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GGŁŁOOSS    ŚŚWWIIĘĘTTEEGGOO    FFRRAANNCCIISSZZKKAA  
Biuletyn    Rzymskokatolickiej    Parafii    Św.    Franciszka    z    Asyżu 

Do użytku wewnętrznego  

1 środa ŚRODA WIELKIEGO TYGODNIA 
2 czwartek WIELKI CZWARTEK 

Pierwszy czwartek miesiąca 
10 rocznica śmierci św. Jana Pawła II 

3 piątek WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 
Pierwszy piątek miesiąca 

4 sobota WIELKA SOBOTA  
Pierwsza sobota miesiąca 
Kościół powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św. 

5 NIEDZIELA NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
6 poniedziałek PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 
7 wtorek WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY 
8 środa ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY 
9 czwartek CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 
10 piątek PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

5. rocznica katastrofy smoleńskiej 
11 sobota SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY 
12 NIEDZIELA 2. NIEDZIELA WIELKANOCY  

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ; Festyn Miłosierdzia 
19 NIEDZIELA 3. NIEDZIELA  WIELKANOCY 
23 czwartek UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA MĘCZENNIKA, 

GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI 
25 sobota ŚWIĘTO ŚW. MARKA EWANGELISTY 
26 NIEDZIELA 4. NIEDZIELA  WIELKANOCY -  DOBREGO PASTERZA 
27 poniedziałek 1. rocznica kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII 
29 środa ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA 

KOŚCIOŁA. 
30 czwartek 15 rocznica kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej 
1 piątek Św. Józefa, Rzemieślnika  

Światowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 
2 sobota Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła 

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

 

 Kwiecień 2015  
 

                            Słowo Księdza Proboszcza                                           

Tak wielu ludzi traci sens życia. Są pozbawieni nadziei, ulegają depresji. 

Chrześcijanin, to człowiek, który wie, że tam po „drugiej” stronie życia czeka na niego 
Zmartwychwstały Chrystus. Niech w tych dniach Zbawiciel powiększy Twoją nadzieję, 
Twój chrześcijański optymizm, Twoją wiarę, byś był świadkiem Jego Zmartwychwstania. 

Ks. Wiesław Dura 

 
 

 

BOŻE CIAŁO 
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GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  
Po raz kolejny zachęcam was do spotkania z Panem poprzez częste czytanie Pisma Świętego. 
Jeśli jeszcze nie nabraliście tego zwyczaju, to zacznijcie od Ewangelii. Czytajcie codziennie jeden 
fragment. Pozwólcie, by Słowo Boże przemawiało do waszych serc, oświecało wasze kroki (por. 
Ps 119,105). Przekonacie się, że można „zobaczyć” Boga także w obliczu braci, zwłaszcza tych 
najbardziej zapomnianych: biednych, głodnych, spragnionych, przybyszów, chorych, więźniów 
(por. Mt 25,31-46)… . Spotkanie z Bogiem na modlitwie, poprzez czytanie Biblii oraz w życiu 
braterskim, pomoże wam lepiej poznać Pana i samych siebie. Tak, jak się to stało w przypadku 
uczniów z Emaus (Łk 24,13-35), głos Jezusa sprawi, że wasze serca zapłoną i otworzą się wasze 
oczy, aby rozpoznać Jego obecność w waszej historii, odkrywając w ten sposób plan miłości, 
jaki On ma wobec waszego życia (Z orędzia ojca świętego Franciszka na Wielki XXX Światowy Dzień 

Młodzieży.                                                                                               http://papiez.wiara.pl; AFP / Alberto Pizzoli 
 

Życzenia Wielkanocne 
„ZMARTWYCHWSTAŁ JUŻ CHRYSTUS, PAN MÓJ I NADZIEJA” 

(Sekwencja paschalna) 
składamy życzenia wszystkim naszym kapłanom, parafianom  
i czytelnikom Głosu Świętego Franciszka słowami św. Jana Pawła II: 

„Jest moim głębokim pragnieniem, aby orędzie paschalne coraz bardziej umacniało wiarę wszystkich 
ochrzczonych, a pokój, dar Chrystusa zmartwychwstałego, zapanował w każdym ludzkim sercu i przywrócił 
nadzieję wszystkim uciśnionym i cierpiącym! 
Niech Maryja, cichy świadek śmierci i zmartwychwstania swego Syna Jezusa, pomoże nam w pełni uwierzyć w to misterium 
zbawienia, przemieniające życie tych, którzy przyjmują je z głęboką wiarą. Obyśmy z Jej pomocą, jako odważni i wiarygodni 
uczniowie zmartwychwstałego Pana, głosili je z radością wszystkim, których spotykamy. Takie życzenia kieruję dziś do wszystkich 
i zawierzam je Maryi”                                                                                                                              (Św. Jan Paweł II Papież, 1.04.2002) 

RADOSNEGO ŚWIĘTOWANIA ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA 

życzy Redakcja Głosu Świętego Franciszka 

Przypomnienia: 
► Strona internetowa parafii : http://www.franciszek.org.pl/ 
Minął rok jak  istnieje parafialna strona internetowa. W imieniu redaktorów dziękujemy za 

odwiedzanie tej strony. Wg statystyk odnotowano kilka tysięcy wejść na www.franciszek.org.pl. 
Najwięcej wejść było na zakładkę informującą o kolędzie duszpasterskiej (ponad 5 tys.), ponad 

2 tys. wejść na zakładki: galeria zdjęć, informacja o historii parafii i na zakładkę kancelarii 

parafialnej. Na Gazetkę Parafialną - Głos Świętego Franciszka było ok. 1400 wejść – Dziękujemy 

i zapraszamy do systematycznego odwiedzania internetowej strony parafii, a wszystkim, którzy 

przyczyniają się do jej utrzymania i prowadzenia serdecznie dziękujemy. 

► W każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00 
adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia 
Bożego. Pozostały czas w ciszy i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Adoracja trwa do 17.30.  
► W każdy czwartek o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką i oddaniem czci jego relikwiom.  
► 2 KWIETNIA - WIELKI CZWARTEK - Msza Krzyżma w kościele Katedralnym o godz. 10.00. Biskup ordynariusz 

błogosławi olej chorych i konsekruje krzyżmo przy udziale kapłanów z całej diecezji. Kapłani odnawiają przyrzeczenia złożone 

przy święceniach. Czynią to publicznie podczas Mszy Św. z poświęceniem Krzyżma lub prywatnie.  

