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MARZEC 2018 (90)   Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego  



2 

 
 

Mocą Chrztu  Świętego, przez polanie wodą  
do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:  

Jakub Sławomir Górniak, Stanisław Aleksander Nowacki, 

Tymon Lewandowski, Oskar Ignacy Kurowski 
 

Sakramentalny związek małżeński zawarli: 
Michał Skrzydlewski i Karolina Gwizdała 
 

Odeszli do Pana…  
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
Krystyna Wróblewska, Jadwiga Wieloch, Elżbieta Jagielska, 

Wiesław Lassowski, Dorota Orzechowska, Halina Stańczyk, 

Adela Prus, Aleksander Piaszczyński, Helena Krześniak, Anna Śwituniak, Teresa 

Dorabialska, Halina Kluska, Jan Baszczak, Stefan Busiakiewicz, Zofia Bąbol, Hele-

na Brodecka, Mirosław Grubska, Marian Kaczmarek, Marianna Walczak, Tadeusz 

Pokrzewiński, Barbara Wasilewska 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:  
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku) …...………………………………….7.00;    7.30;   17.30;      18.00 
SOBOTY………………………...………………………………………………………….7.00;    7.30;      8.00;     18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA………….…………...7.00;     8.00;     9.30;      11.00 (z udziałem dzieci);      12.30;     18.00 
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,  
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU w ostatni piątek miesiąca ……………..……..……….18.00 
DROGA KRZYŻOWA w piątki……………………………………………………...…………………………………18.30 
GORZKIE ŻALE  w niedziele……………………………………………………….………….……………………. 17.15 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej ….….…… …...15.00 – 17.30 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH w niedziele przed Mszą Św. ………………………..……..7.00;   8.00;   9.30;   11.00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w środy …………….……………………………..18:00 
 

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

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Stacja XII Drogi 
Krzyżowej w kościele  św. Franciszka z Asyżu; Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Proboszcz Wiesław Dura; 
Osoby wspomagające:, Ks. dr Paweł Gabara, 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  

  SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   

  Czas Wielkiego Postu to czas modlitwy i czas umartwie-
nia. Czas Wielkiego Postu to również szansa dla Ciebie i dla mnie. Pan 
Jezus chce nas wziąć na górę osobno, by się przed nami przemienić, jak 
przemienił się przed Piotrem, Jakubem i Janem. Pan Jezus chce, byśmy 
zobaczyli, że nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie. Warto na tej 
ziemi wszystko znieść, przecierpieć, by tę ojczyznę osiągnąć. 
 Niech nadchodzące rekolekcje będą dla nas czasem wyciszenia, 
rozmodlenia, refleksji w świetle Ewangelii nad naszym życiem. Niech 
Chrystus jeszcze raz się przed nami przemieni, byśmy, jak Apostołowie, 
żyli tylko dla Niego. 
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GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

 Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli 

drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli nie-

kiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! 

On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać.   

(Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2018)  

INTENCJE APOSTOLSTWA  MODLITWY NA MARZEC 2018  
 

EWANGELIZACYJNA POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA: 
Członkowie Kół Różańcowych odmawiają codziennie jedną wyznaczoną dziesiątkę różańca  

Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania ducho-
wego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.  

KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
Członkowie Krucjaty z naszej parafii modlą się w wyznaczonych godzinach 19 marca 

Za odprawiających rekolekcje wielkopostne, aby spotkanie z miłosier-
nym Ojcem zaowocowało przemianą w ich życiu osobistym oraz spo-

łecznym.  

►  DROGA KRZYŻOWA-W Wielkim Poście w piątki:- dla 
dorosłych, młodzieży i dzieci - o godz. 18.30. Rozważania do 
kolejnych stacji przygotowują dzieci, młodzież i wspólnoty 
parafialne. 
►  GORZKIE ŻALE – W Wielkim Poście w niedziele o godz. 
17.15.  Nauki  na Gorzkich Żalach prowadzą księża z naszej 
parafii 
►  REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  DLA SZKÓŁ od-
będą się w naszej parafii 5,6,7,8,9 MARCA . Poprowadzi je 
ks. Paweł Bogusz 
► REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE odbędą się w naszej 
parafii 11,12,13 i 14 MARCA  
► ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. W każdy 
czwartek w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (boczne 
wejście do kościoła) od godz. 15.00 do 17.30  Rozpoczynamy 
adorację Koronką do Miłosierdzia Bożego.  
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU    z nauką i oddaniem czci 
jego relikwiom w każdy czwartek o godz. 17.30  
► WYPOMINKI. W nadchodzącym roku nasi zmarli będą 
wspominani w wypominkach przed Mszą św. niedzielną o 
godz. 7.00; 8.00; 9.30 i 11.00. Również za zmarłych poleca-
nych w „wypominkach” w każdy ostatni piątek miesiąca o 
godz. 18.00 odprawiana jest Msza św. 
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
- w środy po Mszy Św. o godz. 18:00 
 

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 
AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania w auli parafialnej w tym miesiącu odbędą się we wtorki : 6 i 20 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 SŁUŻBA OŁTARZA -  Spotkania ministrantów - w każdą sobotę o godz. 9.00.  
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 
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura   
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MARZEC WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

1.03  
CZWARTEK 
 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA – (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu, o 
oddaniu czci Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i 
o powołania kapłańskie). 
KOŚCIÓŁ STACYJNY :   MATKI BOSKIEJ JASNOGÓRSKIEJ 
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
W Archikatedrze Łódzkiej o godz. 18.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Adama Lepy odpra-
wiona 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 prze-
trzymywanych w więzieniach, skazywanych w sfingowanych procesach sądowych, potajemnie mordowa-
nych, których groby są odkrywane bądź nadal poszukiwane. 

