Słowo Księdza Proboszcza   
Wielki Post w tym roku jest dla ludzi wyjątkowy. Już na samym początku przychodzi do 
Ciebie w swoim wizerunku Jezus Miłosierny. Chce Cię swoim miłosierdziem ubogacić. 
Chce, abyś przeobraził się w nowego człowieka, abyś odrzucił grzech i to wszystko, co Cię 
od Boga oddala. 
 Przychodzi do Ciebie w Misjach świętych (od 4. do 11. marca), abyś na nowo 
odczytał swoje powołanie, powrócił do Boga i stał się innym człowiekiem. 
 Wyjdź Mu na spotkanie. Może to już ostatnie Misje w Twoim życiu. 

                                                                                      Ks.  Wiesław  Dura   
 
 

 

BOŻE CIAŁO 



2       Marzec  2017  Głos Świętego Franciszka nr 78 

 
GŁOS PAPIEŻA 
FRANCISZKA:  

 
Wielki Post jest czasem sprzyjającym 

zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez 
święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do 

którego słuchania i bardziej pilnego rozważania jesteśmy w tym okresie 
zachęcani. Konsekwencją zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest 
zamknięcie serca na dar brata. (Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2017). 
http://papiez.wiara.pl 
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy:  
W miesiącu MARCU modlimy się w papieskiej intencji EWANGELIZACYJNEJ:   

Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego 
Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej 

 

 

 
Rozpoczyna się  40-dniowy okres PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO (przygotowania do Wielkanocy). Możemy w tym czasie 
zaobserwować widoczne zmiany w Kościele: we Mszy św. przed Ewangelią zamiast Alleluja śpiewa się Chwała Tobie Królu wieków 
lub Chwała Tobie Słowo Boże, ołtarza nie ozdabia się kwiatami, gra na organach i innych instrumentach jest dozwolona tylko w celu 
podtrzymania śpiewu.. Do tradycji nabożeństw Wielkiego Postu odprawianych w Kościele  należą Nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej i Gorzkich Żali.  Są one rozważaniem Męki Pana podjętej dla naszego zbawienia. Pomagają one zbliżyć się do 
tajemnicy zbawczej śmierci Chrystusa. W naszej archidiecezji w czasie Wielkiego Postu wzorem lat ubiegłych biskupi 
pielgrzymują do łódzkich kościołów stacyjnych, by wraz z wiernymi podejmować praktyki pokutne. 

 
P r z y p o m n i e n i a   

o uroczystościach, świętach, rocznicach, jubileuszach, dniach pamięci 
W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:  

KOMUNIKAT  
Biskupa Administratora Archidiecezji Łódzkiej w sprawie pielgrzymowania do łódzkich wielkopostnych kościołów stacyjnych  
Archidiecezja Łódzka, wzorem starożytnej rzymskiej tradycji, od 2013 roku podejmuje przeżywanie Wielkiego Postu przez 
pielgrzymowanie do łódzkich kościołów stacyjnych. Także w tym roku w dni powszednie Wielkiego Postu o godzinie 18.00 wierni 
wraz ze swoimi Pasterzami będą się gromadzić w poszczególnych kościołach Łodzi, aby uczestniczyć we Mszy św., odmawiać 
koronkę do Bożego Miłosierdzia i podejmować praktyki pokutne. Decyzją Stolicy Apostolskiej za pielgrzymowanie do kolejnych 
kościołów stacyjnych, po wypełnieniu zwyczajnych warunków, można uzyskać codziennie łaskę odpustu zupełnego. Ofiary zbierane, 
jako jałmużna wielkopostna będą przeznaczone na wsparcie dla najbiedniejszych rodzin danej parafii. We wszystkich parafiach 
Archidiecezji Łódzkiej można nabyć książkę pod tytułem „Łódzkie kościoły stacyjne”, która jest przewodnikiem 
w wielkopostnym pielgrzymowaniu.  
Cena książki 15,- zł. Nasz kościół jest również kościołem stacyjnym 

Bp Marek Marczak, Administrator Archidiecezji Łódzkiej  
 

►  DROGA KRZYŻOWA - w piątki- dla dzieci o godz. 16.45, - dla dorosłych i młodzieży o godz. 18.30.  
10 marca z racji Misji nie ma Drogi Krzyżowej. Wyjątkowo Droga Krzyżowa będzie we wtorek 7 marca o godz. 20.00  
►  GORZKIE ŻALE Z NAUKĄ – w naszym kościele – w niedziele o godz. 17.15  
W Archikatedrze Łódzkiej podczas Wielkiego Postu 2017 roku nabożeństwo Gorzkich Żali animowane przez chór 

i orkiestrę młodzieżową odbędzie się w pierwszą, trzecią i piątą Niedzielę Wielkiego Postu (tj. 5 i 19 marca oraz 

2 kwietnia). 

► CZWARTKOWE ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. W marcu w każdy czwartek w Kaplicy 
Matki Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00 do 17.30 adorujemy Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia Bożego. Pozostały czas w ciszy 
i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Wspólnotową lekturę Pisma Świętego i medytację Słowa Bożego 
rozpoczynamy o godz. 17.00.  
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU. W każdy czwartek o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką 
i oddaniem czci jego relikwiom.  
► WYPOMINKI za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00 W każdy ostatni piątek miesiąca 
o godz. 18.00 jest sprawowana w ich intencji Msza św.  
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► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00  
 
► W  MIESIĄCU MARCU PRZYPADAJĄ 

- PIERWSZY CZWARTEK – 2 marca (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu,  o oddaniu czci 
Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i o powołania kapłańskie).  

- PIERWSZY PIĄTEK – 3 marca (pamiętamy o nabożeństwie pierwszopiątkowym – po mszy św. o godz. 7.30 i 18.00, 
spowiedzi św. i mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa). Tego dnia od godz. 9.00 kapłani 
odwiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem. 

