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 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Moi drodzy parafianie i sympatycy naszej Parafii i naszego Głosu św. Franciszka. 
Już przed nami Wielki Tydzień, rozpoczęty Niedzielą Palmową - uroczystym 
wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy, gdzie dokonało się nasze Zbawienie. 
Wiem,  że czas szybko "płynie" ale zachęcam do refleksji nad tekstem Ewangelii 
tych dni, aby lepiej wniknąć w Bożą pedagogikę naszego uświęcania. 
Wszystko jest ważne, przygotowanie domu też, ale czy serca nasze też są przygo-
towane do Świąt Zmartwychpowstania z grzechu do wolności Dzieci Bożych? 
Zapraszam do duchowej łączności, aby przeżyć szczególnie te dni jak: Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, a w Niedzielę Zmartwychwstania śpie-
wać Chrystus Zmartwychwstał, ALLELUJA! 
Dzielcie się prawdą o Zmartwychwstaniu ze wszystkimi, których będziecie spoty-
kać. Chrześcijanin to ten który zanosi Chrystusa - dzieli się swoim świadectwem 
wiary. Daje swoje osobiste świadectwo - kim jest i dla kogo jest? 
         Ks. Robert. 

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   

 19 marca 2021 r., 
w uroczystość św. Józe-
fa zgodnie z wolą papieża 
Franciszka rozpoczął się spe-
cjalny Rok poświęcony Rodzi-
nie Amoris laetitia. Zakończy 

się on obchodami Dziesiątego Światowego 
Spotkania Rodzin, które zaplanowano w Rzy-
mie, 26 czerwca 2022 roku.  
Pandemia jest czasem ciężkiej próby dla wię-
zów rodzinnych. Zarazem jednak to właśnie w 
nich można znaleźć najstabilniejszy punkt odnie-
sienia i najmocniejsze oparcie dla całego społe-
czeństwa. Wspierajmy zatem rodzinę! – Chrońmy 
ją przed tym, co narusza jej piękno! Jest to tajemnica miłości, podchodźmy do niej ze zdu-
mieniem, dyskrecją i czułością. Starajmy się zachować te cenne i delikatne więzi, które łączą 
dzieci, rodziców i dziadków. Potrzebujemy tych więzi, by przeżyć, by żyć dobrze i uczynić 
ludzkość bardziej braterską – podkreślił Franciszek w przesłaniu na inaugurację Roku Ro-
dziny Amoris laetitia.  

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA: 

 Józef - mistrz ojcostwa; ojciec, przy którym Bóg ma 
poczucie wzrastania. Jest  w dokumencie Amoris Laetitia 
takie piękne zdanie: Bóg powierzył rodzinie projekt prze-
kształcenia świata w dom. Na te wszystkie dzisiaj ludzkie 
biedy, na tą coraz bardziej przez wszystkich odczuwaną 
samotność, ale także na ten przez wszystkich  odczuwany 
lęk  przed relacją, która jest wiążąca, która cię poddaje 
drugiemu, i nie na dzisiaj, nie na jutro, tylko na życje, na to 
wszystko jest projekt Boży, niesamowity projekt Boży - 
przekształcenia świata w DOM . (homilia z 19.03.2021  
https://www.archidiecezja.lodz.pl) 

Bóg 
powierzył 
rodzinie 
przekształ-
cenie 
świata  
w dom 
 

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

Radość  
w miłości 
2021-2022 
 

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  
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W uroczystym dniu WIELKIEGO CZWARTKU,  
kiedy obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii oraz Ka-

płaństwa  
kierujemy do Was wszystkich naszych kapłanów: 

 Księdza Proboszcza Roberta,  
 Księdza Janusza  

 Księży Wiesława, Pawła i Juliusza  
oraz Diakona Michała 

podziękowania za wielkie serca, jakie wkładacie  
w kapłańskie i duszpasterskie posługiwanie, za duchowe 

wsparcie w Sakramencie Pojednania i za głoszenie Słowa Bożego. 
  

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy, aby Wasze Kapłaństwo 
- ten wielki dar i wyróżnienie od Boga - 

owocowało licznymi 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  

 budzi się także w sercach waszych parafian  
umocnieniem wiary i głębszym umiłowaniem Boga. 