TRIDUUM PASCHALNE 
► 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 i adoracja. Kościół będzie otwarty do godz. 21.00. Tego dnia przypada 10 rocznica śmierci 
św. Jana Pawła II 

► 3 KWIETNIA - 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 Miłosierdzia 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. 
 

http://www.franciszek.org.pl/
http://www.franciszek.org.pl/
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► 4 KWIETNIA  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. Na obchód Wigilii Paschalnej złożą się 
poświęcenie ognia, paschału, wody chrztu, odnowienie obietnic chrztu św., liturgia eucharystyczna czyli 
Msza św. z Komunią św. Przypominamy, aby przynieść ze sobą świece. Kościół będzie otwarty do 
godz. 21.00. 

Wigilią Paschalną w Wielką Noc rozpoczyna się Okres Wielkanocny, radosny okres z faktu Zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. Oktawa Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego jest bardzo podniosłym czasem, z tego tytułu nie 
przyjmowane są w tym okresie żadne inne wspomnienia i uroczystości, podobnie jak było to w Wielkim Tygodniu. Dni 
Oktawy są w Kościele traktowane jako uroczystości. 

► pierwszy czwartek, piątek i sobota przypadają w tym roku w dni Triduum Paschalnego 
► 5 KWIETNIA - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
Godz. 6.00 - Uroczysta Rezurekcja. Na liturgię rezurekcyjną złożą się: otwarcie symbolicznego 
Bożego Grobu, procesja eucharystyczna na zewnątrz świątyni (z trzykrotnym okrążeniem), śpiew 
hymnu „Ciebie Boga Wysławiamy”, uroczysta Msza św. w intencji parafian.  
►6 kwietnia PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY W OKTAWIE WIELKANOCY  - Msze święte jak w 
każdą niedzielę. 
 ►9 kwietnia – Wielkanocne spotkanie członków i sympatyków Akcji Katolickiej. W ciągu roku spotkania 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się zawsze w drugi i ostatni czwartek miesiąca. Zapraszamy. 
►10 kwietnia – Przypada 5 rocznica   katastrofy lotniczej, do której doszło w Smoleńsku w sobotę, 10 kwietnia 
2010 roku o godz. 8:41:06 czasu środkowoeuropejskiego letniego. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP 
Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu 
i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii 
Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich 
i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu 

►10 kwietnia - "Dialogi w katedrze" Tematem kolejnego zaplanowanego spotkania 
z abp Markiem Jędraszewskim w ramach "Dialogów w katedrze" będzie Walka z nałogami. 
Początek spotkania o godz. 19.30. Metropolita łódzki będzie odpowiadać na pytania przysłane 
przez internautów i wiernych, którzy osobiście przyjdą do katedry. Zapraszamy. 
► 11 kwietnia - Obchody Zbrodni Ofiar Katyńskich. Zbrodnia katyńska – kwalifikowana jako 

zbrodnia komunistyczna, rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 

10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) (Komitetu Centralnego 

Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików)) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). 

Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka 

policja polityczna NKWD. 

► 11 kwietnia - Uroczyste wręczenie sakry biskupiej Księdzu Biskupowi Nominatowi Markowi 

Marczakowi o godzinie 12.00 w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej. 

► 12 kwietnia - niedziela - UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO; Festyn Miłosierdzia 

w Parku Wenecja. Festyn ma uczcić postać św. Faustyny Kowalskiej- Patronki Miasta Łodzi (jedyne 

miasto na świecie, które ma św. Faustynę za patronkę) i przybliżyć jej życiorys mieszańcom miasta. 

W Łodzi w parku Wenecja (dziś Słowackiego) rozpoczęło się apostołowanie młodej jeszcze Heleny Kowalskiej – 

90–ta rocznica objawienia (1924r.). Podczas zabawy tanecznej w parku, wydarzyło się coś co na zawsze 

odmieniło jej życie. Z potrzeby serca i ducha udała się do kościoła św. Stanisława Kostki, i tam podjęła ważną dla siebie i Kościoła 

decyzję o wstąpieniu do klasztoru. Całe życie św. Faustyny Kowalskiej wypełnione było posłannictwem Miłosierdziu Bożemu. 

Poprzez przemarsz drogą, którą szła św. Faustyna z parku Słowackiego, ulicą Pabianicką, Piotrkowską, aż do dzisiejszej 

Archikatedry, pragniemy upamiętnić szczególną chwilę jej życia, a także uzmysłowić mieszkańcom, że i oni mogą 

chodzić drogą świętej. Tą drogę przebył przed 27 laty Honorowy Obywatel Miasta Łodzi, dziś już Święty Jan Paweł II. 

Święta Faustyny jest dziś dla nas Nauczycielką Wiary w Jezusa Chrystusa tak jak Papież Polak, który ustanowił święto 

Miłosierdzia Bożego.  

Atrakcją Festynu, będzie występ zespołów muzycznych, możliwość udziału w zabawie i w krótkiej modlitwie w miejscu 
gdzie 90 lat temu młoda Helenka Kowalska usłyszała głos cierpiącego Chrystusa. Wydarzenie to 
przypomni inscenizacja przygotowana przez aktorów, po czym wraz z relikwiami Patronki miasta 
pójdziemy tą drogą, którą Św. Faustyna przeszła do katedry. 
► Niedziela Miłosierdzia to święto patronalne Caritas – największej pozarządowej organizacji 
charytatywnej w Polsce. Daje okazję dostrzeżenia dwóch wymiarów – potrzeby modlitwy 
o miłosierdzie oraz konkretnych czynów miłosierdzia.  

► 14 kwietnia – 1049 rocznica Chrztu Polski – rozpoczynamy roczny okres przygotowania do jubileuszu 
1050 rocznicy Chrztu Polski 
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Jeśli bowiem zmartwychwstanie Jezusa nie miało miejsca,  
zajmowanie się chrześcijaństwem nie ma sensu (1 Kor. 15:17). 