160 ROCZNICA PIERWSZEGO CUDU W LOURD. 12-te objawienie. Pierwszą uzdrowioną była 
Catherine Latapie, która 1 marca 1858 obmyła swoje chore ramię w źródełku. Od tamtego czasu zareje-
strowano ponad 7000 przypadków niewytłumaczalnego odzyskania zdrowia, 70 spośród nich Kościół 
uznał za cudowne.  
80. rocznica śmierci Władysława Grabskiego (1874-1938), polskiego ekonomisty, polityka i autora 
reformy walutowej (1924) oraz dwukrotnego premiera II RP 
170. rocznica Rewolucji Marcowej w Niemczech (1848 III) W wyniku demonstracji i nacisku spo-
łecznego Sejm Związkowy uznał barwy czarno – czerwono - złote (obecna flaga Niemiec) za narodowe.  

2.03. 
PIĄTEK 
 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – (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 Sa-
kramentem. 
DROGA KRZYŻOWA - godz. 18.30 
KOŚCIÓŁ STACYJNY :   ŚW. JANA EWANGELISTY 
2. ROCZNICA ŚMIERCI ABPA JANUSZA BOLONKA  

3.03. 
SOBOTA 
 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA  - msza 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. 
KOŚCIÓŁ STACYJNY :   ŚW. JANA XXIII 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY ustanowiony w 1984 r. przez Międzynarodowy PEN-Club  
100. ROCZNICA POKOJU BRZESKIEGO (1918 3 III )– układ pokojowy zawarty w Brześciu nad Bugiem  
między Rosją Radziecką a delegatami państw centralnych - de facto Niemcami i Austro - Węgrami, w któ-
rym rząd radziecki uznał odrębność Ukrainy, wyrzekł się praw do części prowincji nadbałtyckich oraz 
roszczeń do ziem polskich.  

4.03. 
NIEDZIELA 
 

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
NIEDZIELA MIESIĘCZNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
GORZKIE ŻALE Z NAUKĄ PASYJNĄ - godz. 17.15 
340. rocznica urodzin Antonia Vivaldiego (1678-1741), włoskiego skrzypka i kompozytora  

5.03.  
PONIEDZIAŁEK 
 

REKOLEKCJE DLA SZKÓŁ - PROWADZI KS. PAWEŁ BOGUSZ 
KOŚCIÓŁ STACYJNY :   MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ 
65. rocznica śmierci Siergieja Prokofiewa (1891-1953), rosyjskiego kompozytora i pianisty  
110. rocznica urodzin Teodora Parnickiego (1908-1988) (5 XII – 30. rocznica śmierci), polskiego 
powieściopisarza  
210. rocznica urodzin Szymona Konarskiego (1808-1839), polskiego działacza niepodległościowe-
go, uczestnika powstania listopadowego  
65. rocznica śmierci Józefa  Stalina (ur. 1878 r. lub 1879 r.  - zm. 1953) 

6.03. 
WTOREK 
 

REKOLEKCJE DLA SZKÓŁ - PROWADZI KS. PAWEŁ BOGUSZ 
KOŚCIÓŁ STACYJNY :   ŚW.  WĘGIERSKIEJ 
10. rocznica śmierci Gustawa Holoubka (1923-2008) (21 IV – 95. rocznica urodzin) polskiego akto-
ra teatralnego i filmowego, i reżysera i pedagoga  

7.03. 
ŚRODA 

REKOLEKCJE DLA SZKÓŁ - PROWADZI KS. PAWEŁ BOGUSZ 
KOŚCIÓŁ STACYJNY :   OPATRZNOŚCI BOŻEJ 

8.03. 
CZWARTEK 
 

REKOLEKCJE DLA SZKÓŁ - PROWADZI KS. PAWEŁ BOGUSZ 
KOŚCIÓŁ STACYJNY :   NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET 
50. rocznica marca 1968 - protestu młodzieży studenckiej i części polskich intelektualistów przeciwko 
ograniczeniom swobód demokratycznych przez władze PRL („marzec 1968”) 8.03-30.03.1968  
60. rocznica śmierci Ireny Solskiej (1875-1958), polskiej aktorki  
795. rocznica śmierci Wincentego Kadłubka (ok. 1155-1223), biskupa krakowskiego, polskiego 
kronikarza, błogosławionego Kościoła katolickiego  

9.03. 
PIĄTEK 

REKOLEKCJE DLA SZKÓŁ - PROWADZI KS. PAWEŁ BOGUSZ 
KOŚCIÓŁ STACYJNY :   NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO (JULIANÓW) 
DROGA KRZYŻOWA - godz. 18.30 
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10.03.  
SOBOTA 

KOŚCIÓŁ STACYJNY :   MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ 
DZIEŃ MĘŻCZYZN 

SOBOTA-NIEDZIELA  „ 24 GODZINY DLA PANA”   
Papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post pisze o inicjatywie „24 godzin dla Pana”, która jest zachętą 
do tego, by sakrament pojednania był sprawowany w kontekście adoracji eucharystycznej. W 2018 r. 
odbędzie się ona w piątek 9 i w sobotę 10 marca, a inspiracją do niej będą słowa z Psalmu 130, 4: „Ty 
udzielasz przebaczenia”. W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 go-
dziny bez przerwy, co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej. 

11.03.  
NIEDZIELA 
 

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE 
GORZKIE ŻALE Z NAUKĄ PASYJNĄ - GODZ. 17.15 
25. rocznica śmierci Aliny Centkiewiczowej (1907-1993), autorki książek dla dzieci i młodzieży  
110. rocznica śmierci Edmonda de Amicisa (1846-1908), włoskiego pisarza  

12.03.  
PONIEDZIAŁEK 

KOŚCIÓŁ STACYJNY :   MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE 

13.03. 
WTOREK 
 

KOŚCIÓŁ STACYJNY :   ŚW. ANTONIEGO  Z PADWY 
5. ROCZNICA WYBORU OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE 

14.03. 
 ŚRODA  
 

KOŚCIÓŁ STACYJNY :   NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA 
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE 
135. rocznica śmierci Karola Marksa (1818 – 1883) – filozofa niemieckiego 

15.03. 
CZWARTEK 

KOŚCIÓŁ STACYJNY :   ŚW. MARKA EWANGELISTY 
1. rocznica śmierci Wojciecha Młynarskiego (1941-,2017) poeta, satyryk, autor tekstów piosenek  

16.03. 
PIĄTEK 

KOŚCIÓŁ STACYJNY :  ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
DROGA KRZYŻOWA - godz. 18.30 
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ NA ULICACH ŁODZI  o godz. 19.00.  
Początek w parku im. Henryka Sienkiewicza, zakończenie na Placu Wolności. 

