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 Gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał daremna by była nasza wiara. 
Tę prawdę wyrażoną przez św. Pawła musisz uświadomić sobie w 
czasie Wielkiego Postu. By zmartwychwstać trzeba się nawrócić, trze-
ba ciągle się nawracać. Nasze życie to ciągłe nawracanie się, to ciągłe 
zaczynanie od nowa. Nasze życie to stan wewnętrznej walki, aby 
zawsze być przy Bogu.  
 Mimo naszej słabości, mimo naszych upadków, każde nawrócenie 
jest świadectwem, że jesteśmy po stronie Boga, a nie po stronie szata-
na, po stronie dobra, a nie po stronie zła, które wciąż chce zawładnąć 
wnętrzem człowieka. Każde nawrócenie zbliża nas do zmartwych-
wstania, które jest przejściem do życia,  nigdy się nie kończy. Amen.  

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

 Celebracja Triduum Paschalnego męki, śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa, szczyt roku liturgicznego, za każdym razem zaprasza 
nas do przeżywania pewnego procesu przygotowania, ze świadomo-
ścią, że nasze stawanie się na wzór obrazu Chrystusa (por. Rz 8,29) 
jest bezcennym darem miłosierdzia Bożego.  
 … Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! 
Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawró-
cenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w 
Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej 
sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobra-
mi. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo 
Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemienia-
jącą moc także na całe stworzenie.  
(Ż Orędzia Papiez a Franciszka na Wielki Post 2019   https://
papiez.wiara.pl ) 

 

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA: 

 Wielki Post ma sens z racji na Zmar-
twychwstanie! To co jest ważne w Kościele 
to jest Święte Triduum Paschalne. Nie wy-
starczy wiedzieć, że Pan Jezus umarł i 
Zmartwychwstał. Trzeba odkryć tą prawdę 
w środku swojego własnego życia, tzn. od-
kryć zarówno swoją śmierć, którą jest prze-
de wszystkim grzech, jak i doświadczyć 
Zmartwychwstania z Panem Jezusem. Do-
świadczyć tego, co jest zawarte w najstar-
szym tekście o Zmartwychwstaniu, w 15 
Rozdz. 1 Listu do Koryntian, w którym św. 
Paweł mówi, że Chrystus Zmartwychwstał 
trzeciego dnia, zgodnie z tym, co mówią 
Pisma.  (wywiad Arcybiskupa Grzegorza 
Rysia o Wielkim Poście )  
https://www.archidiecezja.lodz.pl) 

Wielki Post  
ma sens  
z racji na 
Zmartwych - 
wstanie 
 

G Ł O S    Ś W I Ę T E G O    F R A N C I S Z K A  

JAKUB SZYMCZUK /

FOTO GOŚĆ  

https://papiez.wiara.pl/
https://papiez.wiara.pl/
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W uroczystym dniu  
WIELKIEGO CZWARTKU, 

kiedy obchodzimy  
pamiątkę ustanowienia  

Eucharystii  
oraz Kapłaństwa  

kierujemy do Was wszystkich naszych 
kapłanów 

 Księdza Proboszcza,  
 Księży Tadeusza i Roberta  

oraz Księży Pawła i Juliusza  
podziękowania za wielkie serca, jakie 

wkładacie w kapłańskie posługiwanie,  
za duchowe wsparcie w Sakramencie Pojednania  

i za głoszenie Słowa Bożego. 
 Życzymy, aby Bóg nieustannie obdarowywał Was łaskami dobrego 
zdrowia, miłości i pokoju, aby towarzyszyła Wam bliskość Tego, który 
Was powołał i któremu oddajecie swoje życie. 
 Niech Chrystus idący od Krzyża do Zmartwychwstania obdarza Was 
wszystkich potrzebnymi łaskami, niech owoce Waszej pracy dojrzewają 
w sercach parafian umocnieniem wiary i głębszym umiłowaniem Boga. 
 Niechaj Matka Boża otacza Was swoją opieką, a Duch Święty umac-
nia swoimi darami. Szczęść Boże. 

Parafianie 

„Chrystus prawdziwie  

Zmartwychwstał. Alleluja! 