 

► 23 kwietnia  - UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI 
– Imieniny ks. Wojciecha Błaszczyka. Msza św. w intencji solenizanta o godz. 6.30 
► 24 kwietnia - Msza św. w intencji solenizanta i jubilata Marka Gregorczyka o godz. 6.30.  
Msza św. z racji imienin Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego w Bazylice Archikatedralnej 
Godz. 12.00 
► 25 kwietnia  - ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY - Imieniny i rocznica święceń kapłańskich 
ks. Marka Gregorczyka. Tego dnia imieniny obchodzi również Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita 
Łódzki 
► 26 kwietnia - (IV Niedziela Wielkanocna) NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA. Pielgrzymka  
archidiecezjalna do grobu czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Tego dnia rozpoczyna się 
Światowy Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Tegoroczny Dzień będzie obchodzony pod 
hasłem "Powołania - świadectwa prawdy". 
► 27 kwietnia - Pierwsza rocznica Kanonizacji bł. Papieży: Jana Pawła II 

i Jana XXIII Uroczystość kanonizacji odbyła się 27 kwietnia 2014 (tj. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego) 

w Watykanie na Placu Świętego Piotra. Dwaj błogosławieni papieże – Jan XXIII oraz Jan Paweł II – 

zostali ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego. Jan Paweł II został kanonizowany dziewięć lat po 

śmierci i trzy lata po beatyfikacji, zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci i trzynaście lat po beatyfikacji. W przypadku Jana XXIII 

papież Franciszek zdecydował o odstąpieniu od stwierdzenia cudu za wstawiennictwem błogosławionego. 

► 29 kwietnia - ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI 
EUROPY 
► Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II Wojny Światowej  Na terenie diecezji łódzkiej przed 
II wojną światową posługę pełniło 357 duchownych, podczas wojny większość wywieziono do obozu w Dachau. W czasie wojny 
zginęło 155, w tym 113 w obozie w Dachau. W tym roku przypada 70. rocznica oswobodzenia Obozu Koncentracyjnego 
w Dachau. 

►30 kwietnia - 15 Rocznica kanonizacji Św. Faustyny Kowalskiej  
► Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego 
    o mianowaniu nowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej 

Z ogromną radością podaję do wiadomości wszystkich Umiłowanych w Chrystusie Panu Wiernych Archidiecezji 

Łódzkiej, że w dniu 28 lutego 2015 roku Ojciec Święty Franciszek mianował księdza doktora Marka Marczaka, rektora Wyższego 

Seminarium Duchownego w Łodzi, biskupem pomocniczym naszej Archidiecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Lentini. 

Pragnę także podać do wiadomości, że Ksiądz Biskup Nominat otrzyma sakrę biskupią w sobotę 11 kwietnia br. o godzinie 12.00 

w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej. 

Wyrażając dziękczynienie Bogu Wszechmogącemu za dar nowego Biskupa, polecamy Go modlitwie wszystkich Archidiecezjan.    

Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki  

 

Ksiądz Biskup Nominat urodził się w 1969 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Jako absolwent I Liceum 

Ogólnokształcące w tym mieście, wstąpił bezpośrednio po maturze w 1987 r. do Wyższego Seminarium 

Duchownego w Łodzi. Po jego ukończeniu, przez dwa lata był wikariuszem w parafii św. Andrzeja 

Apostoła w Restarzewie Poduchownym. W 1996 roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii 

dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył w 2004 r. 

uzyskując tytuł doktora teologii. Od 2004 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z teologii dogmatycznej 

w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Instytucie Teologicznym w Łodzi. W 2005 r. został 

skierowany jako pomoc duszpasterska do parafii św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi-Mileszkach. 

Uczestniczy w spotkaniach kręgów Kościoła Domowego. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki, 

22 listopada 2012 roku mianował go archidiecezjalnym duszpasterzem pracowników nauki, zaś 15 sierpnia 2013 roku – Rektorem 

Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Jako członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Łódzkiej pełni funkcję jej 

wicesekretarza.                                                                      „Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej"). 

Jeśli Jezus 
 nie zmartwychwstał…  
Wielu ludzi traktuje historię 

zmartwychwstania Jezusa jak legendę lub nadaje jej znaczenie wyłącznie symboliczne. Istnieje jednak szereg 

pytań, na które nie sposób sensownie odpowiedzieć przy założeniu, że zmartwychwstanie Jezusa jest fikcją.  
Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, jak wyjaśnić biblijne relacje mówiące o ludziach, którzy – po Jego śmierci – 

widzieli Go żywego? Apostoł Paweł pisze (w jednym ze swoich listów), że 

zmartwychwstałego Jezusa widziało ponad pięciuset świadków. Większość z nich żyła, 

w czasie gdy Paweł pisał swój list (1 Kor. 15:6). Prawdziwość jego relacji łatwo było 

zweryfikować rozmawiając ze świadkami, na których się powoływał! Czyżby przeciwnicy 

rodzącego się ruchu Jezusa nie podjęli tego tropu? A jeśli podjęli, dlaczego nie upublicznili 

wyników dochodzenia? Nie były po ich myśli? Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, czym 

wyjaśnić radykalną zmianę, która nastąpiła w Jego uczniach krótko po jego śmierci? 

Przerażeni, przygnębieni i bezradni chowają się przed światem. Wkrótce jednak odważnie – 

nie bacząc na niebezpieczeństwa – zaczynają głosić, że widzieli Jezusa. Tysiące ludzi 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Watykan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_%C5%9Awi%C4%99tego_Piotra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_XXIII
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty
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nawracają się już w pierwszych dniach. Wszyscy tak łatwo uwierzyli w kłamstwo? Czy może dostrzegli w apostołach 

coś, czego nie byli w stanie wytłumaczyć inaczej, niż faktem zmartwychwstania Jezusa? Apostołowie ruszyli w świat 

głosząc Ewangelię. Pod koniec pierwszego wieku społeczności chrześcijańskie istniały już w głównych miastach 

imperium rzymskiego, dwieście lat później setki wspólnot głosiły Ewangelię praktycznie we wszystkich głównych 

zakątkach imperium. Dziś, dwadzieścia wieków po narodzeniu Jezusa, Biblia (w całości lub we fragmentach) jest 

dostępna w ponad 2400 językach. Ewangelia zaś jest głoszona przez radio, telewizję, internet. Dociera do wszystkich 

narodów świata. Dokładnie tak, jak to zapowiedział Jezus (Mat. 24:14; Łuk. 24:47). Przypadek? Czy może dowód na 

to, że Jezus wiedział, co mówi? Każdego dnia, tysiące ludzi nawracają się do Boga, uznając Jezusa za Zbawiciela 

i doświadczając „nowego narodzenia" (Jan 3:3). Ich życie zmienia się. Doświadczają wolności, pokoju, przebaczenia. 