- PIERWSZA SOBOTA – 4 marca  (pamiętamy o mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej 
Maryi Panny, w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej. Nabożeństwo pierwszosobotnie, 
traktujemy jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 - PIERWSZA NIEDZIELA – 5 marca -niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu  

 
►  W LITURGII KOŚCIOŁA W MARCU OBCHODZIMY 

 ŚWIĘTA: 4 marca (sobota) – Św. Kazimierza Królewicza,  

 UROCZYSTOŚCI: 20 marca (poniedziałek) – Świętego Józefa , Oblubieńca NMP – Głównego 
Patrona Archidiecezji Łódzkiej, 25 marca (sobota) – Zwiastowania Pańskiego 

 
►  SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 

 AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania w auli parafialnej po mszy św. w drugi i ostatni 
czwartek miesiąca. W tym miesiącu spotykamy się 16 i 30 marca. Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, 
Asystentem Kościelnym – ks. Tadeusz Socha 

 CHÓR TON –próby chóru w środy o godz. 19.00 w auli parafialnej. Msze św. wzbogacone śpiewem Chóru w 
każdą niedzielę o godz. 9.30  oraz w inne  święta i uroczystości kościelne. Chórem dyryguje p. Paulina 
Twardowska – organistka.  

 SCHOLA – próby w soboty o 8.45. Schola śpiewa podczas mszy świętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 
11.00 

 ASYSTA –spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Socha 

 LITURGICZNA SŁÓŻBA OŁTARZA - opiekunem jest ks. Stefan Bujak. Spotkania ministrantów - w każdą 
sobotę o godz. 9.00. W sobotę, 4. marca zbiórka ministrantów o godz. 17.00. Obecność 
obowiązkowa. 

 ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą w trzecie niedziele miesiąca o godz. 
17.00.  

 DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunem jest ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. Zesłania Ducha Świętego 
w Łaskowicach 

 RODZINA FRANCISZKAŃSKA – opiekunem jest ks. Stefan Bujak 

 PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura   

► TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU - Od 26. lutego, trwa jubileuszowy, 50. Tydzień Modlitw o 
Trzeźwość Narodu, który rozpoczął się Narodowym Kongresem Trzeźwości pod hasłem: „Ku trzeźwości Narodu. 
Odpowiedzialność rodziny, państwa i samorządu.”  

► 1.03.  POPIELEC - Środa Popielcowa  − w kalendarzu chrześcijańskim pierwszy dzień 
Wielkiego Postu. Jest to dzień pokuty obejmujący 46 dni kalendarzowych (40-dniowy okres 
postu, bez wliczania niedziel) przed Wielkanocą. Tego dnia kapłan błogosławi i 
posypuje popiół na głowy wiernych. Tradycja posypywania głów popiołem na znak 
pokuty pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku papież Urban II uczynił go obowiązującym 
zwyczajem w całym Kościele. Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm 
poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku. W Środę Popielcową katolików 
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły (między 18. a 60. 
rokiem życia), czyli ograniczenie liczby posiłków do syta do jednego w ciągu dnia.  
W ŚRODĘ POPIELCOWĄ MSZE ŚW. Z OBRZĘDEM POSYPANIA GŁÓW POPIOŁEM O GODZ. 6.30, 7.30, 9.00, 17.00 
(dla dzieci) i 18.00. 

► JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA - W Środę Popielcową wznawiamy akcję jałmużny wielkopostnej, która polega na 
dawaniu owoców swoich wyrzeczeń dla potrzebujących. Dla realizacji kampanii, Caritas przygotowała tekturowe skarbonki, 
które możemy pobrać przy wyjściu z kościoła. Pobierają je jedynie ci, którzy chcą uczestniczyć w akcji Caritas. Jest to 
jałmużna wielkopostna każdego wiernego (nie tylko dzieci). 
 Owoce jałmużny przeznaczone są na pomoc dla chorych i biednych. Skarbonki z jałmużną będą składane podczas 
każdej Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 
 Kuria Archidiecezji Łódzkiej informuje, że również w Środę Popielcową będą zbierane do puszek ofiary na 
działalność łódzkiej Caritas.  

Trwa okres rozliczeń podatku za 2016 rok – zachęcamy do przekazania 1% podatku dla Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej jako Organizacji Pożytku Publicznego. Podobnie jak w ubiegłych latach Caritas pomaga rozliczać PITy.  
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► 1.03.  NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.  Tego dnia w Archikatedrze Łódzkiej 
o godz. 18.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i niezłomnych żołnierzy, którzy 
po zakończeniu II wojny światowej podjęli walkę o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny. W trakcie 
uroczystości wspomnimy bohaterów, więzionych i prześladowanych przez Służbę Bezpieczeństwa, katowanych i 
przetrzymywanych w więzieniach, skazywanych w sfingowanych procesach sądowych, potajemnie mordowanych; tych, 
których groby są odkrywane bądź nadal poszukiwane. Eucharystii przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Adam 
Lepa. 

►2.03. - 1 rocznica śmierci abp Janusza BOLONKA 
 Abp Janusz Bolonek, ur. 6 grudnia 1938 Hucie Dłutowskiej, zm. 2 marca 2016 w Łodzi, doktor 
teologii i prawa kanonicznego, dyplomata watykański, arcybiskup, nuncjusz apostolski w Wybrzeżu 
Kości Słoniowej w latach1989–1995, w Rumunii w latach 1995–1998, w Urugwaju w latach 1999–2008, 
w Bułgarii w latach 2008–2013 i w Macedonii w latach 2011–2013. Na emeryturze osiadł w Łodzi, gdzie 
zmarł 2 marca 2016. Jego pogrzeb odbył się 6 marca 2016 na cmentarzu parafialnym w Dłutowie.  