17.03. 
SOBOTA 

KOŚCIÓŁ STACYJNY :  ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS 
19 rocznica nadania osobowości prawnej AK AŁ  

18.03. 
NIEDZIELA 
 

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
GORZKIE ŻALE Z NAUKĄ PASYJNĄ - GODZ. 17.15 
56. ROCZNICAŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH BISKUPA SENIORA  LEPY 
75. rocznica śmierci Heleny Mniszkówny (1878-1943) polskiej powieściopisarki i nowelistki  

19.03.  
PONIEDZIAŁEK 
UROCZYSTOŚĆ 
BIAŁY 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA , OBLUBIEŃCA NMP, GŁÓWNEGO PATRONA ARCHIDIECE-
ZJI ŁÓDZKIEJ - BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA - MSZA ŚW. GODZ. 18.00 
KOŚCIÓŁ STACYJNY:  WNIEBOWZIĘCIA NMP 
5. ROCZNICA INAUGURACJI PONTYFIKATU PAPIEŻA FRANCISZKA 
13. ROCZNICA  ŚMIERCI BPA BOHDANA BEJZE (2005) 
195. rocznica śmierci Adama Kazimierza Czartoryskiego (1734-1823), polskiego polityka, krytyka 
literackiego, pisarza, członka Komisji Edukacji Narodowej  

20.03. 
WTOREK 
 

KOŚCIÓŁ STACYJNY :  ŚW. JÓZEFA (UL. OGRODOWA) 
ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDÓW I LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
170 rocznica wybuchu powstania w Wielkopolsce 1848  

21.03. 
ŚRODA 
DZIEŃ POWSZEDNI 

 

KOŚCIÓŁ STACYJNY :  NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA  JEZUS 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ  
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POEZJI ustanowiony z inicjatywy UNESCO jesienią 1999 roku  
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
45. rocznica śmierci Jana Marcina Szancera (1902-1973),- polski malarz, rysownik, profesor ASP 
w Warszawie. Tworzył ilustracje książkowe do utworów dla dzieci, parał się reżyserią, scenografią teatral-
ną, filmową i telewizyjną. Zasłynął jako autor ilustracji do ponad 200 książek, m.in. do Akademii Pana 
Kleksa, O Janku, co psom szył buty, Pinokio, Pan kotek był chory, O krasnoludkach i o sierotce Marysi, 
Brzechwa dzieciom, Lokomotywa, Rzepka, Ptasie radio, Dziadek do Orzechów, Baśni Andersena; dla do-
rosłych ilustrował Bajki i Satyry Krasickiego, Pana Tadeusza Mickiewicza, Trylogię Sienkiewicza, książki 
Amicisa, Carlo Collodiego, Cervantesa, Haška, Edith Nesbit, Puszkina, Swifta, Twaina.  
20. rocznica śmierci Macieja Słomczyńskiego (1920-1998) - polski powieściopisarz i tłumacz. Swoje 
powieści kryminalne podpisywał pseudonimem Joe Alex, natomiast powieści milicyjne podpisywał pseudonimem 
Kazimierz Kwaśniewski . Przełożył m.in. Ulissesa i Podróże Guliwera, jako jedyna osoba na świecie przetłumaczył 
wszystkie dzieła Williama Szekspira. Jako Joe Alex był autorem scenariuszy filmowych, sztuk teatralnych oraz wido-
wisk i audycji telewizyjnych.  
 

22.03. 
 CZWARTEK 

KOŚCIÓŁ STACYJNY :  PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA 
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 
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23.03. 
PIĄTEK 

DROGA KRZYŻOWA - godz. 18.30 
KOŚCIÓŁ STACYJNY :  ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ 
ŁÓDZKA DROGA KRZYŻOWA, GODZ. 19.00? 

24.03. 
SOBOTA 
 
 
ZMIANA CZASU 
Z ZIMOWEGO 
NA LETNI 
(w nocy   
z 23 na 24 marca) 

KOŚCIÓŁ STACYJNY :  ŚW. STANISŁAWA KOSTKI  
NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA 
70. rocznica urodzin Jerzego Kukuczki (1948-1989) -polski alpinista i himalaista. Jako drugi czło-
wiek na Ziemi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum – wszystkie 14 szczytów o wysokości ponad 8 tysię-
cy metrów. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych himalaistów XX wieku. Spośród 14 ośmioty-
sięczników zdobytych w latach 1979 – 1987 na 10 wszedł nowymi drogami. 7-krotnie w stylu alpejskim, na 
4 – po raz pierwszy zimą, na 1 szczyt samotnie. Żaden inny zdobywca 14 ośmiotysięczników nie może po-
chwalić się takim bilansem. Zginął  na wysokości 8300 metrów podczas wejścia na Lhotse,  nową drogą 
przez słynną, niezdobytą wówczas, południową ścianę.  

25.03.  
NIEDZIELA 
CZERWONY 
 

ZMIANA CZASU 
Z ZIMOWEGO 
NA LETNI 

6. NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 
Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego Paschalnego Mi-
sterium. Kościół wspomina ten wjazd we wszystkich Mszach św.  
W ramach procesji lub uroczystego wejścia dokonuje się błogosławieństwa gałązek (palm). Opowiadanie o 
Męce Pańskiej ma szczególnie uroczysty charakter. Może być śpiewane lub czytane przez trzech wykonaw-
ców, którzy dzielą między siebie role: Chrystusa, narratora i ludu.  
GORZKIE ŻALE Z NAUKĄ PASYJNĄ - GODZ. 17.15 
26. ROCZNICA USTANOWIENIA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
14. ROCZNICA USTANOWIENIA METROPOLII ŁÓDZKIEJ 
MARSZ DLA  JEZUSA z racji przypadającego XXXIII ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY. obchodzonego 
w Kościołach lokalnych. Początek o godz. 13.15 w kościele p.w. Najświętszego Imienia Jezus (oo. Jezuici, 
ul. Sienkiewicza 60), zakończenie w Archikatedrze Łódzkiej uroczystą Eucharystią z udziałem młodzieży 
Archidiecezji Łódzkiej.  
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA  

26.03.  
 