Mówią, że Jezus dał im moc do nowego życia. Uzależnieni doznają uwolnienia. Oszuści zaczynają prowadzić uczciwe 

życie. Przestępcy wielbią Jezusa i pomagają innym. Przytłoczeni i cierpiący – dzięki Bożej mocy – potrafią stawiać 

czoła trudnościom. Ludzie prowadzący rozwiązłe życie zaczynają brzydzić się nieczystością i opowiadają innym 

o Bogu. Mimo że nie zobaczysz tego w TV, te rzeczy dzieją się każdego dnia, w każdej części świata. Zbiorowa 

histeria? Zbieg okoliczności? A może jednak kolejna rzecz, której nie sposób sensownie wyjaśnić bez uznania, że 

zmartwychwstanie Jezusa jest faktem.  
http://www.jezus.pl/Pytania/Fundamenty/Zmartwychwstanie-Jezusa-%E2%80%93-fikcja-czy-fakt.htm 

 

Czcigodni solenizanci 
Ksiądz Wojciech Błaszczyk (23 kwietnia) 

                Ksiądz Marek Gregorczyk  (25 kwietnia) 
 

Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia  
zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości, 
miłości, mądrości i nadziei. 
Niech Matka Boża wyprasza Wam 

łaski wytrwałości i otacza płaszczem 
swej opieki,, by liczne były owoce Waszej kapłańskiej i duszpasterskiej  
posługi w naszej parafii.  
 Dzień imienin jest również dla Księdza Marka dniem jubileuszu  
28. rocznicy święceń kapłańskich.  
Niech Duch Święty prowadzi Go po drodze powołania,  
utwierdza w wierze i obdarza Swoimi Darami  

Wszystkich parafian zapraszamy na msze święte w intencji naszych kapłanów 
(23 kwietnia o godz.6.30 w intencji solenizanta Ks. Wojciecha i 24 kwietnia o godz. 6.30 w intencji 
solenizanta i jubilata Ks. Marka).  Niech modlitwa i uczestnictwo w tych Eucharystiach będzie naszym 
darem, wyrazem pamięci i wdzięczności dla naszych duszpasterzy.  

Szczęść Boże, Wdzięczni Parafianie 
 

Święto Miłosierdzia  

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę 

po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. … Na prośbę Episkopatu Polski 

Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry 

Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.  
Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus 

powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto 

Miłosierdzia, 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 źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  

przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, 

przez które płyną łaski (Dz. 699).  

Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na 

darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza 

łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie 

wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał 

http://www.jezus.pl/Pytania/Fundamenty/Zmartwychwstanie-Jezusa-%E2%80%93-fikcja-czy-fakt.htm
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odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym 

względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”.  

...Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień 

przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium 

Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje 

tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci 

i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w bezpośrednim 

sąsiedztwie  liturgii  męki  i  zmartwychwstania  Chrystusa  podkreśla  źródło i motyw 

przeżywanych tajemnic wiary. Jest nim, oczywiście, miłosierdzie Boga. Inaczej mówiąc – nie 

byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga. Ten związek dostrzegła 

św. Siostra Faustyna, która w „Dzienniczku” napisała: Widzę, że złączone jest dzieło 

odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan (Dz. 89)…. 

Przygotowaniem do tego święta jest nowenna,  polegająca na odmawianiu przez 

9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. W tej nowennie – 

obiecał Pan Jezus – udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796). Rozpowszechniona jest także 

nowenna do Miłosierdzia Bożego zapisana w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, w której 

każdego dnia przyprowadzamy do Boga inną  grupę dusz. Tę  nowennę można odmawiać z pobożności, ale nie można na niej 

poprzestać, ponieważ Pan Jezus pragnie, aby święto poprzedzała nowenna z Koronki do Miłosierdzia Bożego. 

W dniu święta (pierwsza  niedziela po  Wielkanocy) obraz  Miłosierdzia ma być uroczyście poświęcony i publicznie 

uczczony, a kapłani mają mówić kazania o miłosierdziu Bożym i budzić ufność w duszach. Wierni winni ten dzień przeżywać 

z czystym sercem, w duchu tego nabożeństwa, a więc w postawie ufności wobec Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich.  

Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia 

przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu (Dz. 742)…. 

Pan Jezus powiedział,  że w tym  dniu otwarte są  wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka 

zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy 

wcześniej nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, 

jakie Pan Jezus na to święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych 

dobrodziejstw, których zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby 

przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Łaski potrzebne do 

zbawienia są zawsze zgodne z wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie.  

Tak więc w święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili 

z ufnością. 
s. M. Elżbieta Siepak ZMBM http://www.faustyna.pl/ 

Cisza. 
"Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie wilczy  
na poezję co, być może drzemie w nas." 
Tak śpiewał przed laty Jonasz Kofta. Współczesny człowiek odwykł od ciszy. Hałas otacza nas 

zewsząd, dociera do nas o każdej porze dnia i nocy. Jest wszechobecny w naszym życiu… Hałas 
w  pracy, na ulicy, nawet w domu nie jesteśmy wolni od zbędnych decybeli. Gwar za oknem, głośna 
muzyka dobiegająca zza ściany, rozmowa sąsiadów , sprawiają, że i tu nie mamy chwili wytchnienia. 
Przyzwyczailiśmy się  do hałasu.  Cisza jest dla nas czymś nienaturalnym, sztucznym. Nie umiemy 
się w niej odnaleźć, tracimy orientację, jak dzieci we mgle. Znikają punkty odniesienia, czujemy się 
zagubieni i tracimy poczucie bezpieczeństwa. 

A przecież cisza ma też inny wymiar, nadprzyrodzony. Bóg  przychodzi w ciszy. W czasie snu 

w nocy przemówił Bóg do Samuela. W ciszy nocnej na świat przyszedł Zbawiciel. Każdego roku 
Pasterka w naszej parafii zaczyna się odśpiewania kolędy "Wśród nocnej ciszy". Cisza obecna jest 
także w liturgii. W "starej" Mszy  jest  jej  dużo.  Modlitwa Eucharystyczna (Kanon Rzymski) jest 
odmawiana w ciszy. Wierni w tym czasie adorują Cud Przeistoczenia. O tej ciszy - "ciszy Kanonu" 

pięknie pisał Benedykt XVI w swojej książce "Duch liturgii". W odnowionej, posoborowej liturgii tej ciszy jest jakby 
mniej, ale przecież ona jest, tylko może mniej zauważalna. Dobrze jest, gdy lektor, zanim zacznie czytać pierwsze 
czytanie zrobi krótką przerwę, aby dać wiernym czas na skupienie się i uporządkowanie myśli, zanim zaczną słuchać 
Słowa Bożego. Cisza jest także, po homilii, w czasie konsekracji, czy wreszcie po przyjęciu Komunii św., gdy jest czas 
na indywidualną modlitwę i adorację. Cenię kapłanów, którzy nie spieszą się w czasie przeistoczenia, jakby celowo je 
przedłużając. Celebracja jest wtedy bardziej dostojna i poważna.  