Jemu chwała i panowanie  

przez wszystkie wieki.  
Alleluja!” 
  

 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest 
najważniejszą Tajemnicą naszej wiary.  
Z radością głosimy, że On żyje i nieustannie 
nas swoją łaską i mocą obdarza. 
 Na radosne przeżywanie Świąt  
Zmartwychwstania Pańskiego życzymy 
wszystkim Księżom i Parafianom umocnienia 
więzi z Jezusem, łaski wiary i mocnej nadziei 
oraz wszelkiego dobra w życiu. 
 Niech Jezus Chrystus napełnia Was  
swoją obecnością i miłością! 

Redakcja Głosu Świętego Franciszka 
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU  
MODLITWY NA KWIECIEŃ 2019 

EWANGELIZACYJNA 
POWIERZONA PRZEZ 

PAPIEŻA  
FRANCISZKA 

Za lekarzy i personel 
organizacji humanitar-
nych, przebywający na 
obszarach objętych 
wojną, którzy ryzykują 
własne życie, by ratować 
życie innych.  
Członkowie Kół Różańco-

wych odmawiają codziennie 

jedną wyznaczoną dziesiątkę 

różańca  

KRUCJATA MODLITWY 
W INTENCJI  
OJCZYZNY  
I KOŚCIOŁA 

 

O aktywny udział ka-
tolików w wyborach 
do Parlamentu Euro-
pejskiego.  
Członkowie Krucjaty z naszej 

parafii modlą się w wyzna-

czonych godzinach 19 dnia 

każdego miesiąca 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 

Aby Kościół w każ-
dym swoim działa-
niu był świadkiem 
Chrystusa Zmar-
twychwstałego. 

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 
AKCJA KATOLICKA – Śpotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, we wtorki po Mszy s w. o godz. 17.30; w tym mie-
siącu spotykamy się   - 9 i 30 kwietnia.  
Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Kos cielnym – ks. Tadeusz Śocha 
SCHOLA – pro by w soboty o 8.45. Śchola s piewa podczas mszy s więtych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00.  
Ścholę prowadzi Grzegorz Krautsztrung 
ASYSTA – spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Śocha 
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA -  Śpotkania ministranto w - w kaz dą sobotę o godz. 9.00. Opiekunem jest  ks.  Robert 
Kuz ma 
ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą w trzecie niedziele miesiąca o godz. 17.00.  
DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunami są ks. Tadeusz Śocha i ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. Żesłania Ducha Ś więtego 
w Łaskowicach 
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura   

Akcja Katolicka przy naszej parafii zaprasza  

6 kwietnia 2019r. w sobotę  
na pielgrzymkę do Kałkowa - Godowa na 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ   
 wystawiane przez aktorów teatru amatorskiego.  

W programie ponadto Msza święta i zwiedzanie z przewodnikiem Sanktua-
rium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski oraz Stacji Drogi Krzyżowej z 
Golgotą, licznych kaplic, pomników, Panoramy Świętokrzyskiej, Oratorium 
Fatimskiego, Groty Lourdskiej, Muzeum. 

Zapewniamy bilety, obiad, przejazd autokarem, ubezpieczenie.  

Wyjazd o 6.00 sprzed kościoła. Koszt 120 zł. 

ARENA RODZIN 
Odbędzie się 12 KWIETNIA W ATLAS ARENIE w Łodzi. Jest to spotkanie, które po Arenie Młodych, 

dedykowane jest dla rodzin, by wzmocnić ich wiarę i wzajemną miłość. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym 

wydarzeniu. Program spotkania: 17.00-17.45 – powierzenie dzieci w wieku 7-12 lat pod opiekę odpowie-

dzialnych osób, 18.00 – rozpoczęcie spotka 20.45 – odebranie dzieci przez rodziców z płyty głównej,  