 Niechaj Matka Boża otacza Was swoją opieką,  
a Duch Święty umacnia swoimi darami. Szczęść Boże. 

Wdzięczni 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 Parafianom umocnienia więzi z Jezusem, łaski wiary i mocnej nadziei 
oraz zdrowia i wszelkiego dobra w życiu rodzinnym. 

 Niech Jezus Chrystus napełnia Was swoją obecnością i miłością! 
Redakcja Głosu Świętego Franciszka 

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA       BIULETYN  DO  UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.  
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HISTORIA PAPIESKIEGO KRZYŻA 

Ballada o Janie Pawle II 
wsatępującym do Domu Swego Ojca 
pamiętnego dnia 2 kwietnia 2005 roku ... 
 
W ciepły, wiosenny wieczór - pokorny, skromny, sam, 
Strudzony Pielgrzym Świata u Nieba stanął bram. 
A tam, już mu Święty Piotr ciężkie wrota odmyka, 
Tam Go uśmiechnięty Pan Bóg w progu wita. 
A z ziemi bicie dzwonów głosi takie pożegnanie, 
Że u bram niebieskich słychać ich szlochanie. 
  Uśmiecha się Piotr: - słyszysz Panie, jak mu grają? 
  Nie chcą Go oddać, tak bardzo Go kochają. 
  Dałeś im Go na chwilę, na kawałek drogi, 
  A dla nich, bez niego, to świat zimny i wrogi. 
Wyciągnął Pan Bóg rękę: - chodź, spocznij sobie, 
Boś się tam napracował i wycierpiał srodze. 
Wiele po Twojej wędrówce dobra pozostało 
Dałeś ludziom ogrom miłości i ciepła niemało. 
Wznieś znów ramiona, piersiom daj wytchnienie 
Niechaj Cię opuści słabość i cierpienie. 
  Pielgrzym się wyprostował, popatrzył zdumiony, 
  Poczuł się silny, jakby odmłodzony. 
- Skoro mnie Panie Boże wezwałeś do siebie, 
To pewnie masz dla mnie prace pilną w Niebie 
Wszak nie na odpoczynek, nie na próżnowanie 
Wezwałeś mnie do siebie, Sprawiedliwy Panie. 
Nie umiem odpoczywać, nie umiem próżnować. 
Więc moge znów dla Ciebie, jak dawniej pracować. 
Tylko, jeśli pozwolisz, nim zacznę od nowa, 
Chciałbym choć na chwilę zajrzeć do Krakowa. 
  Pozwól mi Wadowice odwiedzić w milczeniu, 
  A także na ukochane Tatry popatrzeć w zachwyceniu. 
  Dawno tam nie byłem, zajrzeć mi tam trzeba, 
  Tam mój dom pozostał i dziecięce marzenia. 
Uśmiechnął się Pan Bóg: - Idź, odwiedź swoje strony, 
A gdy wrócisz, mam dla Ciebie pracę nieskończona. 
  Duch Twój w świat wyruszy, by głosić po drogach, 
  Że wszyscy ludzie należą do jednego Boga. 
  I żeby nie zapomnieli możni tego świata 
  Czego uczyłeś ich przez te długie lata. 
 
     Autor nieznany  

2 kwietnia o godz. 21.37 minie 16 lat o śmierci św. Jana 
Pawła II . W tym roku rocznica ta przypada w Wielki 
Piątek. A 16 lat temu w Wielki Piątek 2005 roku nasz 
papież przygnieciony chorobą nie mógł już uczestniczyć 
w  Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Przeżywał 
ją w swoich apartamentach przyciskając do siebie Krzyż 
Chrystusowy. Okazuje się, że Krzyż ten – symbol Wiel-
kiego Piątku powstał w Stefkowej w Bieszczadach 
i ma szczególną historię. Splata on dwie historie, 
cierpienia św. Jana Pawła II oraz Janiny Trafal-
skiej, poruszającej się od 1990 roku na wózku in-
walidzkim. Jej cierpienie zaczęło się nagle. W wie-
ku 29 lat, wypadła z okna uszkadzając sobie krę-
gosłup. Pani Janina nie potrafiła pogodzić się z tym, co 
ją spotkało. Nie rozumiała dlaczego to przytrafiło się 
właśnie jej, osobie młodej z marzeniami i planami na 
przyszłość. Nie potrafiła odnaleźć się w codziennym ży-
ciu, buntowała się i nie rozumiała jak można dziękować 
Bogu za cierpienie !!! 