Tu dochodzimy do punktu Eucharystii, zwanym aktywnym uczestnictwem, po 
łacinie participatio actuosa. Jednym z postulatów soborowej konstytucji Sacrosanctum 
Concilium, było zwiększenie uczestnictwa wiernych w liturgii. 

Z Konstytucji o  liturgii świętej "Sacrosanctum Concilium": „KL 14. Matka Kościół 

bardzo pragnie, aby wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego i czynnego 

udziału w obrzędach liturgicznych, którego się domaga sama natura liturgii, (....)." 
Co oznacza owo "pełne, świadome i czynne uczestnictwo"? Nie można udziału w 

świętych obrzędach sprowadzić do płytkiego aktywizmu, za którym nie stoi duchowe przeżycie Mszy św. Wierny nie 
jest aktorem na scenie, czy muzykiem na estradzie, od którego wymagane jest pełne zewnętrzne zaangażowanie. 
Św. Jan Paweł II w przemówieniu do biskupów amerykańskich w 1998 roku wyjaśnił, na czym polega "participatio 

actuosa" – „aktywne uczestnictwo”. 

http://www.faustyna.pl/
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„Aktywne uczestnictwo z pewnością oznacza, iż poprzez gest, słowo, pieśń i obrzędy, wszyscy członkowie 
zgromadzenia uczestniczą aktywnie w nabożeństwie, o którym nie można powiedzieć że jest obojętne, czy pasywne. 
Lecz aktywne uczestnictwo nie wyklucza aktywnej pasywności w ciszy, bezruchu i słuchania; właśnie się tego domaga! 
Modlący nie są bierni, dla przykładu słuchając czytań czy też homilii, podążając za modlitwami celebransa, chorałem 
i muzyką liturgiczną. To są doświadczenia ciszy i bezruchu, będące na swój własny sposób głęboko aktywne. W 
kulturze, która nie docenia i nie pielęgnuje ciszy, medytacji, sztuki wewnętrznego słuchania można się tego nauczyć 
tylko z wysiłkiem. Tak oto dostrzegamy tutaj jak liturgia, która co prawda wymaga inkulturacji, musi też być 
kontrkulturowa.” 

Gdy będziemy uczestniczyć w Eucharystii w naszym parafialnym kościele zauważmy momenty milczenia, owe 
sacrum silentium. Nacieszmy się nimi. Na koniec znów cytat z piosenki o ciszy, tym razem Budki Suflera: "podejdź 

i zanurz się w nią, w kryształową i czystą jej toń." - Cisza jak ta. 
 MW – parafianin 

Pamięci Sojczyńskiego i innych ofiar Brusa 

19 lutego, w łódzkiej archikatedrze odbyły się uroczystości upamiętniające gen. Stanisława 
Sojczyńskiego „Warszyca”. Msza św. pod przewodnictwem abpa  Marka Jędraszewskieg z oprawą 
wojskową była hołdem oddanym przez mieszkańców miasta twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, 
na którym łódzka bezpieka 68 lat temu wykonała wyrok śmierci. Ciało zakopano gdzieś na terenie 
dawnego poligonu wojskowego Brus. Do tej pory nie udało się odnaleźć jego grobu, choć od kilku lat 
szukają go archeolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego. Badaniami kieruje dr Piotr A. Nowakowski. To od 
poszukiwań „Warszyca” rozpoczęło się „odkrywanie” miejsc masowego pochówku na Brusie.  

Stanisław Sojczyński urodził się 30 marca 1910 w licznej rodzinie w Rzejowicach i jako 

jedyny z sześciorga rodzeństwa ukończył częstochowskie seminarium nauczycielskie. W czasie wojny 
walczył w oddziałach Armii Krajowej. Pod jego dowództwem żołnierze AK przeprowadzili wiele udanych 
akcji. Najbardziej bohaterską, a zarazem brawurową akcją ludzi z lasu było uwolnienie w nocy z 7 na 8 
sierpnia 1943 roku około 50 więźniów, w tym obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Część 

uwolnionych weszła w skład jednego z oddziałów Sojczyńskiego. Po wojnie część żołnierzy nie zaakceptowała tworzonej przez 
komunistów Polski ani rozkazu o rozwiązaniu Armii Krajowej. Nie zrezygnowali z dalszej walki. Dla nich Warszyc zorganizował 
Konspiracyjne Wojsko Polskie, obejmując dowództwo tej zbrojnej organizacji. W kwietniu 1946 roku miała miejsce jedna 
z najgłośniejszych akcji połączona z atakiem na więzienie w Radomiu i uwolnienie aresztowanych. Odbiła się ona szerokim echem 
w całym kraju. Chociaż już wcześniej kapitan Sojczyński był postrachem bezpieki, po tej akcji "władza ludowa" uznała go za wroga 
publicznego numer jeden. Urząd Bezpieczeństwa podjął wtedy szereg działań, by aresztować „bandytów”, którzy napadli na 
radomszczańskie więzienie. Na skutek zdrady Sojczyński został odnaleziony. Został aresztowany przez ludzi Moczara 27 czerwca 
1946 r. w Częstochowie. Stanisław Sojczyński wraz ze swymi podkomendnymi sądzony był w procesie dowództwa KWP w dniach 
9 grudnia – 17 grudnia 1946 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi. Na niego i ośmiu jego żołnierzy zapadł wyrok śmierci 
wykonany 19 lutego 1947 r. w Łodzi.  

Brus – największe w okolicy Łodzi miejsce pamięci ofiar zbrodni hitlerowskiej 

i stalinowskiej. Znajdujący się na peryferiach miasta dawny poligon wojskowy, kryjący 
mogiły pomordowanych, od kilku już lat przeszukują archeolodzy. Do tej pory w siedmiu 
mogiłach udało się odnaleźć szczątki 115 osób – przede wszystkim łódzkiej inteligencji 
mordowanej przez Niemców na początku wojny, ale także ofiar reżimu 
komunistycznego. W dołach chowano od 3 do 42 osób. To jedno z nielicznych miejsc 
w Polsce, gdzie „na grobach” Polaków z czasów II wojny światowej, UBP grzebał swoje 
ofiary. Ile ich wszystkich jest? Nie wiadomo. Na razie udało się przebadać ok. 2 proc. 
ziemi ze 147-hektarowego obszaru poligonu. 