21.00 – rozpoczęcie Łódzkiej Drogi Krzyżowej, której trasa będzie przebiegała z Atlas Areny do Para-
fii Chrystusa Króla w Łodzi. Wejście na spotkanie tylko z bezpłatnymi biletami wstępu, które można ode-

brać w swoich parafiach lub w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Formularz zgłoszeniowy na stronach 

www.csr.org.pl lub www.archidiecezja.lodz.pl, zwłaszcza w przypadku, gdy mamy dzieci w wieku 7-12 lat i 

chcemy je oddać pod opiekę odpowiedzialnych osób na czas spotkania. Prosimy również o przesłanie swo-

ich zdjęć rodzinnych w celu wykonania z nich prezentacji, która będzie pokazywana podczas spotkania, na 
adres arenarodzin@csr.org.pl                                                                   (za  nr 12 (1355) niedziela łódzka) 
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KWIECIEŃ 2019 WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

1.04 PONIEDZIAŁEK Rekolekcje parafialne. Kościół stacyjny: Miłosierdzia Bożego; 1 - 3 kwietnia Rekolekcje dla inteligencji—kościół 
oo. Jezuitów godz. 18.00 

2. 04       WTOREK Rekolekcje parafialne. Kościół stacyjny: św. Antoniego z Padwy;       14. rocznica śmierci św. Jana Pawła II 

3. 04         ŚRODA Rekolekcje parafialne. Kościół stacyjny: Najświętszego Zbawiciela 

4. 04 CZWARTEK I czwartek miesiąca.    Kościół stacyjny: św. Marka Ewangelisty 

5.04     PIĄTEK I piątek miesiąca.  Droga Krzyżowa 16.45 i 18.30;       Kościół stacyjny: Zesłania Ducha Świętego 

6.04         SOBOTA I sobota miesiąca.   Pielgrzymka na MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ do Kałkowa-Godowa, godz. 6.00 
 Kościół stacyjny: św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

7.04   NIEDZIELA  5. NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU; Gorzkie Żale g. 17.15 
Zwyczaj zasłaniania krzyży (do końca Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek) i obrazów (do rozpoczęcia Wigilii Pas-
chalnej)        Katechumenat: III skrutynium, archikatedra godz. 19.00 

8.04 PONIEDZIAŁEK Kościół stacyjny: Wniebowzięcia NMP;     Katechumenat: Przekazanie Modlitwy Pańskiej , kaplica DA5 godz. 19.00 

9. 04      WTOREK ARENA MŁODYCH    Kościół stacyjny:  św. Józefa (ul. Ogrodowa) 

10. 04         ŚRODA ARENA MŁODYCH   Kościół stacyjny:  Najświętszego Imienia Jezus 
9. rocznica katastrofy smoleńskiej, msza św. , bazylika archikatedralna godz. 18.00 

11. 04  CZWARTEK Kościół stacyjny:  Podwyższenia Świętego Krzyża;   4. rocznica święceń biskupich bp. Marka Marczaka 

12. 04       PIĄTEK Kościół stacyjny:  św. Faustyny Kowalskiej ; Droga Krzyżowa 16.45 i 18.30 
ARENA RODZIN - AMORIS LAETITIA 
Łódzka Droga Krzyżowa z Atlas Areny do kościoła Chrystusa Króla w Łodzi, godz. 21.00 

13.  04  SOBOTA Kościół stacyjny: św. Stanisława Kostki  
DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ 

14.04  NIEDZIELA 6. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ - poświęcenie palm przed każda mszą 
św.; Gorzkie Żale g. 17.15 
WI ELKI  TYD ZI EŃ      34. ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY, MARSZ DLA JEZUSA 

15.04 PONIEDZIAŁEK WIELKI PONIEDZIAŁEK 
Katechumenat: Oddanie symbolu wiary i Effetha, Kaplica DA5, godz.19.00 

16. 04      WTOREK WIELKI WTOREK 

17. 04         ŚRODA WIELKA ŚRODA 
Dzień imienin Ks. Roberta Kuźmy . Msza św. w intencji Solenizanta godz. 6.30 
54. rocznica  śmierci abp Włodzimierza JASIŃSKIEGO (1965) 

18. 04 CZWARTEK WIELKI CZWARTEK;  Msza św. Krzyżma - Bazylika archikatedralna, godz. 10.00 
Jubileusze 25 - lecia i 50 - lecia  święceń kapłańskich 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE      
MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ,  godz. 18.00 z ceremonią mycia nóg. Po Mszy św. przeniesienie Naj-
świętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia, czyli do Ciemnicy . Adoracja. Kościół będzie otwarty do godz. 21.00.  