 WIELKI  PONIEDZIAŁEK 
DZIEŃ MODLITW ZA WIĘŹNIÓW  został ustanowiony podczas zebrania plenarnego biskupów w 2009. 
Obchodzony jest w liturgiczne wspomnienie Dobrego Łotra - 26 marca.  

27.03.  
 

WIELKI  WTOREK 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU  
50 rocznica śmierci  Jurija Gagarina (1934-1968) -kosmonauta radziecki 

28.03.  
WIELKA  ŚRODA 
150 rocznica urodzin Maksyma Gorkiego (1868-1936)właśc. M. Pieszkow - pisarz rosyjski 

29.03.  
WIELKI 
CZWARTEK 
BIAŁY 

MSZA KRZYŻMA W  BAZYLICE ARCHIKATEDRALNEJ, GODZ. 10.00 
JUBILEUSZE 25-LECIA I 50-LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ - godz. 18.00. Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej z kazaniem, z 
ceremonią mycia nóg i z Komunią św. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza 
Wystawienia, czyli do Ciemnicy . Adoracja. Kościół będzie otwarty do godz. 21.00.  
55. rocznica śmierci Poli Gojawiczyńskiej (1896-1963), polskiej powieściopisarki  

30.03.  
WIELKI 
PIĄTEK 
CZERWONY 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ - OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY.  
◊ Godz. 7.00 - Wspólna Jutrznia modlitwy brewiarzowej  
◊ Godz. 14.30 - Godzina czytań w kościele.  
◊ Godz.15.00 - Droga Krzyżowa  
◊ W wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego, polegająca na  
odmawianiu przez 9 dni Koronki do Miłosierdzia Bożego. Jest ona przygotowaniem do święta Miłosier-
dzia Bożego przypadającego w pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W tej nowennie – 
obiecał Pan Jezus – udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796).  
◊ Godz. 18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ. Podczas sprawowania liturgii ołtarz musi być pusty: bez 
krzyża, świec i obrusów. Na liturgię Wielkiego Piątku złożą się: lektura Słowa Bożego, adoracja Krzyża, 
Komunia św., przeniesienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji okrytej welonem do symbolicznego 
Bożego Grobu i adoracja. W czasie nabożeństw w całym Kościele zbierane są ofiary na potrzeby Kościoła w 
Ziemi Świętej. Po Liturgii odsłania się wszystkie zakryte krzyże. Kościół będzie otwarty do godz. 21.00.  
76. ROCZNICA  ŚMIERCI SŁ. BOŻEGO KS. DOMINIKA KACZYŃSKIEGO. Zginął w Dachau. Od 1920 r. 
był osobistym kapelanem ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego i sekretarzem Kurii Diecezji Łódzkiej. 
W 1924 roku został mianowany proboszczem parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, gdzie wzniósł 
kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi - wotum za Bitwę Warszawską. Pełnił posługę spowiedni-
ka w zgromadzeniach zakonnych i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Otrzymał 
godność Szambelana Papieskiego, kanonika Kapituły Katedralnej i radcy Kurii Biskupiej. W sierpniu 
1926 roku zorganizował pierwszą pieszą pielgrzymkę łódzką na Jasną Górę. 

31.03.  
WIELKA 
SOBOTA 
 

Przez cały dzień od godz. 9.00 co 10 minut odbywa się święcenie pokarmów. Wszystkich uczestników 
święcenia pokarmów zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu.  
◊ Godz. 7.00 - wspólną modlitwa brewiarzowa - Jutrznia,  
◊ Godz. 14.30 - Godzina czytań i Koronka do Miłosierdzia Bożego  
◊ Godz. 18.00 - NABOŻEŃSTWO WIGILII PASCHALNEJ (biały). Na obchód Wigilii Paschalnej 
złożą się poświęcenie ognia, paschału, wody chrztu, odnowienie obietnic chrztu św., liturgia eucharystycz-
na czyli Msza św. z Komunią św. Przypominamy, aby przynieść ze sobą świece. Kościół będzie otwarty do 
godz. 21.00.  
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W dniu 16. MARCA BR. W PIĄTEK odbędzie się  

pielgrzymka autokarowa do  

ROKITNA - SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ  

PRYMASOWSKIEJ WSPOMOŻYCIELKI  

oraz do  

OŁTARZEWA NA MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ.  

Koszt 75,- zł w tym przejazd, ubezpieczenie, 

wstęp na Misterium oraz obiad.  

Wyjazd sprzed kościoła o godz. 7.00.  

Pielgrzymkę organizuje  

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.  

Zapisy w kancelarii parafialnej.  
Premiera tegorocznego misterium odbyła się 17 lutego 2018 
roku. Tegoroczna sztuka została zatytułowana: 

 Odnaleziony Chleb.  
Ukazuje życie i działalność Jezusa, który nasyca ludzi także 
duchowo. Spektakl został przygotowany przez kleryków Wyż-
szego Seminarium Duchownego księży Pallotynów w Ołtarze-
wie. Reżyser i autor scenariusza tegorocznej inscenizacji 
alumn V roku Dominik Gaładyk SAC przedstawił swoją wizję 
Misteriów podkreślając w niej, że ofiara Pana naszego Jezusa 
Chrystusa jest ponadczasowa a On sam pozostaje niezmiennie 
pod postacią Chleba, gotów zawsze odpowiedzieć na naszą 
miłość. Alumni odgrywający poszczególne role wykazują się 
troską o przekaz Dobrej Nowiny względem tych, którzy przyja-
dą do ołtarzewskiego seminarium, aby uczestniczyć w Miste-
rium życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.  

    Praktyka Kościoła wyrobiła w swej długiej historii dwie formy pobożności wielko- 

postnej: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Pierwsza forma, Drogi Krzyżowej, jest dziś  

bardziej powszechna, tzn. znana w całym Kościele, druga raczej charakterystyczna dla  

terenόw Polski, związana z pobożnością polską.  
 Gorzkie Żale to nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Są tradycją wyłącznie polską.  