W tym czasie swoją drogę krzyżową przeżywał również 
mąż pani Janiny. Kiedy ona była jeszcze w szpitalu, on 
odbył swoją drogę krzyżową na jedną z gór w Bieszcza-
dach. Tę drogę krzyżową powtarzałem z miłości. 
Do krzyża trzeba się przytulać, on oczyszcza, pod-
nosi. Nie miałem żadnego innego wyjścia, tylko 
krzyż – mówił pan Stanisław - rzeźbiarz z zawodu.  

W 1996 roku na zamówienie pewnego księdza z Rzeszo-
wa wyrzeźbił on dwa krzyże. Jeden z nich ofiarował ka-
płanowi, natomiast drugi żonie. Po latach zrozumiał, dla-
czego podjął taką decyzję.  

Kiedy był radnym gminy, wójt z delegacją samo-
rządową wybierał się do Watykanu i chciał, by zro-
bił on coś dla papieża. Pani Janina powiedziała, że 
podaruje mu swój krzyż. Pan Stanisław ściągnął 
ten krzyż, ucałował, przytulił się do niego i dał żo-
nie, ona zrobiła to samo. Przez te lata nie zapo-
mnieli o tym „swoim” Chrystusie. Zastanawiali się, 
co się z nim dzieje.  

Jan Paweł II podarował ten krzyż swojemu sekretarzowi 
ks. abp Mieczysławowi Mokrzyckiemu. W Wielki Piątek 
2005 roku, podczas czternastej stacji drogi krzyżowej, 
papież chciał wziąć do ręki krzyż, a ks. abp Mokrzycki 
pobiegł do pokoju i dał mu właśnie ten, który od niego 
otrzymał.  

Wieczorem podczas transmisji Drogi Krzyżowej z Waty-
kanu pani Janina i jej mąż Stanisław rozpoznali „swój” 
krzyż. 

Pani Janina odebrała to jako nagrodę za cierpienie. Jed-
nak czuła, że nie zasłużyła na takie wyróżnienie z powo-
du buntu, jaki się w niej niegdyś zrodził. Bóg jednak 
ocenia człowieka inaczej. 

– Bóg nie patrzył na odrzucenie tego cierpienia 
przeze mnie i podarował mi taką nagrodę, że 
krzyż, który wisiał w moim domu tulił człowiek 
święty – zauważa żona pana Stanisława. 

Kiedyś tego nie rozumiałem, ale teraz wiem, że 
cierpienie jest darem. Teraz wiem, że chcę przytu-
lić się do krzyża i wołać: „Jezu ufam Tobie”. Nau-
czyliśmy się – przez te wszystkie lata wspólnie żyć 
w tym cierpieniu.  

Aktualnie kustoszem krzyża papieskiego jest ks. Mieczy-
sław Bizior, który odwiedza parafie i daje wiernym moż-
liwość adorowania tego wyjątkowego krzyża. 
Opracowane na podstawie:  https://www.radiomaryja.pl/
informacje/historia-papieskiego-krzyza/ 

       25 marca 2016 18:40/w Informacje, Polska  Radio Maryja 
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Pandemia i lockdown – aktywność może wyjść na zdrowie. 
Coś nie tylko dla ducha. 
  
 Już rok zmagamy się w Polsce z pandemią Coronawirusa, jednak tego faktu nie trzeba chyba  
nikomu przypominać. Życie codzienne społeczeństwa uległo zmianie. Ze względu na restrykcje dużo 
więcej czasu spędzamy w domu i dotyczy to absolutnie każdej grupy wiekowej. Oczywiście takie po-
stępowanie może uchronić nas przed zarażeniem się wirusem, ale pamiętajmy, że jednocześnie za-
mknięcie w czterech ścianach wpływa na inne aspekty naszego życia, a w tym na nasze zdrowie i 
odporność. Aktywność fizyczna, zdrowie i jakość życia to trzy elementy, których nie można rozdzielić 
na żadnym etapie rozwoju człowieka. Ruch to niezwykle istotna kwestia, o której istotności czasem 
potrafimy zapomnieć, a jest ona  nierozerwalnie związana z prawidłowym funkcjonowaniem ludzkiego 
organizmu. W dbałości o nasze zdrowie powinniśmy pamiętać o niej nawet (a może w szczególności)
w obecnych dniach. 