19. 04      PIĄTEK WIELKI PIĄTEK   Obowiązuje post ścisły;  
◊ Godz. 7.00 - Wspólna Jutrznia modlitwy brewiarzowej  
◊ Godz. 14.30 - Godzina czytań w kościele.  
◊ Godz.15.00 - Droga Krzyżowa  
◊ Rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego, polegająca na odmawianiu przez 9 dni Koronki do Miłosierdzia 
Bożego. Jest ona przygotowaniem do święta Miłosierdzia Bożego  
◊ LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ, godz. 18.00 (lektura Słowa Bożego, adoracja Krzyża, Komunia św., przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu w monstrancji okrytej welonem do symbolicznego Bożego Grobu, adoracja) Ofiary przeznaczone są na 
potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej. Po Liturgii odsłania się wszystkie zakryte krzyże. Kościół będzie otwarty do godz. 21.00.  

20.  04  SOBOTA WIELKA SOBOTA - Święcenie pokarmów - Przez cały dzień od godz. 9.00 co 10 minut, zachęcamy do 
adoracji Najświętszego Sakramentu.  
◊ Godz. 7.00 - wspólną modlitwa brewiarzowa - Jutrznia,  
◊ Godz. 14.30 - Godzina czytań i Koronka do Miłosierdzia Bożego  
OKRES WIELKANOCNY, NABOŻEŃSTWO WIGILII PASCHALNEJ - godz. 19.00 
(poświęcenie ognia, paschału, wody chrztu, odnowienie obietnic chrztu św., liturgia eucharystyczna) Przypominamy, aby przynieść ze 
sobą świece. Kościół będzie otwarty do godz. 21.00.  
Udzielenie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrztu, bierzmowania, Eucharystii) katechumenom, bazylika 
archikatedralna godz. 21.00 

21.04  NIEDZIELA NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Rezurekcja –godz. 6.00  

22.04 PONIEDZIAŁEK Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 

23. 04      WTOREK Wtorek w oktawie Wielkanocy; 23-28 kwietnia w archikatedrze Biały Tydzień Katechumenatu 
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.  Łódzka Droga Światła 

24. 04       ŚRODA Środa w oktawie Wielkanocy 

25. 04  CZWARTEK Czwartek w oktawie Wielkanocy;  Dzień imienin biskupa Marka Marczaka 

26. 04       PIĄTEK Piątek w oktawie Wielkanocy 

27.  04  SOBOTA Sobota w oktawie Wielkanocy 

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

29. 04PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY 
DZIEŃ MĘCZEŃSTWA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO 

30.  04  WTOREK UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI  
I PATRONA AKCJI KATOLICKIEJ 
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Krzyz e mojego z ycia 
 Kilkanaście lat temu, nasz parafianin pan Alojzy Hejduk, dziś już nie żyją-
cy, podarował mi tekst zatytułowany „Krzyże”, w którym opisał krzyże swoje-
go życia. Odnalazłam ten tekst i pragnę  zaprezentować obszerne jego frag-
menty. Może po jego przeczytaniu inaczej spojrzymy na swoje codzienne 
krzyże, może niektórzy  sobie przypomną i wspomną pana Alojzego, członka 
Akcji Katolickiej i otoczą go swoją modlitwą.  

 + Pierwszym Krzyżem, o którym wspomina pan Alojzy jest Krzyż 

Chrystusowy, który Pan Jezus podjął dobrowolnie za wykupienie świa-
ta od grzechu. Miał wtedy 33 lata. 

 + Drugi, to krzyż św. Faustyny (pan Alojzy był jej wielkim czcicie-

lem), która mając 33 lata, będąc bardzo chorą ofiarowała się za 
grzeszne dusze, prosząc Pana Boga o darowanie ich win  za popeł-
nione grzechy, często bardzo ciężkie. 

 + Trzeci krzyż to mój krzyż - pisze pan Alojzy. Gdy miałem 33 lata 

urodził nam się drugi syn, który podczas porodu stał się ofiarą błędu 
medycznego i był dzieckiem niepełnosprawnym, wymagającym stałej 
opieki. Z bólem to przyjąłem i dźwigam ten krzyż do dnia dzisiejszego. 