► 4.03 - 85 lat temu urodził się  Ryszard Kapuściński  - ur. 4.03.1932, polski reportażysta, publicysta, poeta i fotograf, 
zwany „cesarzem reportażu”. Jest najczęściej, obok Stanisława Lema, tłumaczonym polskim autorem.  Zmarł  23 stycznia 2007 

 
► 4.03. (sobota) -  ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 

 KAZIUKI - jarmark kaziukowy, od ponad 400 lat obchodzony jest w Wilnie w dniach 3-
5 marca. Do obchodów kaziukowych dołączyła kuria wileńska, która zorganizuje święto 
patrona jarmarku – świętego Kazimierza. 

► 4.03. – 11.03. MISJE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO „JEZU UFAM TOBIE” – 
PROWADZĄ KSIĘŻA JEZUICI (szczegółowy program w załączeniu) 

 4.03. -  godz. 17.30 Przyjęcie obrazu i Msza św. – celebruje Ks. Bp 
Adam Lepa 

 11.03. – godz. 16.00. Msza św. na zakończenie Misji. Pożegnanie obrazu Jezusa 
Miłosiernego 
 

► 6.03. - KOŚCIÓŁ STACYJNY. Biskupi naszej archidiecezji w okresie Wielkiego Postu 
pielgrzymują do wyznaczonych wielkopostnych kościołów stacyjnych, przeżywając te dni we 
wspólnocie swojego Kościoła.  Na liście kościołów stacyjnych znajduje się również nasza parafia 
św. Franciszka. 6 marca, w poniedziałek o godz. 18.00 zgromadzimy się na wspólnej 
modlitwie i Mszy św. pod przewodnictwem bpa Ireneusza Pękalskiego 
 
►7.03. -  20. rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej  
Agnieszka Osiecka (ur. 9.10.1936 w Warszawie, zm. 7.03.1997 w Warszawie), poetka, autorka tekstów piosenek, ur. 1936 polska 
poetka, autorka tekstów piosenek, pisarka, reżyser teatralny i telewizyjny, dziennikarka. 

 
► 8.03. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET 
► 10.03. DZIEŃ MĘŻCZYZN 
 
► 10.03. - 195. rocznica śmierci Józefa Wybickiego. 
 Józef Rufin Wybicki herbu Rogala (ur. 29.09.1747 w Będominie, zm. 10.03.1822 w Manieczkach, pochowany 
w Kościele św. Wojciecha w Kaliningradzie w Rosji) – polski pisarz i polityk, szambelan Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w 1780 roku, autor słów polskiego hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego. Z wykształcenia 
prawnik, był min. uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej. Długoletni współpracownik oraz przyjaciel gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego, z którym wziął udział w wyprawie na pomoc powstańcom w Wielkopolsce w 1794, a 
później współdziałał w Legionach Polskich we Włoszech.  

 
► 11.03. - 43 rocznica śmierci Sł. Bożej Stanisławy Leszczyńskiej  
Sługa Boża Stanisława Leszczyńska ( ur. 8 maja 1896 w Łodzi, zmarła 11 marca 1974 również w 
Łodzi) - żona, matka czworga dzieci, z zawodu położna. 17 kwietnia 1943 r. Stanisława wraz z córką 
Sylwią po przesłuchaniach w siedzibie gestapo została przewieziona do obozu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu. Była położną obozową do końca, do dnia 26 stycznia 1945 r, w którym to dniu obóz 
został wyzwolony. Obozowemu lekarzowi w dr Mengele, gdy ten kazał jej zabijać nowonarodzone 
dzieci odpowiedziała: "Nie, nigdy. Nie wolno zabijać dzieci!" Każde narodzone w obozie dziecko 
starała się ocalić. Teren obozu opuściła wraz z córką 2 lutego 1945 r. Pierwsze swoje kroki skierowała 
do kościoła w Oświęcimiu, gdzie przyjęła sakramenty święte. 
Zmarła w 1974 roku 11 marca. Pogrzeb odbył się na cmentarzu św. Rocha na Radogoszczy w Łodzi. W setną rocznicę 
urodzin Stanisławy Leszczyńskiej (1996 r.) jej doczesne szczątki zostały przeniesione z cmentarza do kościoła 
Wniebowzięcia NMP, w którym została ochrzczona. 
 
► 12.03. (NIEDZIELA) – Zbiórka ofiar do puszek na potrzeby polskich misjonarzy 
 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=Huta+D%C5%82utowska+Polska&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDDOyLPIUwKzTbJyM4wztMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4AjL6pRzIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiomeD2npXSAhXB1ywKHQ9nCwcQmxMImAEoATAW
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urugwaj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%82garia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Macedonia
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► 13. 03. - 4 rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka  
Papież Franciszek - łac. Franciscus, właśc. Jorge Mario Bergoglio SI – argentyński duchowny 
rzymskokatolicki, w latach 1998–2013 arcybiskup Buenos Aires i tym samym prymas Argentyny, w 
latach 2001–2013 kardynał, 266. Papież. Franciszek jest pierwszym papieżem z kontynentu 
amerykańskiego, a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III (pontyfikat 731–
741). Jest również pierwszym jezuitą wybranym na papieża i pierwszym zakonnikiem od czasu 
papieża Grzegorza XVI (pontyfikat 1831–1846). 
 
► 13-14.03. -  375 ZEBRANIE PLENARNE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI w Warszawie z 
udziałem gości z zagranicy. 
 
► 14.03. -  130 lat temu urodził się Leon Schiller (ur.14.03.1887 w Krakowie, zm. 25.03.1954 w Warszawie), właściwie Leon 
Schiller de Schildenfeld – polski reżyser, krytyk i teoretyk teatralny, autor scenariuszy teatralnych i radiowych, kompozytor i 
pieśniarz pochodzenia austriackiego, poseł na Sejm Ustawodawczy z ramienia PPR, potem PZPR. 