 Znaczenie aktywności fizycznej  
 Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa sprzyja rozwojowi organizmu, pomnażaniu i zachowa-
niu zdrowia. Ruch rozwija mięśnie, wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążenio-
wo-oddechowy, podnosi sprawność i wydolność fizyczną. Należy również dodać, że dzięki aktywności 
mamy wyższy poziom endorfin, znanych już „hormonów szczęścia, lepszy obraz własnej osoby oraz 
poczucie własnej wartości, a także większy entuzjazm i optymizm. Wpływa to również na niższy poziom 
stresu oraz związaną z tym lepszą jakość snu. Wszystkie te aspekty łącznie mają również wpływ na po-
ziom odporności organizmu, a to niezwykle istotne zawsze, a szczególnie w obecnych czasach pande-
mii. 
 Wielkość wysiłku fizycznego zależna jest od wieku. Według specjalistów 
istotne jest, aby szczególnie osobom starszym dostosować go indywidualnie, 
biorąc pod uwagę: wcześniejszy poziom aktywności, stan zdrowia, sprawność 
motoryczną, doświadczenia ruchowe, zainteresowania oraz samopoczucie.  
Prowadzone w wielu krajach badania dostarczały już wielu przekonywujących 

dowodów świadczących o znaczeniu systematycznej aktywności w zapobieganiu chorobom układu 
krążenia, redukcji umieralności przedwczesnej oraz ograniczeniu umieralności ogólnej. Badania epi-
demiologiczne dotyczyły różnych populacji, obejmowały bardzo długi okres obserwacji, dotyczyły 
zarówno zawodowej jak i pozazawodowej aktywności fizycznej, wysiłku o rozmaitej intensywności, 
czasie trwania itp.  
 Sposoby na aktywność  
 Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO, wśród zaleceń na czas pandemii 
zwrócił uwagę na znaczenie aktywności fizycznej. Dorośli powinni ćwiczyć minimum 30 minut dziennie, a dzieci – godzinę 
dziennie. U osób, które regularnie ćwiczą – minimum 3 razy w tygodniu zdecydowanie sprawniej funkcjonuje układ odporno-
ściowy i krwionośny, poprawia się wydolność organizmu, dotlenia mózg i komórki ciała oraz poprawia się stan zdrowia psy-
chicznego. 

Jedną z najczęstszych wymówek dotyczących zaniedbania wielkości aktywności ruchowej jest brak czasu. Obecnie 
dodatkowe „usprawiedliwienie” gwarantują nam obostrzenia i restrykcje rządowe związane z pandemią. Ruchu można jed-
nak zażywać nawet w takich okolicznościach. Co więcej może on być połączony z codziennymi obowiązkami i nie wpłynąć 
mocno na „stratę cennego czasu”.  

 Tak jak codziennie modlimy się, odmawiamy pacierz, tak codziennie warto jest wykonać kilka czynności dla 
zdrowia ciała. Po pierwsze bardzo korzystnie na dobry początek dnia może wpłynąć tradycyjne „przeciąganie się’, czyli elon-
gacja i pobudzenie mięśni zaraz po wstaniu z łóżka. Najlepiej połączyć ją z wykonywaniem kilku (5-10) głębokich oddechów. 
Dobrze jest wykonać kilka swobodnych ruchów ramionami i nogami (np. 8-10 wznosów i opustów), aby rozruszać stawy. 
Jeżeli jesteście w stanie uklęknąć swobodnie do modlitwy, można wykonać tego typu ruch dwa lub kilka razy i już aktywizu-
jemy mięśnie i pobudzimy układ krążenia. Również siadanie i wstawanie (np. z krawędzi łóżka) jest również bardzo dobrym 
ćwiczeniem na nogi (można je również wykonać po kilka razy dodatkowo w ciągu dnia). W ciągu dnia pamiętajmy, że 
„naturalne” dla człowieka zajęcia również są aktywnością ruchową. Warto pamiętać, aby się nie rozleniwić i nie spędzać cały 
dzień w pozycji siedzącej. Jeżeli nigdy nie wykonywaliśmy typowych ćwiczeń treningowych to nie znaczy, że tak naprawdę 