Przez pierwsze 25 lat pomagali nam Rodzice Żony, lecz odeszli do wieczności. Od sześciu lat nie żyje 
również Żona. Sam zostałem z synem i nie narzekam. Syn ukończył już 45 lat. Martwię się i modlę o 
zdrowie dla syna i dla mnie, żebym jak najdłużej mógł się nim opiekować. Ale wszystko zależy od Pana 
Boga. 

 + Krzyż czwarty to przydrożny krzyż - stoi u mnie na działce w Czyżeminie, przy domku letnisko-

wym. Wiekowy, pamiętający czasy „Chłopów” Reymonta z drzewa dębowego, niezniszczalny, wysoki 
na 6-7 metrów. Wizerunek Chrystusa zawsze przyozdobiony jest wiankiem z kwiatów. Stoi zaledwie 
100 m od stacji kolejowej Czarnocin. Ludzie przechodząc żegnają się pozdrawiając Krzyż. Ja mam to 
szczęście widzieć go zawsze: rano rozpoczynając dzień i wieczorem mogąc się pomodlić przed pój-
ściem spać 

 + Krzyż piąty, to krzyż w mieszkaniu w Łodzi w bloku, krzyż dębowy z wizerunkiem Chrystusa ze 

srebrzonego odlewu. Zawieszony jest w dużym pokoju nad drzwiami. Z krzyżem tym moja żona wróciła 
z niemieckiej niewoli w 1945 roku. Miała wtedy zaledwie 15 lat. Wracała z Berlina po dwóch latach 
przymusowych robót. Nocując po drodze w opuszczonym przez Niemców domu zauważyła krzyż, przy-
tuliła go do siebie i tak z nim wracała do domu, do Łodzi, do Rodziców. Wróciła szczęśliwa, choć bar-
dzo wychudzona, choć było bardzo niebezpiecznie i jej powrót był niemal cudem.( Alojzy Hejduk, 
14.02.2007r.) 
 Pan Alojzy był wielkim miłośnikiem i czcicielem św. Faustyny. Szukał jej śladów pozostawionych w Łodzi. 
Zbierał materiały, opisywał, odwiedzał i starał się przybliżyć miejsca naznaczone pamiątkami przypominającymi 
związek św. Faustyny z Łodzią. Pisał też o krzyżu w Parku Wenecja, gdzie Pan Jezus objawił się św. Faustynie: 

 + W miejscu stojącego obecnie krzyża, z 1996 roku,  stał krzyż żelazny, czterometrowej wysokości 

postawiony w 1947 roku na pamiątkę Misji Wojskowych. 
 Pan Alojzy zmarł niespodziewanie niedługo po przekazaniu mi 
swoich notatek. Pochowany został w Czarnocinie, niedaleko swojej 
działki i krzyża z czasów Reymonta. Wielu członków Akcji Katolic-
kiej było na jego pogrzebie. Jakie było nasze zdziwienie, gdy po 
wejściu do kościoła zobaczyliśmy wystawione dwie trumny. Okazało 
się, że tego samego dnia, w którym zmarł pan Alojzy, zmarł, w in-
nym szpitalu, również jego brat, bardzo mu bliski, który też miał 
działkę w Czarnocinie, graniczącą z działką pana Alojzego. Wspól-
nie tam gospodarzyli i razem zostali pochowani.  
 Znalazłam jeszcze pięknej treści dedykację, jaką zostawił panu 
Alojzemu inny nasz parafianin, śp. dr Bronisław Leszczyński, syn Sł. 
Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z niemieckiego obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Niech będzie ona podsumowa-
niem  wspomnienia o panu Alojzym Hejduku: 

Miłość to największa ekonomia ludzkiego serca,  
w której człowiek zatracając siebie - zyskuje Boga 

Na zdjęciach: 1. Pan Alojzy Hejduk wraz z Siostrami ze Zgromadzenia MB Miłosier-
dzia i parafiankami przy kamieniu upamiętniającym miejsce objawienia św. Faustynie 
w Parku Wenecja;  2. Pamiątkowy wpis Bronisława Leszczyńskiego złożony Panu 
Alojzemu Hejdukowi.                                                                                  /MM/  