 
► 17.03. -  19 rocznica nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej 

► 18.03. (sobota) – 55. Rocznica święceń kapłańskich biskupa Seniora Adama Lepy  
Bp Adam Lepa (ur. 17 marca 1939 w Łodzi), polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk 
teologicznych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi w latach 1988–1993, biskup 
pomocniczy łódzki w latach 1988–2014, od 2014 biskup senior archidiecezji łódzkiej. 
Na diakona wyświęcił go biskup pomocniczy łódzki Jan Kulik, który 18 marca 1962 w kościele 
Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi udzielił mu również święceń prezbiteratu. 
 
► 19.03. (niedziela)  - 4 rocznica inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka 
 
► 19.03.  - 12 rocznica śmierci bpa Bohdana Bejze  
Bp Bohdan Bejze (ur. 2802.1929 w Pabianicach, zm. 19.03.2005 w Łodzi) – polski duchowny 
rzymskokatolicki, człowiek niezwykle wykształcony, profesor doktor habilitowany filozofii, biskup 
pomocniczy łódzki w latach 1963–2005. Biskupem został mianowany w wieku 34 lat – był wtedy 
najmłodszym biskupem na świecie. 
 
► 19.03 -  130 rocznica śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego  
Józef Ignacy Kraszewski (ur. 28 lipca 1812 w Warszawie zm. 19.03.1887 w Genewie, w Szwajcaria) polski pisarz, 
publicysta, wydawca, historyk, działacz społeczny i polityczny, autor z największą liczbą wydanych książek i wierszy 

w historii literatury polskiej oraz malarz. 

 
► 20.03. (poniedziałek) - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA , 
OBLUBIEŃCA NMP – GŁÓWNEGO PATRONA ARCHIDIECEZJI  ŁÓDZKIEJ. Msza św. w 
Bazylice Archikatedralnej o godz. 18.00. Podczas uroczystości Ks. Arcybiskup wręcza osobom 
świeckim odznaczenia za zasługi dla Archidiecezji Łódzkiej. 
 
► 20.03. (poniedziałek) – Sztafeta Modlitwy o Powołania Kapłańskie w Archidiecezji 

Łódzkiej.  W naszej parafii o godz. 15.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 17.30. - Msza św. 
 

► 21.03. -  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
 
►  75 lat temu 22.03.1942 na murach Warszawy po raz pierwszy pojawił się Znak 
Polski Walczącej.  
 
► 22.03. - 60 lat temu urodził się Jacek Kaczmarski  
Jacek Marcin Kaczmarski (Urodził się 22 marca 1957 w Warszawie, zmarł 10 kwietnia 
2004 w Gdańsku, pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszwie) – polski 

poeta, prozaik, kompozytor, piosenkarz, twórca tekstów piosenek. Znany głównie dzięki piosenkom o tematyce 
historycznej i społeczno-politycznej.  

 
►24.03. - Narodowy Dzień Życia - Święto ustawowe uchwalone w 2004 r. decyzją Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Z woli parlamentarzystów, dzień ten ma skłaniać do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością za ochronę i 
budowanie szacunku dla życia. Szczególną uwagę w tym dniu należy poświęcić najmłodszym, a zwłaszcza najsłabszym i 
potrzebującym pomocy. Powinny być też podejmowane działania, które służą ochronie życia. 
 
►24.03.  - DZIEŃ MODLITWY I POSTU ZA MISJONARZY MĘCZENNIKÓW 
 
► 25.03 -  UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

 DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA (zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Obrony Życia) W uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, przypadającą najczęściej 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu w 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezuici
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_XVI
https://pl.wikipedia.org/wiki/17_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1939
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diakon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament_%C5%9Bwi%C4%99ce%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kulik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Podwy%C5%BCszenia_%C5%9Awi%C4%99tego_Krzy%C5%BCa_w_%C5%81odzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Podwy%C5%BCszenia_%C5%9Awi%C4%99tego_Krzy%C5%BCa_w_%C5%81odzi
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sposób szczególny spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Nadarza się też 
dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, 
którym grozi zagłada. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki zabiciem możemy podjąć Duchową 
Adopcję. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile 
ciąża - 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej  modlitwy 
w intencji dziecka i jego rodziców. 

 25 rocznica ustanowienia Archidiecezji Łódzkiej 

 13 rocznica ustanowienia Metropolii Łódzkiej 
 
► 26.03. -  4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU nosi nazwę Niedzieli Radości – „Laetare”. Kapłani są ubrani w 
różowe ornaty. Ołtarz może być ozdobiony kwiatami. Są to radosne chwile w wielkopostnej zadumie, gdyż źródłem 
radości jest Bóg i Jego wierna miłość. 

 26.03.  - DZIEŃ MODLITW ZA WIĘŹNIÓW 

 26.03.  - ZMIANA CZASU Z ZIMOWEGO NA LETNI 

► 27.03. -  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU 
 
► 29.03. - 80 rocznica śmierci Karola Szymanowskiego  
Karol Maciej Szymanowski herbu Korwin/Ślepowron (Urodzony 3.10.1882 w Tymoszówce, zmarł 29 
marca 1937 w Lozannie – Szwajcaria) – polski kompozytor, pianista, pedagog i pisarz. Wraz z Grzegorzem 
Fitelbergiem, Ludomirem Różyckim i Apolinarym Szeluto należał do grupy kompozytorów Młodej Polski. 
Jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskich XX wieku.  
W 1922 r. kompozytor zakochał się w Zakopanem, do którego w kolejnych latach regularnie przyjeżdżał. Wówczas także skupił się 
na polskiej muzyce ludowej, głównie kurpiowskiej oraz podhalańskiej, tworząc m.in. balet Harnasie, pantomimę Mandragora op. 
43, Pieśni kurpiowskie, Stabat Mater op. 53, operę Król Roger, cykl pieśni Słopiewnie. W 1930 r. przeniósł się na stałe do 
Zakopanego. Jego ostatnie utwory to: Litania do Marii Panny op. 59, Koncert skrzypcowy nr 2 op. 61, Symfonia nr 4 op. 60, Dwa 
mazurki op. 62 na fortepian.  