nie wykonywaliśmy treningu funkcjonalnego. Pomysłów na minimum 30 min aktywności ruchowej w domu jest 
wiele   od zamiatania, wycierania kurzu, układania książek, marszu przy muzyce aż do specjalnych programów. 
Ważne jest by po prostu przez min 30 minut być w ciągłym ruchu, nawet jeżeli jest on tylko naturalną aktywno-
ścią domową.  
 Ochrona przed wirusem polega przede wszystkim na ograniczeniu bezpośredniego kontaktu z innymi 
osobami. Pamiętajmy jednak, że spacer na świeżym powietrzu to jedna z najbardziej podstawowych, ale rów-
nież prozdrowotnych aktywności. 30 min marszu poprawi zarówno wydolność krążeniowo oddechową jak i 
sprawność mięśni. Jeżeli uda nam się wykonać taki aktywny spacer z „kijkami” (Nordic 
Walking) to efekt będzie jeszcze lepszy.  
 Przed snem warto również pamiętać, że dotleniony organizm lepiej się zregeneruje 
i wprowadzić zwyczaj wykonywania głębokich spokojnych 10-20 oddechów.  

 Wprowadzenie takich dobrych nawet małych przyzwyczajeń w naszym nowym trybie ży-
cia na pewno posłuży zdrowiu, odporności i dobremu samopoczuciu.  

 Z życzeniami zdrowia  
Mgr Anna Mazurkiewicz (wykładowca AWF Warszawa) 

Piśmiennictwo: 
Umiastowska D.; Aktywność fizyczna i psychiczna jako sposób przygotowania się do roli sprawnego seniora; 

Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku; 4[32]; 2016  
Drygas W. , Jegier A.; Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia; Katedra Medycyny Społecz-

nej i Zapobiegawczej Akademii Medycznej w Łodzi 
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 22 lutego, w święto Katedry Świętego Piotra – pątnicy piel-
grzymujący do Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych Łodzi modlili 
się w naszym kościele pw. św. Franciszka z Asyżu, gdzie liturgii 
stacyjnej przewodniczył ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek.  

 Proboszcz naszej parafii Ksiądz Robert Kaczmarek  we wstę-
pie do liturgii przypomniał, że tego dnia minęła właśnie dokładnie 35. 

rocznica ingresu arcybiskupa Władysława do katedry łódzkiej – Dziś więc 
modlimy się w intencji Ojca Świętego Franciszka oraz księdza arcybiskupa, który jest naszym 
pasterzem, prowadzącym nas do zbawienia. – powiedział nasz Ksiądz proboszcz. 
 Odnosząc się do dzisiejszej ewangelii łódzki pasterz wskazując na odpowiedź św. Piotra 
pytał zebranych – jaka byłaby moja odpowiedź na pytanie: kim jest dla mnie Jezus Chrystu-
sa? To pytanie staje dzisiaj przede mną. Dopiero kiedy na to pytanie dam osobistą odpowiedź 
płynącą z głębi mojego serca, moje przeżywanie Wielkiego Postu i zdążanie ku Świętom Pas-
chalnym będzie miało swój sens, będzie miało swoje uzasadnienie. Bo pytanie o tożsamość 
Chrystusa, jest nierozłącznie związane z pytaniem o moją tożsamość! - podkreślił kaznodzie-
ja. 
- Niejednokrotnie mam problem ze znalezieniem odpowiedzi na pytanie: kim jestem?  Im 
bliżej jestem Jezusa, im bardziej poznaję Jego osobę, tym bardziej zaczynam rozumieć sa-
mego siebie! – dodał arcybiskup. 
 Kończąc homilię hierarcha pytał - jakie przesłanie niesie nam dzisiejsze święto Katedry 
Świętego Piotra apostoła? Wyraźmy je w dwóch zdaniach. Ożywić w sobie wiarę, że Jezus 
Chrystus jest Synem Bożym - naszym jedynym Panem i Zbawicielem, i przylgnąć do 
Niego całym sercem z pełną gotowością kierowania się w życiu Jego Ewangelią. Po-
głębić w sobie wiadomość, że przez chrzest zostaliśmy włączeni do Chrystusowego 
Kościoła i czujemy się odpowiedzialni za ten Kościół w dzisiejszym świecie! – zakoń-
czył. https://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2021/02/abp-ziolek-im-blizej-jestem-jezusa-tym-bardziej-zaczynam-rozumiec-
samego-siebie-kosciol-stacyjny-sw-franciszka-5 