„Gorzkie żale” mają już 311 lat! Jego tekst zachował oryginalne,  

staropolskie brzmienie. Trudno w to uwierzyć, bo w tym utworze  

prawie nic się nie zestarzało – ani słownictwo (można tu znaleźć  

zaledwie kilka archaizmów, takich jak: „pośmiech”, „zeplwany”); ani  

składnia, nieróżniąca się prawie niczym od dzisiejszej; ani styl – prosty,  

niemal ascetyczny, pozbawiony ozdobników i wymyślnych figur. Narodziło się ono  

w Warszawie, w Kościele Świętego Krzyża, gdzieś na początku XVIII w. Po raz  

pierwszy odprawiono je w 1707 r. Co ciekawe, struktura tego nabożeństwa opiera się  

na strukturze dawnej Jutrzni. Gorzkie Żale dzieli się na Zachętę i trzy części. W każdą  

niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część. 

    „Gorzkie żale” z pewnością napisał geniusz. Kim był? Niewielka książeczka  

z bardzo długim barokowym tytułem: „Snopek Myrry z Ogroda Gethsemańskiego  

albo żałosne Gorżkiey Męki Syna Bożego […] rospamiętywanie”. Mirra to jeden  

z darów, jaki trzej królowie złożyli Bożemu Dzieciątku. Dar mirry był zapowiedzią  

męki i śmierci zbawczej Chrystusa. Jak czytamy dalej na stronie tytułowej, książka  została  

wydana „za staraniem i kosztem Ichmościów Panów Braci i Sióstr Konfraternijej Rocha  

Świętego przy Kościele farnym Świętego Krzyża w Warszawie”. Kościół stoi do dzisiaj niemal naprzeciwko głównej bra-

my Uniwersytetu Warszawskiego i jest jedną z najbardziej znanych świątyń w Polsce. Utwór zredagował ks. Wawrzy-

niec Benik ze zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo, który był opiekunem tejże „Konfraternijej”, 

czyli Bractwa. Przyjmuje się, że to właśnie on napisał tekst. Zapewne wzorował się na popularnych wówczas przedsta-

wieniach pasyjnych i łacińskich i polskich pieśniach wielkopostnych, ale dzieło jest oryginalne i jedyne w swoim rodza-

ju. Nabożeństwo „Gorzkich żali” bardzo szybko się spopularyzowało. Powiedzielibyśmy dziś - stało się bestselerem. Na 

początku XIX wieku było odprawiane chyba w każdej polskiej parafii.  

 Nazwa "Gorzkie żale" upowszechniła się później. Pochodzi oczywiście od pierwszych wyrazów pieśni: "Gorzkie 

żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie".  
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T radycją Kościoła Łódzkiego w okresie Wiel-
kiego Postu jest codzienne pielgrzymowanie 

do Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych. Pomysłodawcą 
łódzkich stacji wzorowanych na rzymskich był w 2013 rokuów-
czesny metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski.  

P rzez 34 dni wierni wraz ze swoimi pasterzami pielgrzymują 
do 34 świąty, w których odbywa się Liturgia Stacyjna, na 

którą składa się: Msza Święta celebrowana pod przewodnic-
twem biskupa, koronka do Bożego Miłosierdzia oraz podjęcie 
indywidualnej i dobrowolnej praktyki pokutnej.  

A bp Ryś wskazał, że wędrówka po Kościołach stacyjnych 
pokazuje, że miasto, w którym żyjemy jest przestrzenią 

świętą. Nie jest tylko przestrzenią przemysłu, studiów czy go-
spodarki, ale jest przestrzenią świętą poprzez sieć kościołów 
nałożonych na to miasto- podkreślił.  

W  czasie liturgii stacyjnej zbierana jest jałmużna wielko-
postna, która obok modlitwy i postu, jest sposobem wiel-

kopostnego umartwienia i pokuty. Zebrana kolekta, jest zwy-

czajem stacyjnym, przekazywana na wsparcie 
dla najbiedniejszych rodzin danej parafii.  

N ieocenioną pomocą w dobrym przeżyciu tegorocznego 
Pielgrzymowania Stacyjnego może stać się książka zaty-

tułowana: Łódzkie Kościoły Stacyjne, której autorką jest Anna 
Skopińska, redaktor naczelna Niedzieli Łódzkiej. W publikacji 
znajdziemy rozdziały dotyczące 34 świątyń miasta Łodzi, ale 
też trochę informacji o rzymskich kościołach – odpowiednikach 
tych łódzkich, a także rozważania dotyczące Ewangelii na każ-
dy dzień pielgrzymowania. Książkę można nabyć w Księgarni 
Archidiecezjalnej w Łodzi.  (archidiecezja.lodz.pl) 

W  kalendarium zamieszczonym na 4, 5, 6 stronie naszej 
gazetki znajduje się wykaz wszystkich parafii tworzących 

pielgrzymkowy szlak kościołów stacyjnych . Dla wielu osób 
codzienne pielgrzymowanie do kolejnego kościoła stacyjnego  
jest ważną praktyką wielkopostną. Wierni nawiedzający  ko-
ściół  stacyjny zgodnie z programem wielkopostnego pielgrzy-
mowania  mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warun-
kami.  