► 30.03. -  75. rocznica śmierci Sł. Bożego  ks. Dominika Kaczyńskiego  
ks. Dominik Kaczyński. (ur. 4 sierpnia 1886 w Wieruszowie, zm. 30 marca 1942 roku w 
Dachau) – Sługa Boży Kościoła katolickiego. Kapłan i męczennik, zamordowany w KL Dachau. 

► 31.03.  - MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ ulicami Łodzi odbędzie się w piątek 31 marca o 
godz. 19.00. Początek w parku im. Henryka Sienkiewicza, zakończenie na Placu Wolności. 

► 31.03 -  160 lat temu urodziła się  Gabriela Zapolska  
Gabriela Zapolska, właśc. Maria Gabriela Janowska z domu Piotrowska herbu Korwin, primo voto 

Śnieżko-Błocka (urodzona 30.03.1857 w Podhajce na Ukrainie, zmarła 21.12.1921we Lwowie na Ukrainie) – polska aktorka, 
dramatopisarka, powieściopisarka i publicystka. Autorka min. Moralności Pani Dulskiej.  

 ►  POLECANE  STRONY  INTERNETOWE: 
Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/ 
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/ 

Akcji Katolickiej Arch.  Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/ 
Akcji Katolickiej w Polsce:  http://ak.org.pl/ 

 

Podsumowanie kolędy 

                                                                                    Drodzy Siostry i Bracia !                                                                12.02.2017r. 

 

 W dzisiejszą niedzielę Chrystus jeszcze raz przypomniał nam wymagania Nowego Przymierza (Mt5,17-37). Kapłan 

reprezentujący Chrystusa swoją osobą i nauczaniem powinien stać na straży tych wymagań. Jego mowa powinna być tak – tak, nie – 

nie. Wizyta duszpasterska, zwana „kolędą”, powinna być potwierdzeniem ewangelicznych wymagań. W czasie jej trwania kapłan 

modli się z rodziną o błogosławieństwo. Zwraca szczególną uwagę na chorych, cierpiących i potrzebujących pomocy. Chce również 

uświadomić sobie problemy, którymi żyje współczesna rodzina i rozwiązywać je wspólnie z nią w świetle wymagań Ewangelii. 

 Odwiedziliśmy podczas kolędy 3420 rodzin. Pragniemy jeszcze raz podziękować za życzliwość i serdeczność, jakich 

doświadczyliśmy podczas naszych odwiedzin. Były one widoczne szczególnie w mieszkaniach osób starszych, schorowanych, nie 

mogących uczęszczać na niedzielną Eucharystię. Prosimy te osoby o modlitwę i o to, by chociaż w okresie świąt Bożego Narodzenia 

i Wielkanocy otwierały swoje serca dla Chrystusa obecnego w Eucharystii. 

 Spotkaliśmy kilka przykładów bardzo niepokojących. Niektóre osoby nie miały z kim przeżyć Wigilii i świąt Bożego 

Narodzenia. Nie pozwólmy, by nasze serca były obojętne wobec samotnych oczekujących pomocy. 

 Bardzo często po odejściu z tego świata osób starszych mieszkania pozostają puste lub są wynajmowane przez ludzi, którzy 

nie widzą potrzeby spotkania z kapłanem. Nie chcą w ten sposób wyznać swojej wiary, nie wierzą w moc Bożego błogosławieństwa. 

W dalszym ciągu ze smutkiem stwierdzamy, że wielu ludzi nie widzi potrzeby spotkania z Chrystusem w Eucharystii i nie uczęszcza na 

niedzielną Mszę św. Niech zbliżające się Misje św. w naszej parafii będą okazją do przemyślenia naszej postawy wobec Boga. 

 Nauka religii odbywa się w polskiej szkole, ale to rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Niech wspólna 

modlitwa w rodzinie i częsta Komunia św. staną się stałymi praktykami w naszych chrześcijańskich domach. Drodzy Rodzice, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierusz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dachau_%28KL%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uga_Bo%C5%BCy
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http://archidiecezja.lodz.pl/
http://www.aklodz.pl/
http://ak.org.pl/
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uczyńcie wszystko, by Wasze dzieci, szczególnie uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych uczęszczały na katechezę, która ma Wam 

dopomóc w chrześcijańskim wychowaniu powierzonych Waszej pieczy. 

 Wielu z Was regularnie uczęszcza na niedzielną Eucharystię. Wiemy jednak, że jest to nieliczny procent naszych parafian. 

Coraz więcej chrześcijan nie może spotkać się z Chrystusem w Komunii św. Niech jednak Wasze życie będzie przepełnione modlitwą, 

lekturą Pisma Świętego, uczestnictwem w Mszy św., a Bóg bogaty w miłosierdzie pomoże Wam zrozumieć wszystko w świetle wiary. 

 Kończąc dziękujemy za życzliwe uwagi, które mają na celu to, by nasza praca duszpasterska stawała się bardziej owocna 

i skuteczna. Wyrażamy wdzięczność za złożone ofiary. Zebraliśmy dla parafii 65 853 zł. Pieniądze te chcemy przeznaczyć na 

zapowiadaną już wcześniej modernizację prezbiterium. 