Pracujący na Brusie swoje poszukiwania opierają na często nieprecyzyjnych 
zeznaniach świadków, których już coraz mniej, na zachowanych zdjęciach lotniczych 
i przekazanych informacjach. Wiadomo, że tu ziemia kryje ciało Stanisława 
Sojczyńskiego „Warszyca”. Jednak jego mogiły (jak wynika z ustaleń: dwuosobowego 
grobu o wymiarach ok. 2x1,5 metra) do dziś nie udało się zlokalizować. Nie pomogła 
także weryfikacja danych z przeprowadzonej w latach 90. wizji lokalnej IPN 
z bezpośrednim świadkiem zabójstwa „Warszyca”. Nie odnaleziono też pięciu jego 
podkomendnych, których stracono tego samego dnia. Czy ich ciała kryje ta ziemia? Nie 
wiadomo.  

Przy tych, których ekshumowano znaleziono polskie monety, obrączki, 
sygnety, grzebienie, metalowe guziki i inne rzeczy osobiste. Dziś można je oglądać 
m.in. w schronie przy ul. Konstantynowskiej 98. Tuż obok rośnie niewielki obszarowo 
las. To oprócz dawnego poligonu, kolejne miejsce 'pochówku'. Tu odkryto mogiłę pięciu 
członków NSZ. Tu także znajdują się drzewa z powbijanymi w nie gwoździami czy 
hakami. W ten sposób rodziny ofiar potajemnie zaznaczały groby swoich bliskich. 

O Brusie wiadomo bardzo niewiele. Wszelkie materiały znajdują, bądź znajdowały się w archiwach wojskowych, do 
których jest bardzo utrudniony dostęp. Wspólnie z dr Piotrem A. Nowakowskim pracuje tu od 15 do 20 osób. To pracownicy 
Uniwersytetu Łódzkiego, studenci, wolontariusze uczelni z całej Polski oraz poszukiwacze ze Stowarzyszenia Eksploracyjno-
Historycznego „Grupa Łódź” i Stowarzyszenia Miłośników Militariów „Kompanja Brus”. Wynikiem ich prac jest odkrycie mogił 
i doprowadzenie do ponownego pochówku ofiar – na łódzkim cmentarzu Doły. Tym razem już z należytym szacunkiem i honorami. 
Jednak dawny teren wojskowy kryje jeszcze wiele tajemnic. 

Pro Memoriam: 

14 października 1992 r. Sąd Wojewódzki w Łodzi uchylił wyrok WSRej. w Łodzi z dnia 17 grudnia 1946 r, uznając, że 
Stanisław Sojczyński działał na rzecz niepodległości państwa polskiego. W 2007 roku Prezydent RP, Lech Kaczyński przyznał 

Wielki Polak – kpt. Stanisław Sojczyński 
„Warszyc” – Żołnierz Wyklęty, buntował 
się przeciw sowieckiej okupacji. Walczył z 
komunistami likwidując funkcjonariuszy 
UB, wysadzając więzienia UBeccji. 
17.12.1947 roku „Warszyc” został skazany 
na śmierć. Wyrok wykonano 19.02.1947 
na 3 dni przed ogłoszeniem amnestii. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/30_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1910
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpieka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3g_publiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3g_publiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/9_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/17_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1946
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowe_s%C4%85dy_rejonowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/19_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/1947
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/1992
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pośmiertnie kapitanowi Stanisławowi Sojczyńskiemu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Również postanowieniem 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z dnia 5 listopada 2009 został pośmiertnie mianowany na stopień wojskowy generała brygady 

Anna Skopińska;  Fot. http://www.noworadomsk.pl 

Rekolekcje parafialne - Znaleźć czas na czas dla Boga 

W IV Niedzielę  Wielkiego  Postu tj. 15  III  2015 rozpoczęły się w naszej parafii Rekolekcje 
Wielkopostne. Głosił je o. Wiesław Łyko z zakonu ojców oblatów. Przez cztery dni próbowaliśmy, używając 
słów o. Wiesława, „znaleźć czas na czas dla Boga” .Podczas nauk rekolekcyjnych poruszanych było kilka 
wątków.  

Na początek: wątek prawdy w naszym życiu - jak bardzo się tej prawdy boimy lub jej nie chcemy. 
Chcemy być ludźmi dobrymi, ale nie potrafimy być wobec siebie szczerzy i nie chcemy wydobyć prawdy 
o sobie na światło dzienne, oszukując samych siebie, żyjąc w schizofrenii sumień. Często mówimy i wiemy co 
jest dobrem, a co jest grzechem, jednak nasze czyny o tym nie świadczą. Często tolerujemy zło, zgadzamy 
się na nie, nie rzadko nazywając je dobrem. I tak jak rozpoczęliśmy Wielki Post od posypania głów popiołem, 
musimy uważać, byśmy nie zostali ludźmi tym popiołem przysypanymi. Musimy patrzeć oczami naszej wiary, 
musimy się zdobyć wobec siebie na szczerość i prawdę.  
Drugi dzień był Dniem Modlitwy za Ojca św. Franciszka, za Synod Biskupów i za rodziny. Ok. godz. 12.30 
w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej został wystawiony Najświętszy Sakrament. Czas do wieczornej mszy 
św. był czasem indywidualnej adoracji. O godz. 15.00 była odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Podczas mszy św. wieczornej modliliśmy się w intencji rodzin naszej parafii, a małżonkowie odnowili 
przyrzeczenia małżeńskie. 
Trzeciego dnia zastanawialiśmy się kim dla mnie jest Bóg. Czy jest w moim życiu najważniejszy, czy stanowi tylko tło mojego życia? Może chodzę 
do kościoła, modlę się, uważam się za człowieka wierzącego, ale w życiu codziennym, to sam jestem w centrum – modlę się, ale proszę tylko Boga, 
by dostosował się do moich planów. W ten sposób wpadam w pułapkę, którą muszę sobie uświadomić, że na tronie swojego życia jestem ja sam, 
a Bóg ciągle jest w tle. 

Ostatni dzień rekolekcji to rozwinięcie haseł: sprawiedliwość, nadzieja, patriotyzm, odpowiedzialność za ojczyznę, by w kontekście 
zbliżających się wyborów umieć uczciwie samemu dokonać wyboru. Nie wolno nam głosować na osoby, które swoimi czynami i deklaracjami 
przeczą nauce Kościoła!                                                                                                                                                

 Maria Mazurkiewicz 

Poznajemy życie konsekrowane w Kościele dzisiaj. 
Ewangelia – Proroctwo - Nadzieja. 

 
Odbyły się już dwie pielgrzymki z cyklu  

Poznajemy życie konsekrowane w Kościele dzisiaj-  
Ewangelia – Proroctwo - Nadzieja.  