19 lutego 2018  

 „Bóg, który stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo 
pragnie, ażeby człowiek uczestniczył w Jego świętości, w Jego Boskim ży-
ciu”- mówił w kolejnym Kościele Stacyjnym Ksiądz Arcybiskup Władysław 
Ziółek. 
 Piątą stacją Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych była nasza parafia św. 
Franciszka z Asyżu. Mszy Św. w koncelebrze Ks. Proboszcza Wiesława Dury i Ks. 
Roberta Arndta - dyrektora Domu Księży Emerytów przewodniczył i homilię do 
pielgrzymów wygłosił Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek. "Bóg przemawia dziś 
do nas, tu obecnych (…) Słowo Boże nas umacnia, oświeca, poucza, upomina. 
Ono nas także przemienia wewnętrznie, abyśmy w naszym całym życiu mogli jak 
najbardziej dzięki Jego łasce, upodabniać się do naszego Boga i Stwórcy”- mówił 
Arcybiskup Senior. 
 Dalej abp Ziółek mówił, że Jezus wzywa nas do doskonałości życia chrześcijań-
skiego. Do takiej dojrzałości, gdzie objawiać się może w naszym słowie i czynie obecność 
Boga żywego. Chrystus wskazuje nam drogę na której możemy ciągle trwać w więzi z Bogiem i 
umacniać, rozwijać nasze podobieństwo do Niego. Stawać się dojrzałymi chrześcijanami, stając się świętymi. 
 W pierwszym czytaniu słyszymy jak powinniśmy postępować, aby dojść do świętości. „Nie będziecie 
kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden, drugiego, nie będziecie uciskać bliźniego swego, 
czyli jednym słowem będziecie przestrzegać Bożych przykazań. One nie ograniczają wolności człowieka. One 
ubezpieczają jego duchowe dobro, na drodze wiodącej do pełnego uczestnictwa w świętości i życiu samego Bo-
ga. Podobnie Chrystus w Ewangelii wzywa nas do czynnej miłości naszych braci. W tym wezwaniu zwiera się 
wezwanie do miłości Boga i do miłości człowieka. Jest to charakterystyczne w ujęciu Chrystusa: wzywa do miłości 
Boga, poprzez miłość człowieka. Im bliżej człowiek jest Boga, tym bliżej jest człowieka. Im bliżej jest człowieka, 
tym bliżej jest Boga”- podkreślił abp Ziółek. (http://archidiecezja.lodz.pl) Na zakończenie  Mszy św. Ks. Proboszcz  
Wiesław Dura poprowadził modlitwę Koronki do Miłosierdzia Bożego, a Arcybiskup Senior udzielił błogosławień-
stwa wspólnocie zgromadzonych wiernych. (Zdjęcia na ostatniej stronie.) 

19 lutego 2018 



9 

ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA „SIEDEM SŁÓW CHRYSTUSA” 
1. Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią (Łk 23,34) 

2. BOŻE MÓJ BOŻE CZEMUŚ MNIE OPUŚCIŁ (Mt 27,46) 

3. Dziś ze Mną będziesz w Raju (Łk 23,43) 

4. Oto syn Twój - oto Matka twoja (J 19, 26-27) 

5. Pragnę (J 19, 28-30) 
6. Wykonało się (J 19, 28-30) 

7. Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23,46) 

 BOŻE MÓJ BOŻE CZEMUŚ MNIE OPUŚCIŁ. Na początku rozważań bp Ryś przytacza pytanie profesora 
Krzysztofa Michalskiego: co to może znaczyć, że Chrystus umiera w trwodze i niepewności? Jak to możliwe, by Bóg się 

bał, jak możliwy jest niepokój Boga? Jakie może być źródło Jego niepokoju? Czy wiedza o istocie życia i śmierci nie 
pozwoliła umrzeć  Mu tak, jakby wsiadał do pociągu? I nieco dalej profesor odpowiada sobie słowami D.H. Lawren-
ce’a: Wiedzieć, to ludzka sprawa; w śmierci nie będziemy ludzcy, nie będziemy wiedzieć. Śmierć nie jest 

„czymś”, co można zrozumieć. Śmierć to unicestwienie wszelkich warunków zrozumienia. Śmierć jest niepojmowalna . 
To dlatego śmierć budzi niepokój, budzi lęk.  
Czy rzeczywiście to fakt umierania - w opuszczeniu przez ludzi (w obecności jedynie Matki, kilku kobiet i jednego z 
uczniów) - nasunął Jezusowi myśl o opuszczeniu także przez Ojca? Temu zdaje się przeczyć przede wszystkim cały 
Janowy opis Jezusowej męki, w którym Chrystus umiera jako Król; dysponując swoim życiem (nikt Mi go nie odbiera, 
Ja sam je oddaję), wywyższony, świadom czekającej Go chwały. 
 Więc? Skąd ów wstrząsający krzyk samotnego Chrystusa? Co to znaczy wziąć na siebie ciężar winy całego 
świata i doświadczyć tego wszystkiego w obecności Boga, który odwraca się ze wstrętem od tych nadużyć - kto to mo-
że pojąć? … Grzesznik może mieć jeszcze nadzieję, „grzech” - nie; a dla naszego zbawienia Chrystus został 
uczyniony grzechem. Gdyby nie grzech, śmierć nie musiałaby przerażać; bez grzechu śmierć nie ma nad nami wła-
dzy. Oścień grzechu został śmierci wytrącony przez Chrystusa. Ale wcześniej - On musiał przyjąć na siebie całe prze-
rażenie i alienację, jakie grzech przynosi w życie każdego z nas.  
 W tym okrzyku  kryje się także przejmujące przesłanie dla naszego pokolenia. Pojęcie grzechu wyrzuciliśmy z 
naszego języka i myślenia. Nie widzimy już też potrzeby, by mu przeciwdziałać (w sakramencie pokuty). Tracąc poczu-
cie grzechu tracimy także wiarę w Boga. Pogubiliśmy się w myśleniu; pogubiliśmy się również w naszych emocjach. 
Także w naszym lęku.                                   Fragmenty książki Abp. Grzegorza Rysia „7 słów Chrystusa” cdn. 