 Drodzy Siostry i Bracia. Wiemy, że wielu z Was przeżywa również wiele trudności. Emerytury i renty są bardzo niskie, wielu 

ciągle poszukuje pracy i mieszkania. Dlatego jeszcze raz dziękujemy za każde wsparcie naszych inicjatyw i prosimy dobrego Boga, by 

pomógł Wam przezwyciężać wszelkie problemy, byśmy mogli stanowić jedną wielką rodzinę. 

 Niech nadchodzące Misje święte pomogą nam odnowić nasze życie religijne, zbliżyć się do Boga i do ludzi, których On 

postawi na drodze naszego życia. 

 

. 

 
 

Modlitwa, która przyszła z nieba 
 Ks. dr Paweł Gabara  - wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym  
 i prorektor ds. nauki i rozwoju Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi  

Właściwie nie spotkałem człowieka, który nie powiedziałby, że nie ma problemów z modlitwą. Jedni 
mówią, że z braku czasu nie mają chwili, by w zaciszu swojego domu uklęknąć i odmówić pacierz. Inni - że się 
modlą, ale odczuwają, że ich modlitwa jest zupełnie nieskuteczna. Jeszcze inni powiadają, że modlą się tak, jak 
im serce podpowiada, bo nie mają przekonania do tradycyjnych modlitw. Skąd te wszystkie problemy? 

Wielkim niebezpieczeństwem dla życia religijnego jest rutyna, która prowadzi do 
odmawiania modlitwy bez większego zastanowienia. Mało kto z nas zwraca uwagę, że 
właściwie nie ma piękniejszej i głębszej w swojej treści modlitwy niż ta, której nauczył nas 
Jezus Chrystus, czyli Modlitwy Pańskiej. Warto przypomnieć kontekst, w którym ta 
modlitwa wypływa z ust Jezusa. Apostołowie, którzy towarzyszyli Jezusowi, wielokrotnie 
widzieli Go całkowicie pochłoniętego na modlitwie. Nie ma wątpliwości, że w ich sercu 
rodziło się pragnienie bycia takim jak Mistrz, również w zaangażowaniu na modlitwie, 
dlatego postanowili poprosić Go, by tak jak Jan Chrzciciel swoich uczniów i On zechciał 
nauczyć ich modlitwy. Chrystus nie odrzuca ich prośby, która zrodziła się z pragnienia, i 
uczy ich modlitwy „Ojcze nasz”. Warto zwrócić uwagę na to, że Modlitwa Pańska pochodzi 
z nieba i pierwszy raz została wypowiedziana przez Bożego Syna. Po drugie, modlitwa ta w swojej treści, jak 
zauważa Katechizm Kościoła Katolickiego, „jest streszczeniem całej Ewangelii”, zatem prowadzi ona do 
odkrycia tego, jak piękny i wielki w swojej dobroci jest Bóg.  

Dlatego pierwszym i najważniejszym warunkiem płynącym z odmawiania Modlitwy Pańskiej jest 
świadomość prawdy, że Bóg jest naszym Ojcem. W wielu religiach świata człowiek staje przed Bogiem jako 
stwórcą, sędzią czy też królem, ale tylko w chrześcijaństwie człowiek staje przed Bogiem jako swoim Ojcem i to 
ojcem w pełnym tego słowa znaczeniu. Ciekawe jest to, że Boga w pełni możemy nazywać swoim Ojcem nie 
w momencie narodzenia, ale dopiero od chwili przyjęcia chrztu świętego. O tym fakcie przypomina nam między 
innymi formuła mszalna wprowadzająca do Modlitwy Pańskiej, wypowiadana po udzieleniu dzieciom 
sakramentu chrztu: Nowo ochrzczone dzieci będą Pana Boga nazywać Ojcem. W ich imieniu módlmy się tak, jak 
nas nauczył Jezus Chrystus.  

Kolejny ważny element Modlitwy Pańskiej zawarty jest w zaimku „nasz” – Ojcze nasz! Pan Jezus tak ułożył 
tę modlitwę, by budowała ona wspólnotę, by przy jej rozważaniu nie skupiać uwagi na sobie, lecz by myśleć o 
innych… o najbliższych, o rodzinie, o wiernych, o swojej wspólnocie parafialnej. Element wspólnotowości 
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podkreślony został także przez Kościół, kiedy sprawowana jest Msza święta, 
podczas której udzielono sakramentu chrztu świętego, w imieniu 
ochrzczonego dziecka modlitwę „Ojcze nasz” odmawia celebrująca liturgię 
wspólnota.  

Modlitwa Pańska jest modlitwą próśb, którą jako dzieci kierujemy do 
Boga, naszego Ojca. Próśb tych jest siedem i one wzajemnie się dopełniają. 
Pierwsza prośba zawarta w słowach: „Ojcze, święć się Imię Twoje” dopełnia 
się w wołaniu: „Ojcze, zbaw nas od złego”. W zwrocie „święć się Imię Twoje” 
prosimy, by imię Boga zawsze było święte w jego stworzeniu, czyli również 
w nas. Prosimy, byśmy swoim życiem, pracą nad jego doskonałością, zawsze 

oddawali Jemu chwałę oraz by ci, którzy widzą nasze dobre czyny, chwalili Boga, od którego one pochodzą.  
Nasza doskonałość, na której tak bardzo zleży Bogu Ojcu, jest nieustannie zagrożona przez złego ducha, dlatego 
odmawiając ostatnią z próśb Modlitwy Pańskiej: „Ojcze, zbaw nas ode złego”, prosimy, by Bóg ochronił nas od 
nieustannych pokus szatana. Z tym, że w tej prośbie wyrażamy również pragnienie, by zbawienie dotyczyło nie 
tylko wymawiającego modlitwę, ale również i innych: „zbaw nas” tzn. zbaw naszą rodzinę, małżeństwo, 
wspólnotę parafialną, naszą Ojczyznę, Kościół itd.  