Panie, Ty  
widzisz,  
krzyża się nie 
lękam, 
 
Panie, Ty  
widzisz,  
krzyża się nie 
wstydzę; 
 
Krzyż Twój  
całuję, pod  
krzyżem  
uklękam, 
 
Bo na tym  
krzyżu  
Boga mego  
wizę  
(Karol  Antoniewicz SJ). 
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Kochane Dzieci,  

W tym miesiącu w Kościele będą bardzo ważne dni. W Wielkim Tygodniu każdy dzień jest wielki czyli bardzo 

ważny.  

Wielki Czwartek - na pamiątkę Pierwszej Mszy Świętej wszyscy księża są przy ołtarzu jak apostołowie, którzy 

podczas Ostatniej Wieczerzy zasiedli przy wspólnym stole z Panem Jezusem, a On umywał im nogi, przemienił 

chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. 

Wielki Piątek - dzień cichutki, nikt nie śpiewa, nikt nie gra na organach. Grób 

Pana Jezusa jest w kościele. Adorujemy Krzyż na którym umarł Pan Jezus, mo-

dlimy się przy Jego grobie. 

Wielka Sobota - przed południem  do kościoła przynosimy w koszyczkach po-

karmy do poświęcenia. Wieczorem w kościele święcimy ogień, wodę i wielkanocną 

świecę, która przypomina nam Jezusa jako wielkie światło 

Wielka Noc - Tej nocy Pan Jezus Zmartwychwstał - wstał z grobu, zwyciężył 

śmierć. Wielkanoc - to wielkie święto mocy Bożej, która zmieniła pokaleczone, 

poranione ciało Pana Jezusa w ciało Chwalebne.  

Drogie dzieci nadal w czasie Wielkiego Postu w każdy piątek  uczestniczyć 

będziemy w drodze, którą szedł Jezus niosąc krzyż - Drodze Krzyżowej. Podą-

żajcie razem z Nim od stacji do stacji.  

W kwietniu wasze prace, rysunki będą odtwarzać Drogę Światła Pana Jezu-

sa, czyli zilustrujecie wydarzenia od Zmartwychwstania do Wniebowstąpienia. 

Droga Krzyżowa i Droga Światła Pana Jezusa przez Was zilustrowane znajdą się 

na wystawie w kościele, a losowanie nagród i podsumowanie konkursów z marca i 

kwietnia odbędzie się w ostatnią niedzielę kwietnia po mszy św. o godz. 11.00.   

Pozdrawia was wasz Anioł. 

Na Pogrzeb Jezusa (Ks. Jan Twardowski) 

 Baranek biegł na pogrzeb 

 Najwcześniej przed świtaniem… 

 … nie zdążył już na pogrzeb 

 Wpadł na Zmartwychwstanie. 

 Grób murowany jak bomba się rozleciał 

 Baranek choć nie zdążył z radości się rozbeczał  

Mały Franciszek 

 Człowiek jest królem ponieważ jak mówił św. 
Franciszek ma w sobie obraz Jedynego Bożego Syna. Ta 

godność królewska jest wpisana w każdego człowieka: 
głodnego, spragnionego, będącego w więzieniu, chorego, biednego …  
 Czy mamy taki wzrok żeby zobaczyć w takich ludziach Chrystusa ? - za-

pytał abp Grzegorz Ryś podczas homilii wygłoszonej w naszym kościele sta-

cyjnym 11 marca 2019 r. Od samego stworzenia człowiek nosi w sobie tą 
godność królewską, której nic nie jest w stanie nam zabrać, którą Pan przy-
gotował dla nas, gdy nas stwarzał, a Chrystus ją w nas odnowił przez 
Chrzest. 
 Jesteśmy gospodarzami tej Ziemi - mówił dalej Arcybiskup. Każdy na 
miarę swych możliwości otrzymał od Jezusa talenty, umiejętności, zdolności. 
I Pan mówi: obracaj tym, pomnażaj.   
 A pomnażasz je wtedy, kiedy je rozdajesz, dzielisz się z biednymi, głodnymi, chorymi … dobro,  które 
czynimy jest pomnażaniem miłości, którą Bóg nam włożył w serce. 