 

Przylgnął do Jezusa  
całym sercem 

 Od lutego jestem w tutejszej parafii. 
Pochodzę z Rychłocic małej, ale bardzo urokli-
wej miejscowości nad Wartą. Obecnie jestem 
na 6 roku naszego łódzkiego seminarium. Po-
byt u św. Franciszka jest bezpośrednim przygo-
towaniem do święceń kapłańskich, które 29 
maja przyjmę w naszej bazylice archikatedral-
nej. Już teraz proszę o modlitwę w tej intencji. 
Do seminarium nie wstąpiłem od razu po ma-
turze. Przed seminarium studiowałem dwa 
lata na Uniwersytecie Warszawskim. Do moich 
fascynacji zaliczam Pismo Święte: uwielbiam 
zatrzymywać się nad kontekstami historyczny-
mi i ówczesnymi uwarunkowaniami społeczny-
mi. Do moich zainteresowań należy sport: lu-
bię obejrzeć dobry mecz piłki nożnej lub siat-
kówki, a także skoki narciarskie. Odpoczywam 
także przy dobrej muzyce, najczęściej przy kla-
syce, a także chorale gregoriańskim.   
Pozdrawiam dk. Michał Staszewski 
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Im bliżej 
jestem  
Jezusa 
tym  
bardziej 
zaczynam 
rozumieć 
samego 
siebie  

Diakon Michał Staszewski 
podczas uroczystości Bożego 
Ciała w 2020 roku w łódzkiej 
archikatedrze. 
Foto: ks. Paweł Kłys https://
www.archidiecezja.lodz.pl/
galeria/uroczystosc-bozego-ciala
-2020 

Przylgnąć do Jezusa  
całym sercem 

Z radością witamy  i 
przyjmujemy w  na-
szej parafii nowego  

Księdza diakona 
Michała  

Staszewskiego.  
Wielu parafian zau-
ważyło już jego 
obecność podczas 
niedzielnych Mszy 
Świętych, niektórzy 
mieli okazję wysłu-
chać jego kazań, 
nauk dla dzieci, czy 
głoszonych rozważa-
nia  podczas nabo-
żeństw Drogi Krzyżo-
wej.  
Pozdrawiamy go i 
życzymy owocnej 
pracy w naszej para-
fialnej wspólnocie 



KWIECIEŃ 2019 WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

28.03  NIEDZIELA 6. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ - poświęcenie palm przed każda mszą św.;                           
WI ELKI  TYD ZI EŃ      Gorzkie Żale g. 17.15  
OBCHODY JUBILEUSZU 100-LECIAaRCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
PIELGRZYMKA DO ARCHIKATEDRY  MŁODZIEŻY I SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS 
36. ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY, MARSZ DLA JEZUSA godz. 13.15 Kościół OO. Jezuitów 

29.03 PONIEDZIAŁEK WIELKI PONIEDZIAŁEK 
Katechumenat: Oddanie symbolu wiary i Effetha, Kaplica DA5, godz.19.00 ;     
Rekolekcje dla Łodzi-kościół OO Jezuitów godz. 18.00 

30. 03      WTOREK WIELKI WTOREK   Rekolekcje dla Łodzi-kościół OO Jezuitów godz. 18.00 
79 rocz. Śmierci Sługi Bożego  Ks. Dominika Kaczyńskiego 

31. 03         ŚRODA WIELKA ŚRODA     Rekolekcje dla Łodzi-kościół OO Jezuitów godz. 18.00 

1. 04 CZWARTEK WIELKI CZWARTEK;  MSZA ŚW. KRZYŻMA - Bazylika archikatedralna, godz. 10.00 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE      
MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ,  godz. 18.00 z ceremonią mycia nóg. Po Mszy św. przenie-
sienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia, czyli do Ciemnicy . Adoracja.  