Innymi przykładami wzajemnego dopełniania się próśb Modlitwy Pańskiej są: prośba druga „Ojcze, 
przyjdź Królestwo Twoje” dopełniona w słowach szóstej – „Ojcze, nie wódź nas na pokuszenie”; oraz prośba 
trzecia „Ojcze, bądź wola Twoja” dopełniona słowami piątej „Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom”. 

W samym centrum Modlitwy Pańskiej stoi prośba czwarta: „Ojcze, chleba naszego powszedniego daj nam 
dzisiaj”, która dotyczy dóbr tego świata – chleba. W tym kontekście rodzi się pytanie, dlaczego Pan Jezus każe 
nam prosić Boga Ojca o chleb? Odpowiedź znajdujemy w dwóch fragmentach Ewangelii, które mówią o tym, jak 
Chrystus cudownie rozmnożył chleb. W obu przypadkach po nakarmieniu zgromadzonych ludzi Jezus nakazuje 
uczniom zebranie pozostałych ułomków. Uczniowie nie tylko zebrali, ale i policzyli kosze, które zawierały 
pozostałe kawałki chleba. Właściwie cała Ewangelia przeniknięta jest troską Jezusa o chleb. Słyszymy jak Syn 
Boży mówi o procesie przygotowania chleba, tj. o ziarnie, o żniwach, o spichlerzu, o żarnach, o cieście. Słyszymy 
o chlebie, który należy pożyczyć przyjacielowi, kiedy ten o niego poprosi i o chlebie, którego jest pod 
dostatkiem w domu Ojca. Jezus, przywołując te wszystkie sytuacje, podejmuje proces wychowania apostołów 
do szacunku do chleba, który jest warunkiem szacunku do Boga. Poprzez ustanowienie sakramentu Eucharystii 
to właśnie w chlebie Jezus jest obecny pośród nas aż do skończenia świata. Pan Jezus wiedział, że ilekroć 
będziemy powtarzali prośbę: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, tylekroć będziemy sobie 
przypominali, że chleb jest darem Boga i że Jego darem dla nas jest Eucharystia. Prośba o chleb nabiera 
szczególnego znaczenia, kiedy – po pierwsze – uświadomimy sobie, że dziś wielu z nas nie szanuje tego Bożego 
daru i wyrzuca go na śmietnik, a po drugie, że wielu ludzi na świecie umiera z głodu.  

Skoro nie ma piękniejszej modlitwy niż Modlitwa Pańska, która przyszła do nas z nieba i która w swojej 
treści zawiera to wszystko, czego potrzebujemy w życiu doczesnym i wiecznym, dlatego z pełną świadomością 
i prostotą w sercu ją odmawiajmy. 
 

Sł. Boża Łucja Dos Santos 

22.03. 110 lat temu urodziła się Sł. Boża Łucja dos Santos  

Łucja dos Santos, właśc. Lúcia Santos, znana również jako Lúcia de Jesus dos 
Santos OCD (ur. 22 marca 1907 w Aljustrel, zm. 13 lutego 2005 w Coimbrze) – 
portugalska zakonnica, która była świadkiem uznanych przez Kościół katolicki za 

prawdziwe objawień maryjnych w Fátimie w 1917, apostołka 
pierwszych sobót, Służebnica Boża Kościoła katolickiego. 

Jako 10-letnia dziewczynka była najstarszym z trojga 
dzieci, które były świadkami zdarzeń uznanych za objawienia 
maryjne od maja do października 1917 w Fatimie. Towarzyszyli 
jej kuzyni, rodzeństwo Franciszek i Hiacynta Marto.  
Łucja dos Santos w 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 

św. Doroty w Vilar (Porto), a w 1948 za specjalnym pozwoleniem 

Papieża Piusa XII Łucja odeszła ze zgromadzenia św. Doroty i 
wstąpiła do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze. Przyjęła w 
zakonie imię siostry Marii Łucji od Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Kolejne wizje miała 

w 1925 i 1929. 
Po jej śmierci w Portugalii ogłoszono żałobę narodową.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/22_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1907
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aljustrel
https://pl.wikipedia.org/wiki/13_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/2005
https://pl.wikipedia.org/wiki/Coimbra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakonnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziewictwo_Marii_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fatima_%28miasto%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aposto%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uga_Bo%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_i_Hiacynta_Marto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
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13 lutego 2008, w trzecią rocznicę śmierci Łucji dos Santos, papież Benedykt XVI rozpoczął jej proces 
beatyfikacyjny, odstępując od prawa mówiącego, iż proces beatyfikacyjny kandydata może rozpocząć się 
najwcześniej pięć lat od jego śmierci. 

13 lutego 2017, w dwunastą rocznicę śmierci siostry Łucji, zakończył się diecezjalny etap procesu 

beatyfikacyjnego i dokumenty zostały skierowane do Stolicy Apostolskiej 

Z męki konania … 
Z męki konania, z ostatnich tchnień, rodzi się światu przesłanie… 

O dobrzy ludzie, skończcie swe waśnie, jeden przed wami jest cel. 

 

Celem tym miłość, co świat ogarnia, gdy w ludzkich sercach Bóg. 

Tego się bójcie, by Jego miejsca nie zajął prawdy wróg. 

 

On dziś potężny na tym padole, ale do czasu ta moc. 

Bóg jest wszechmocny, a Jego dobroć rozświetla dziejów noc 

 

 Więc przyjdzie nowe światła zaranie, gdy ludzkość pokona mrok. 

 Lampą niech będzie miłość do Boga, prawda niech mierzy krok. 