Homilię w całości można odsłuchać na :    https://www.youtube.com/watch?v=7E4dmD5G9Js 
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G Ł O S    Ś W I Ę T E G O    F R A N C I S Z K A  

DROGI SOLENIZANCIE, KSIĘŻE ROBERCIE 

17 kwietnia - dzień Twoich Imienin,  
to dla nas radosna okazja, aby podziękować Bogu  

za dar Twojego życia  
i dar duszpasterskiego posługiwania.  

Życzymy Ci drogi Solenizancie,  
abyś doświadczał wielu potrzebnych łask  

i szczególnej troski Bożej Opatrzności, 
niech Jezus Chrystus  

będzie Ci zawsze przewodnikiem,  
Duch Święty opromienia swoim światłem, 

a w sercu Matki Najświętszej niech Ksiądz zawsze  
znajduje ukojenie jako Jej syn umiłowany.  

Parafianie 
 

Msza Św. w intencji Solenizanta odbędzie się   
w dniu imienin, 17 kwietnia o godz. 6.30.  

OTWARCI NA SIEBIE! Pod tym hasłem, 16 marca, w Domu Siostry Fausty-

ny przy Krośnieńskiej 9, w gościnnych progach klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia odbył się panel dyskusyjny o roli świeckich w Kościele. Było to kolejne spotkanie w ramach z cyklu 
Spotkajmy się w Domu Faustyny. Prowokacyjny podtytuł „Relacje Kościół - świeccy, świeccy -
Kościół” zapowiedziany przez prowadzącego spotkanie ks. dr Pawła Gabarę od razu nadał debacie 
charakter dyskusyjny, jednocześnie uporządkował rozumienie Kościoła jako jedności, którą tworzymy 
wszyscy – duchowni i świeccy.  
 Pamiętajmy, że każdy z nas – dotyczy to księży i świeckich, jest obdarzony jakimś charyzmatem, 
darem danym jednostce dla dobra ogółu …. I że wszystkich nas obowiązuje cnota pokory – wobec 
siebie, że mam wiele braków, ale mam też zalety i wobec bliźniego, że ten drugi może wiedzieć coś 
lepiej w danym temacie – powiedział w swoim wystąpieniu Ks. dr Tomasz Falak – Diecezjalny Ojciec 
Duchowny.  
 Drugim głosem w debacie był przedstawiciel laikatu Szymon Malinowski – politolog, pracujący w 
redakcji portalu internetowego TuŁódź.com. W swoim wystąpieniu najpierw zdefiniował i ściśle okre-
ślił znaczenie używanych w dyskusji pojęć: Kościół jako wspólnota, kościół jako instytucja, świeccy, 
laikat, duchowni itp. W tym świecie, który się zsekularyzował, Kościół bardzo potrzebuje świadectwa 
świeckich, prawdziwego życia wiarą w codzienności – powiedział Szymon Malinowski. W Kościele 
świeccy i duchowni są sobie wzajemnie potrzebni, bo bez rodzin nie ma księży, z kolei rodziny bardzo 
tych księży potrzebują... Trwający obecnie Synod Archidiecezjalny pokazuje w jakich obszarach 
świeccy są szczególnie powołani: rodzina, parafia i młodzież, czyli uświęcenie ludu Bożego przez wy-
chowanie młodego pokolenia. 
 W dyskusji wybrzmiały też tematy kryzysu i podziału w Kościele oraz związku Kościoła z polityką, 
czyli roli katolików świeckich w życiu społecznym i politycznym. Organizatorem spotkania był nasz 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej . (Zdjęcia na ostatniej stronie)   /MM/ 

Pierwszy piątek Wielkiego Postu 8 marca był  
DNIEM MODLITWY I POSTU ZA GRZECHY  

WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO OSÓB MAŁOLETNICH.  
Okazją do przebłagania za grzechy pedofilii była modlitwa podczas na-
bożeństwa Drogi Krzyżowej. Drogę Krzyżową w naszym kościele popro-
wadził ks. Juliusz Lasoń.  