Do Domu Prowincjonalnego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus w Łodzi pojechaliśmy 12 marca. Nasz pobyt rozpoczęliśmy od mszy św. 
w kaplicy klasztornej. Następnie Siostra Imelda oprowadziła nas po Muzeum Klasztornym 

Sł. Bożego o. Anzelma Gądka. Tam najpierw podziwialiśmy piękne obrazy namalowane min. przez jedną z sióstr 
s. Marcelinę J. Jachimczak. Najbardziej utkwiły mi w pamięci akwarele w temacie „Historia powołania.” Następnie 
w izbach pamięci poznaliśmy historię życia i powołania o. Anzelma Gądka.   

Ojciec Anzelm od św. Andrzeja Corsini przyszedł na świat 24 lutego 1884 r w parafii Niegowić. 
Gdy Maciej miał 11 lat, ojciec oddał go do konwiktu Karmelitów Bosych w Wadowicach, gdzie jednym z jego 
wychowawców był św. Rafał Kalinowski. W 1901 r. wstąpił do zakonu Karmelitów Bosych. W sumie przez 
ponad 40 lat piastował różne urzędy w zakonie.  Był wielkim szerzycielem kultu Boskiego Dzieciątka Jezus, stał 
się odnowicielem polskiej prowincji Karmelitów Bosych, założył Niższe Seminarium Karmelitów bosych 
w Wadowicach, był fundatorem czynnego Zgromadzenia Sióstr Karmelitek Dzieciątka Jezus 

i organizatorem uczelni Teresianum w Rzymie.  Przez ostatnie prawie 
dziesięć lat przebywał w Łodzi, gdzie do końca, jak potrafił, starał się być 
czynny, służąc zarówno współbraciom, jak i współsiostrom w Karmelu, lecz nade wszystko 
troszczył się o założone przez siebie Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, 
przygotowując je do samodzielnego życia, gdy on będzie musiał odejść do wieczności. 
Głównie opracowywał na nowo i przystosowywał do wskazań Soboru Watykańskiego II 
konstytucje zgromadzenia. Ojciec Anzelm zmarł 15 października 1969 r., w uroczystość 
Reformatorki i Matki Karmelu - św. Teresy od Jezusa, Doktora Kościoła, której przez całe 
życie starał się być wiernym synem, uczniem i naśladowcą. Proces beatyfikacyjny Sługi 
Bożego w Archidiecezji Łódzkiej rozpoczął się 2 lutego 2002r.  

Modlitwą w kaplicy i wspólną Agapą zakończyliśmy pobyt w gościnnym 
Domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. 

20 marca w piątek wyjechaliśmy autokarem na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie w klasztorze Salezjanów obejrzymy Misterium Męki Pańskiej - dwugodzinny 
spektakl z bogatą oprawą muzyczną w wykonaniu profesjonalnych artystów. Łzy wzruszenia, podziw i zachwyt nad 
bogatym przekazem przedstawienia, uznanie dla kunsztu artystów dały wyraz długim oklaskom wdzięcznej widowni. 
Wychodziliśmy w skupieniu, zanurzeni w bogactwie wrażeń, a w uszach brzmiały jeszcze dźwięki pieśni Gorzkich Żali 
wplecionych w przedstawione Misterium. Dopełnieniem wrażeń z tego dnia było zwiedzanie jednego z najstarszych 
i największych ośrodków kultu maryjnego jakim jest Sanktuarium w Czerwińsku, pamiętające początki dziejów 
Kościoła i Narodu Polskiego. Wrażenia dopełniało położenie klasztoru i kościoła na wzgórzu nad samą Wisłą 
z widokiem na rozległe wody naszej największej z rzek. Zwiedziliśmy też muzeum Misyjne z wieloma egzotycznymi 
ekspozycjami przywiezionymi i zgromadzonymi przez lata misyjnej posługi na całym świecie . Piękna pogoda pozwoliła 
nam na krótki spacer nad brzeg Wisły i dała możliwość zwiedzenia miasteczka, w którym jakby czas się zatrzymał 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/5_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/2009
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_wojskowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Genera%C5%82
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i pozostawił urokliwe uliczki i chaty rybackie będące żywym skansenem pamiętającym historie z przed wieku. Pełni 
wrażeń i duchowych przeżyć powróciliśmy do Łodzi i tylko szkoda, że tak mało osób skorzystało z tej możliwości 
wzbogacenia czasu przeżywania Wielkiego Postu. (Zdjęcia na ostatniej stronie) 
Na zakończenie w imieniu Ks. Tadeusza Sochy, który duchową opieką wspiera wszystkie nasze pielgrzymki, i członków 
Akcji Katolickiej zapraszam na kolejny wyjazd.                                                                                                           Maria Mazurkiewicz 

Trzecia propozycja to pielgrzymka do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu i do Klasztoru Karmelitów Bosych i 
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, która odbędzie się 29 i 30 maja (piątek, sobota). 
 W programie msze święte, zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum i Opactwa w Tyńcu, zwiedzanie nowoczesnego 
interaktywnego Muzeum Karmelitańskiego w Czernej, nawiedzenie Sanktuarium i innych obiektów takich jak kaplica 
św. Rafała Kalinowskiego, Droga Krzyżowa. Cena obejmuje wszystkie wejścia, ubezpieczenie, nocleg i trzy posiłki 
(kolacja, śniadanie, obiad) w Instytucie Życia Konsekrowanego ELIANUM w Czernej. Koszt 160 zł 

Nie tylko dla dzieci i młodzieży - Opowiadanie dla ducha  

Historia gąsienicy Janiny 
Istniała kiedyś stuletnia morwa, pełna zmarszczek i mądrości, na której żyła kolonia małych gąsienic. Były to porządne, pracowite 

gąsienice, nie miały wielkich wymagań. Jadły,  odpoczywały, spały… Życie płynęło monotonnie, ale pogodnie i spokojnie… 
Gąsienica Janina była najbardziej ciekawa ze wszystkich, była tą, która najczęściej rozmawiała ze starą morwą. - Jesteś naprawdę szczęśliwa moja 
staruszko…. Jesteś zawsze spokojna… Wiesz, że po lecie nadejdzie jesień, potem zima i że wszystko zacznie się od nowa. Dla nas życie jest zbyt 
krótkie. Jakiś błysk, szybkie ruchy szczęk i wszystko się kończy. Morwa zanosiła się ze śmiechu: - Janino, Janino tłumaczyłam Ci po tysiąc razy, że 
nie skończy się tak! Nie umrzesz! Staniesz się wspaniałym stworzeniem, podziwianym, któremu wszyscy będą zazdrościć… Janina poruszała 
główką i marudziła: - Nie przestajesz żartować ze mnie. Ja wiem doskonale, że my gąsienice jesteśmy znienawidzone przez wszystkich. Brzydzą się 
nami…. Wszystko, co musimy robić, to jeść i tyć. Na tym koniec. 
- Ale Janino – spytała kiedyś morwa - czy Ty nigdy nie marzysz? Gąsienica zarumieniła się. – Czasami - przyznała nieśmiało… - I o czym 
marzysz?  - O Aniołach...które fruwają… w sposób cudowny.!!...  - A we śnie jesteś jednym z nich prawda? - Tak – wyszeptała cichutko gąsienica. 
I znów morwa roześmiała się. - Wy gąsienice jesteście jedynymi stworzeniami, których marzenia urzeczywistniają się, a nie wierzycie w to!  