Relikwie związane z Męką i Śmiercią Chrystusa 
 

 Rozważając tajemnice Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa warto spojrzeć na relikwie, które przetrwały do 
naszych czasów i są milczącymi świadkami tych zbawczych wydarzeń. Zostały one poddane wielu badaniom naukowym,  wpra-
wiając w zdumienie badaczy, potwierdzających ich autentyczność. Dla wielu są  umocnieniem w wierze, a niejednokrotnie przy-
czyną nawrócenia. W wielu kwestiach są ze sobą spójne, np. w wizerunku twarzy  Chrystusa pozostawionym na tkaninach, czy 
badaniach grupy krwi pobranej z relikwii. Ich oględziny potwierdzają ewangeliczny opis męki i śmierci Chrystusa. Okazuje się, że 
współczesny świat i postęp naukowy ujawniają kolejne potwierdzenia  autentyczności tych pamiątek męki Jezusa. 
 Najbardziej znaną i bezcenną relikwią jest Całun Turyński, czyli lniane płótno przedstawiające dwustronne cudowne od-
bicie umęczonego ciała  mężczyzny. Przyjmuje się że właśnie tym całunem owinięto po śmierci ciało Chrystusa. Są na nim wi-
doczne ślady  przebitych rąk i nóg, rany na głowie od korony cierniowej i w boku ślad przebicia włócznią oraz ślady po biczowa-
niu na plecach. W katedrze w Oviedo (północna Hiszpania) znajduje się chusta, zwana Chustą z Oviedo, na której widoczne jest 
odbicie twarzy umęczonego Człowieka. Z kolei w kapucyńskim kościele w Manoppello (wschodnia Italia) od 1638 roku znajduje się 
Chusta z Manoppello. Jest to drogocenna tkanina z bisioru, którą położono na głowie owiniętego w całun Chrystusa.  Twarz moż-
na zobaczyć w identyczny sposób po obu stronach tkaniny. O ile na Całunie Turyńskim zostało utrwalone odbicie, które jest nega-
tywem Zmarłego, to na chuście - jest to pozytyw. Gdy nałoży się dwa odbicia na siebie widać całkowitą zgodność. Oba wizerunki 
powstały w trakcie Zmartwychwstania, przy czym na chuście uwieczniony został późniejszy moment - Zmartwychwstały ma już 
otwarte oczy i usta.  W wielu miejscach znajdują się relikwie fragmentów Świętego Krzyża oraz gwoździe i relikwia korony cier-
niowej. W katedrze św. Piotra w Trewirze przechowywana jest tunika Chrystusa, Inna tunika, znajduje się w podparyskim Arguentil. 
W katedrze w Walencji odbiera cześć Kielich Ostatniej Wieczerzy Eksponowany jest w szklanej gablocie w kaplicy, wybudowa-
nej specjalnie dla niego. Do Mszy św. używa się go tylko wyjątkowo: uczynili to papieże św. Jan Paweł II w 1982 r. i Benedykt XVI 
w 2006 roku.  
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 Rozpoczął się IV Synod  Duszpasterski Archidiecezji 
Łódzkiej przygotowujący nas do obchodów 100 rocznicy po-
wstania naszej diecezji, którą będziemy obchodzić 2020 ro-
ku. Uroczysta inauguracja Synodu miała miejsce 27 stycznia 
2018 roku w Bazylice Archikatedralnej. Synod będzie trwał 
trzy lata. Każdy rok będzie skoncentrowany na jednym z 
głównych obszarów duszpasterstwa w Archidiecezji Łódzkiej 
1. Etap I- Rok 2018 –MŁODZIEŻ,  
       hasło: Młodzież nadzieją Kościoła Łódzkiego 
1. Etap II-Rok 2019– RODZINA 
2. Etap III - Rok 2020 - PARAFIA 
 Przed rozpoczęciem synodu zostało przygotowane 
specjalne logo. O jego znaczeniu i symbolice opowiada autor 
– ks. dr hab. Jan Wolski, wykładowca teologii moralnej w 
Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi (logo w kolorach 
i opis umieszczone są na ostatniej stronie): 
 O przygotowaniach do synodu opowiada ks. dr Grze-
gorz Dziewulski, wykładowca teologii fundamentalnej w 
Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, przewodniczący 
pierwszej podkomisji: 
 Zanim dojdzie do prac w Zespołach synodalnych w 
parafiach, dekanatach, szkołach potrzebują one materiały, 
by ukierunkować spotkania i rozmowy.  
 W tym celu Ks. Arcybiskup powołał Komisję Przygoto-
wawczą – mianowicie 8 Podkomisji - zespołów, które opra-
cowały pytania do dyskusji w grupach. Druga grupa Zespołu 

przygotowawczego to księża profesorowie, którzy opracowali 
do każdego z tych ośmiu tematów wprowadzenia, czyli wyja-
śnienia od strony teologicznej, biblijnej, nauczania magiste-
rium Kościoła czy tradycji. Tematy te to: 
1. Bez wiary nie sposób podobać się Bogu 
2. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię 
3. Poznać Chrystusa 
4. Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie 

wymagali 
5. Wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie 
6. Mężnie wyznawać wiarę, postępować wg jej zasad 
7. Oto jestem, poślij mnie 
8. Będziecie moimi świadkami, aż po krańce ziemi 
 Tematy są ewidentnie teologiczne odwołujące się do 
nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II i papieża Franciszka.  
 „Chcemy się wsłuchiwać w to co młodzież, rodziny, 
parafie mają do powiedzenia Kościołowi łódzkiemu na temat 
tych spraw duszpasterskich, które się bezpośrednio do nich 
odnoszą. Takimi zespołami kierują proboszczowie parafii. 
Obok zespołów parafialnych mogą być też powołane deka-
nalne, między parafialne a także szkolne koła synodalne, na 
czele których stoją księża dziekani i szkolni katecheci. Mają 
one jeden wspólny cel – pracę nad tematami i zagadnienia-
mi, które wyznaczył ordynariusz miejsca jako temat przewod-
ni łódzkiego synodu” – powiedział ks. dr Waldemar Barto-
cha, sekretarz synodu.                  https://synodlodz.pl/ 

Głos Akcji Katolickiej  

                                                

Oświadczenie w sprawie 

ataków na Państwo Polskie 

  w związku z przyjęciem  

nowelizacji ustawy o IPN 
 

          04 lutego 2018 ·  

 Akcja Katolicka w Polsce stanowczo popiera działania najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej 

w sprawie obrony prawdy historycznej na temat sprawców i ofiar Holokaustu. 

Popieramy wprowadzenie prawnego zakazu fałszowania historii poprzez nazywanie niemieckich nazi-

stowskich obozów koncentracyjnych „polskimi obozami śmierci” i obciążanie Polski za współudział w 

holokauście. 

                                                                                                 W imieniu 

Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej 

Urszula Furtak 

Prezes Akcji Katolickiej w Polsce 
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M A Ł Y  F R A N C I S Z E K 

 Kochane Dzieci, trwa Wielki Post. 