B.T. parafianka 1997 

M a ł y   F r a n c i s z e k 

Drogie Dzieci.  
W czasie Wielkiego Postu będziemy spotykać się na Nabożeństwie 

Drogi Krzyżowej Pana Jezusa. Ostatnia stacja, przy której w każdy piątek 

się zatrzymujemy przypomina moment złożenia umęczonego, martwego ciała 

Pana Jezusa do grobu. I tak aż do Wielkiego Piątku. Ale po Wielkim Piątku 

nadchodzi Wieka Noc. Co to znaczy Wielka Noc ? Bo tej nocy Pan Jezus 

wstał z grobu. Wtedy, kiedy wszyscy lamentowali, myśleli, że już wszystko 

stracone, utracili wszelką nadzieję, Pan Jezus okazał się potężniejszy niż 

śmierć, bo On zawsze zwycięży. 

Wielkanoc to wielkie święto mocy Bożej, która zmieniła pokaleczone i poranione ciało Pana Jezusa 

w ciało chwalebne. Jest to ta sama moc, która zmienia cieniutką białą hostię w ukrytego Pana Jezusa. 

Takim symbolem nowego życia jest jajko, z którego rodzi się małe pisklę. Dlatego w przyszłym 

miesiącu, gdy świętować będziemy Zmartwychwstanie Pana Jezusa, będziemy wkładać do koszyczków 

ze święconką radosne kolorowe pisanki. Drogie Dzieci, takie pisanki przygotujcie również teraz, by 

udekorować nimi wielkanocne drzewko przy symbolicznym Grobie Pana Jezusa. 

Pozdrawia Was – Wasz Anioł.   Spotkamy się w ostatnią niedzielę miesiąca marca po mszy św. 

o godz. 11.00 na podsumowaniu konkursów z miesiąca lutego i marca. 
 

Rozmowy z penitentem 

Ks. mgr Wiesław Dąbrowski SDB.  
Autor jest salezjaninem. Śluby wieczyste złożył w Czerwińsku w 1959 roku. Był proboszczem kilku parafii w 
Polsce i Białorusi. Wybudował lub odbudował ponad 10 kościołów. Spisał krótkie refleksje zatytułowane 
„Rozmowy z  penitentem” w języku polskim i rosyjskim uzyskując zgodę na ich publikację 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_XVI
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SPOWIEDŹ 43 

Gdy Jan Paweł II, święty papież, Polak w czasie jednej z pielgrzymek do Ojczyzny uczył nas w każdym 
mieście, rozważał Boże Przykazania, bo one, gdy je zachowujemy gwarantują nam szczęście. Te przykazania 
są wypisane w naszych sercach, ale człowiek jest wolny i nieraz narusza, łamie jakieś przykazanie. Gdy 
przystępujemy do spowiedzi uznajemy nasze słabości, ale korzystamy z wielkiego miłosierdzia Jezusa. Tylko 
on może zmyć nasze grzechy. Przeprośmy więc Jezusa za zło, które wyznaliśmy. Jeśli miłość nic nas nie 
kosztuje, nie kochamy naprawdę. Męka i śmierć Jezusa, to cena poniesiona dla naszego zbawienia. 
 
SPOWIEDŹ 44 
Każdego roku przeżywamy Wielki Tydzień, ale ten tydzień nie jest wcale dłuższy od pozostałych tygodni. 
Jednak wydarzenia, które wtedy zaistniały są tak wielkie, że w dziejach świata nie było większych 
wydarzeń. Powinno powstać w nas pytanie – Czy w twoim życiu doświadczyłeś miłosierdzia Boga? Przecież 
do końca życia będziesz przychodzić do spowiedzi i ciągle Jezus będzie okazywał swoje miłosierdzie. Św. 
Siostra Faustyna, św. Jan Paweł II i kolejni papieże uczą o wielkim miłosierdziu Boga. Czy umiesz za to 
dziękować? 

Imprimatur: Aleksander Kaszkiewicz, Biskup Grodzieński 
 

Z   KANCELARII   PARAFIALNEJ 

 

W lutym 2017: 

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali: 
Antonina Knop, Michalina Miązek, Stanisław Tadeusz Walenta, Wiktoria Aneta Adamczyk, 

Emil Woźniak, Jakub Damian Kruszyniak, Daniel Alan Ibrahim, Kacper Paweł Stiński, 

Maksymilian Kosma Kowalski 

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Leokadia Muskalska, Zofia Starecka, Eugeniusz Stachowski, Wanda 

Kawałek, Irena Błaszczyk-Białkowska, Janina Tropak, Helena Korzekwa, 

Józef Mańkowski, Janina Demiańczuk, Ryszard Stańczuk, Zofia Olchowik, 

Teresa Przybył, Jadwiga Adamiec, Tadeusz Góreczny, Mirosława Dziworska, Zbigniew Łokaj, Krystyna 

Statkiewicz, Wojciech Hałas, Halina Majer, Ireneusz Matysiak, Barbara Gawęda, Dorota Bukarowicz-

Włodarska, Jadwiga Nawrocka, Józef Adamus, Monika Kubiak 

 
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:  
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)                     6.30;    7.30;     17.30     18.00 
SOBOTY                                       6.30;    7.30;      8.00;     18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:                                 7.00;     8.00;     9.30;      11.00 (z udziałem dzieci);      12.30;     18.00 
GORZKIE ŻALE  - w niedziele                                                                                                                                                    17.15  
DROGA KRZYŻOWA -   w piątki                                                                16.45 (dla dzieci) i 18.30 (dla dorosłych i młodzieży) 
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,  

KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU                  w ostatni piątek miesiąca (31 MARCA o godz. 18.00) 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:                          w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:                                                                      w niedziele przed Mszą Św. o godz.   6:45 i 9:00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:                                              w środy po Mszy Św.  o godz. 18:00 

 
KANCELARIA PARAFIALNA:  
Dni powszednie:             9.00-12.00;    15.00-17;     Tel.: 42-233-67-77 
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