 „Naszą Drogę Krzyżową  
odprawiamy jako  
wynagrodzenie za grzechy ludzi Kościoła: za niewierności, zdrady i zgorszenia, którymi 
raniliśmy Twoje Boskie serce. Szczególnie chcemy błagać Cię o przebaczenie za naj-
cięższe grzechy: wykorzystywanie seksualne dzieci przez niektórych z naszych współ-
braci i współsióstr. Kontemplując Twoją mękę poznamy lepiej bezgraniczne cierpienie, 
ból i rozpacz ofiar wykorzystania. Piętno poniżenia i rozpaczy zatruwają ich całe życie 
dorosłe. Krocząc śladami Twojego krzyża, chcemy dzielić ich cierpienie i upokorzenie. 
Niech Twoja męka pokryje głębokim wstydem nasze serca i nasze twarze, bo tylko w 
ten sposób możemy przestać lekceważyć grzechy i banalizować cierpienie ofiar" - ta-
kie słowa wybrzmiały w jednym z  rozważań Drogi Krzyżowej. 
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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

W MARCU 2019 
 

Mocą Chrztu  Świętego 
do wspólnoty Kościoła  

przez polanie wodą  
zostali włączeni: 

Michalina Gabriela Sitko,  Klara Barbara  

Żegnałek,  Stanisław Andrzej Jędrys,  

Oskar Jan Mazur,  Stanisław Jan Szynter,  

Alicja Natalia Graczyk 

W MARCU 2019  Odeszli do Pana…  
Marianna Kotlicka, Henryk Ruszkiewicz,  

Henryk Kobalczyk, Daniela Masaniec, Daniela 

Jackowska, Andrzej Funt, Izabela Nierychlew-

ska, Władysława Zakrzewska, Janina Soluch, 

Barbara Kwiatkowska, Teresa Drożdżowska, 

Anna Chachulska, Genowefa Ratajska, Jerzy 

Kulczyński, Piotr Stępnik, Mirosław Kędzia, 

Irena Sarna, Maria Rogozińska 

 
Wieczny odpoczynek  
racz im dać Panie… 

 

DNI POWSZEDNIE ..….…6.30;    7.30;    17.30;     18.00 

SOBOTY……………….… 6.30;    7.30;      8.00;     18.00 

NIEDZIELE I ŚWIĘTA ………........7.00;     8.00;       9.30 

                    11.00 (z udziałem dzieci);      12.30;     18.00 

MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom, w czwartki .…...17.30 
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,  
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU w ostatni piątek miesiąca .….……. 18.00 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy …………...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 
                   DROGA KRZYŻOWA w piątki……………………………...……………… 16.45;  18.30 
                   GORZKIE ŻALE  w niedziele ………………..….……………………………..…... 17.15 

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

Eucharystia 
jest darem, 
w którym Bóg 
przypomina 
o przymierzu 
z nami. Daje 
swego Syna, 
karmi nas 
Jego 
obecnością 

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA      http://franciszek.org.pl/ Do  użytku wewnętrznego wspólnoty parafialnej.  

Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77;  
Okładka: Tabernakulum  -  fot. Maria Mazurkiewicz. Zdj. Drogi Krzyżowej - ks. Robert Kuźma. Zdjęcia wewnątrz numeru:  https://archidiecezja.lodz.pl i 
inne strony Internetu. 
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Proboszcz Wiesław Dura; Osoby wspomagające: Maria Mazurkiewicz, Waldemar 
Thiele. Zapraszamy wszystkich chętnych do redagowania gazetki. Teksty można nadsyłać na adres: marimaz@o2.pl  
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów.  
Druk: Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl  

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
DLA WSZYSTKICH PARAFIAN ROZPOCZYNAMY W NASZYM KOŚCIELE   

W 4. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU, 31 MARCA.  
REKOLEKCJE PROWADZIĆ BĘDZIE FRANCISZKANIN Z NIEPOKALANOWA  

O. DR HAB. IGNACY KOSMALA - WYKŁADOWCA WYŻSZEGO SEMINARIUM  
DUCHOWNEGO OO. FRANCISZKANÓW W ŁODZI - ŁAGIEWNIKACH.    
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