 Nadal będziemy się spotykać w kościele  

na Drodze Krzyżowej. Nadal  jak dzieci na  

obrazku będziemy pomagać nieść krzyż Jezusowi.  

Będziemy Go szukać w drugim człowieku, w mamie,  

tacie, w koleżance lub koledze, w osobie starszej  

lub chorej. Wystarczy sprawić uśmiech na ich  

twarzy.  Cały czas możecie robić drobne upominki,  

laurki i życzenia na nasz parafialny Dzień Chorego,  

który będziemy obchodzić podczas wielkopostnych  

Rekolekcji. Wtedy wręczymy je zgromadzonym  

w kościele chorym i starszym. 

 Ale czas Wielkiego Postu to też czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Pana  

Jezusa. W Wielki Czwartek mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się  

Święte Triduum Paschalne. Żydzi - jako naród wybrany na święto Paschy zabijali 

baranka, jako symbol wyzwolenia z niewoli egipskiej i spożywali w domach ucztę - 

Paschę. Była ona zapowiedzią nowej Paschy,  wyzwolenia z niewoli grzechu, które 

dokonało się nie krwią baranka, ale krwią Jezusa Chrystusa. W Wielki Piątek bę-

dziemy adorować Drzewo Krzyża,  które stanie się Drzewem Życia.   Symbol ba-

ranka z chorągiewką,  w wielką Sobotę wkładamy do koszyczków ze „święconką” to 

symbol Zmartwychwstania, zwycięstwa Pana Jezusa nad śmiercią. Zapraszam Was 

do wykonania takiego baranka własnoręcznie.  To nowe zadanie konkursowe. Można 

też wykonać ozdobną pisankę - jako symbol nowego, odradzającego się życia. Kon-

kurs będzie rozstrzygnięty w niedzielę Miłosierdzia Bożego, 8 kwietnia  po mszy 

św. o godz. 11.00. Pozdrawiam Was - wasz  Anioł. 

 Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Tego dnia, 160 
lat temu, w 1858 roku Matka Boża po raz pierwszy ukazała się czternastoletniej Bernardecie Souburous w grocie 
Massabielle w Lourdes. W tym miejscu Bernadeta miała 18 objawień między 11lutego, a 16 lipca. Tu 25 marca 
Matka Boża powiedziała o sobie: Jestem Niepokalane Poczęcie. W tym też miejscu Maryja ofiarowała ludziom źró-
dło bijące wewnątrz groty, by z niego pić i w nim się zanurzać, szczególnie w przypadku choroby. Pierwszą uzdro-
wioną była Catherine Latapie, która poczuła ogromne pragnienie pójścia do groty Massabielle. Catherine mieszkała 
12 km od Lourdes, i od czasu nieszczęśliwego wypadku miała sparaliżowaną i przykurczoną rękę, gdyż lekarz nie 
potrafił poprawnie poskładać jej kości. Mimo nocnej pory i zaawansowanej ciąży kobieta zabrała dwójkę swoich 
małych dzieci i wspólnie udali się do Lourdes. Kiedy nad ranem, 1 marca, dotarli do groty zobaczyła wielu ludzi 
trwających na modlitwie. Z trudem przecisnęła się do źródła i zanurzyła chorą rękę w wodzie. Po chwili poczuła jak 
odzyskuje w niej władzę. Rozpłakała się ze szczęścia i zaczęła dziękować Matce Bożej. Tymczasem silne wzrusze-
nie przyspieszyło poród. Catherina poprosiła Maryję, by zdążyła przed rozwiązaniem dojść do domu, gdzie czekała 
na nią akuszerka. Jej prośba została wysłuchana. Jeszcze tego samego dnia urodziła zdrowego chłopca, który gdy 
urósł został księdzem. 
 Od tego czasu miliony wiernych przybywa do Lourdes. Jest to miejsce naznaczone cudami, licznymi uzdro-
wieniami i nawróceniami. Tysiące przybywających chorych zdaje sobie sprawę, że tylko wybrani dostąpią łaski 
uzdrowienia, jednak sama obecność w ty miejscu  daje cho-
rym siły do mężnego znoszenia cierpień. Chorzy w Lourdes 
czują się jak u siebie, czują się zaproszeni przez Matkę Bo-
żą. Od 1993 roku w rocznicę pierwszego objawienia Matki 
Bożej w Lourdes obchodzony jest Światowy Dzień Chorego 
ustanowiony przez Jana Pawła II. W kościołach odprawiane 
są specjalne msze św. połączone z udzieleniem Sakramentu 
chorych. 
 W naszej parafii celebracja Dnia Chorego będzie w 
czasie rekolekcji wielkopostnych. Wówczas też zostanie 
odprawiona specjalna Msza św. dla ludzi starszych i chorych 
z udzieleniem tego Sakramentu i specjalnym błogosławień-
stwem rekolekcyjnym. Już dzisiaj prosimy o modlitwę w in-
tencji chorych i ich opiekunów. 
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Projekt logo ks. dr hab. Jan Wolski: 
 Kolor zielony jest kolorem nadziei. Ponieważ jest to synod doty-
czący młodzieży jest też hasło, że młodzież jest nadzieją Kościoła łódz-
kiego. Jest to hasło nawiązujące do tego, co Jan Paweł II wielokrotnie 
mówił o młodzieży, że młodzież jest nadzieją Kościoła, że jest jego 
nadzieją. Stąd min. w tym logo znajdziemy kolory papieskie: biało – 

żółte. Łódź – symbol naszej Archidiecezji jest na tle kolorów papieskich. 
W tym symbolu znajdziemy też postacie ludzi młodych, którzy tworzą 
pewną wspólnotę - trzymają się za ręce. Dwie osoby z tej wspólnoty 
trzymają się też krzyża. Jest to znak, że młodzież jest przy Chrystusie, 

przy znaku chrześcijańskim. Symbol jest prosty i czytelny i myślę, że 

będzie też dla nas jasnym znakiem naszej przynależności do Chry-
stusa i łódzkiego Kościoła. 