Czasami gąsienica Janina rozmawiała o tym z przyjaciółkami: - Kto ci pcha do głowy te pomysły?!.... Czas ucieka, a potem nie ma już nic. 
Nic a nic!- gderała gąsienica Piera. - Ale morwa twierdzi, że zmienimy się we wspaniałe skrzydlate istoty… - Bzdury. Wymyśla coś byśmy siedziały 
cicho! – odpowiedziała przyjaciółka.  

Wkrótce ciepłe promienie słoneczne zaczęły oświetlać mnóstwo małych, białych, zaokrąglonych 
kokonów, rozmieszczonych tu i tam na liściach starej morwy. - Przyszłam się pożegnać. To już koniec. Popatrz, 
jestem ostatnia. Wokół mnie są same groby. Muszę teraz zbudować własny. 
- Zaczęłam się już cieszyć ciszą. Moje liście będą mogły trochę urosnąć. Prawie zupełnie mnie ogołociłyście! Do 
widzenia Janino!...i morwa uśmiechnęła się. - To jest pożegnanie, przyjaciółko. Prawdziwe pożegnanie. Marzenia 
nigdy się nie spełniają, pozostają zawsze marzeniami.  

Janina powoli zaczęła przekształcać się w kokon… Och!  - zawołała morwa - Zobaczysz! Jeszcze się 
zobaczymy… I zaczęła kołysać białe kokony uczepione do jej gałęzi…  

Wiosną przepiękny motyl...o czerwonych i żółtych skrzydełkach fruwał wokół morwy… - Cześć 
Morwo, co słychać? Nie cieszysz się tym wiosennym słońcem?  - A widzisz Janino, że to ja miałam rację? – stare 
drzewo uśmiechnęło się - A może już zapomniałaś, jak wyglądałaś niedawno? 

Bruno Ferrero (z książki „Przypowieści i opowiadania”, Wydawnictwo Salezjańskie 2001) 

MM AA ŁŁ YY   FF RR AA NN CC II SS ZZ EE KK           
Jezus jest Prawdą  

Drogie Dzieci – każde z Was może już powiedzieć: Jezus jest moim przyjacielem, Jezus jest moim życiem oraz Jezus 
jest mym Zbawicielem. Dziś kolejny konkurs - układanka Jezus jest Prawdą. Jezus w czasie swego publicznego nauczania tak 

często powtarzał z wielką mocą: Jestem Prawdą, Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Jezus 

Zmartwychwstał, zwyciężył śmierć i pozostał z nami na zawsze. Jest obecny w każdym człowieku: w dziecku i starcu, zdrowym 

i chorym, bogatym i ubogim. Śpiesząc z pomocą potrzebującym okazujecie miłość samemu Jezusowi. Jezus pokonał śmierć 

i Jego historia trwa nadal. Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, to mnie uczyniliście – 

powiedział Jezus, a św. Jan Apostoł dodaje: Kto mówi, że kocha Boga, a nie kocha bliźniego, kłamcą jest. Pan Jezus udowodnił 

swoim uczniom, że jego zmartwychwstanie jest prawdą, pozostawił pusty grób, ukazywał się im wielokrotnie i na ich oczach 

wstąpił do nieba i dał im moc Ducha Świętego 

Narysujcie samodzielnie jak wyglądało Zmartwychwstanie Jezusa lub dowolną scenę z Ewangelii, która nastąpiła później. 

Może to być  Maria Magdalena, która pomyliła Jezusa z ogrodnikiem..., bieg do grobu Jezusa Apostołów Piotra i Jana, lub 

scena kiedy weszli już do grobu i ujrzeli „leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, 

ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu” Można narysować Apostołów zamkniętych w Wieczerniku zaskoczonych 

pojawieniem się Jezusa lub niedowierzanie Tomasza,. Można wreszcie narysować uczniów idących do Emaus, którzy 

spotkali Jezusa...a poznali Go dopiero przy łamaniu chleba. To ostatnie zdarzenie ilustruje historyjka obrazkowa 

zamieszczona na ostatniej stronie. Przeczytajcie uważnie fragment Ewangelii Mk. 16,12-13 i ułóżcie obrazki we 

właściwej kolejności. Czekam na wasze prace. Do zobaczenia na kolejnym rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu 

nagród w trzecią niedzielę kwietna, po mszy św. o godz. 11.00.    Pozdrawia Was - Wasz Anioł 
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               Migawki z pielgrzymki do Czerwińska 

 

              Z   KANCELARII   PARAFIALNEJ    
W  marcu  2015:  
Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego 
otrzymali:       Magda Zofia Jurga, Borys Janeczek 

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…  
Helena Frukacz, Irena Kazimierczak, Halina Wiśniewska-Bieniek, Zdzisława 
Zawisza, Józef Kowalski, Jadwiga Nowak, Sabina Czech, Longina Presler, Stefan 

Baduła, Stanisław Kaniewicz, Wiesława Ławicka, Marianna Wrąbel, Marek Jakubowski, Lucjan 
Nasiłowski, Stanisław Plich, Andrzej Poszepczyński,, Józef Sagan, Paweł Witkowski, Marek 
Szachniewicz, Danuta Grabarczyk, Danuta Galas, Witold Marlicki, Zbigniew Frankowski, Tomasz Szmigielski 

 PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW: 
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)                        6.30;    7.30;   17.30;      18.00 
SOBOTA                                      6.30;    7.30;      8.00;     18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:                                        7.00;     8.00;     9.30;      11.00;   12.30;   18.00 
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,  

KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU               w ostatni piątek miesiąca  (24 kwietnia) 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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Miłosiernego -fot. Maria Mazurkiewicz. Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Proboszcz Wiesław Dura; Osoby 
wspomagające: ks. Wojciech Błaszczyk, 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. 
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