2. 04      PIĄTEK WIELKI PIĄTEK   Obowiązuje post ścisły;  
◊  Godz.15.00 - Droga Krzyżowa  
◊ Rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego, polegająca na odmawianiu przez 9 dni Koronki do Miłosierdzia 
Bożego. Jest ona przygotowaniem do święta Miłosierdzia Bożego  
◊ LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ, godz. 18.00 (lektura Słowa Bożego, adoracja Krzyża, Komunia św., prze-
niesienie 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. 16. rocznica 
śmierci św. Jana Pawła II 

3.  04  SOBOTA WIELKA SOBOTA - Święcenie pokarmów - Przez cały dzień od godz. 9.00 co 10 minut, zachęcamy do 
adoracji Najświętszego Sakramentu.  
OKRES WIELKANOCNY, NABOŻEŃSTWO WIGILII PASCHALNEJ - godz. 19.00 
(poświęcenie ognia, paschału, wody chrztu, odnowienie obietnic chrztu św., liturgia eucharystyczna)  
Przypominamy, aby przynieść ze sobą świece.  
Udzielenie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej katechumenom, bazylika archikatedralna godz. 21.00 

4.04  NIEDZIELA NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Rezurekcja –godz. 6.00 

5.04 PONIEDZIAŁEK Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 

6. 04      WTOREK Wtorek w oktawie Wielkanocy; 5-11 kwietnia w archikatedrze Biały Tydzień Katechumenatu godz. 18.00 
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.   

7. 04       ŚRODA Środa w oktawie Wielkanocy 

8. 04  CZWARTEK Czwartek w oktawie Wielkanocy;   

9. 04       PIĄTEK Piątek w oktawie Wielkanocy 

10.  04  SOBOTA Sobota w oktawie Wielkanocy   
11. rocznica katastrofy smoleńskiej, msza św. , bazylika archikatedralna godz. 18.00 

11.04 NIEDZIELA 2. NIEDZIELA  WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO; Święto patronalne Caritas 
ROZPOCZĘCIE TYGODNIA MIŁOSIERDZIA  6. rocznica święceń biskupa Marka Marczaka 

12. 04 PONIEDZIAŁEK Św. Juliusza I papieża 

13.  04  WTOREK Św. Marcina I papieża i męczennika  
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

14. 04       ŚRODA Św. Ludwiny dziewicy 

15.04  CZWARTEK Świętych Anastazji i Bazylissy męczennic 

16.04       PIĄTEK Św. Marii Bernadetty Soubirous, dziewicy i zakonnicy, wizjonerki z Lourdes 

17.  04  SOBOTA OBCHODY JUBILEUSZA 100-LECIA AŁ 
Pielgrzymka do archikatedry sportowców, trenerów, działaczy sportowych i kibiców 
Pielgrzymki do kościołów stacyjnych, Temat  Droga Światła 
56. rocznica śmierci abp Włodzimierza Jasińskiego.  

18.04 NIEDZIELA 3. NIEDZIELA  WIELKANOCNA  
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW obchodzony od 1948 r. z inicjatywy UNESCO  

19. 04 PONIEDZIAŁEK Św. Leona IX papieża 

20.  04  WTOREK Św. Agnieszki z Montepulciano dziewicy i zakonnicy 

21. 04       ŚRODA Św. Anzelma z Canterbury Biskupa i doktora Kościoła  

22. 04  CZWARTEK Bł. Idziego z Asyżu mnicha 

23.04       PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI  
I PATRONA AKCJI KATOLICKIEJ 

24.  04  SOBOTA Św. Fidelisa z Sigmaringen prezbitera i męczennika, św. Jerzego męczennika 

25. 04 NIEDZIELA 4. NIEDZIELA  WIELKANOCNA DOBREGO PASTERZA   
patronalne święto Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła 
Dzień imienin bpa Marka Marczaka Św. Marka Ewangelisty 
ROZPOCZYNA SIĘ TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE 
 Światowy Dzień Ziemi 

26.04 PONIEDZIAŁEK Najświętszej Maryi Panny Matki Dobrej Rady 

27. 04  WTOREK Św. Józefa Moscati, lekarza i naukowca. Do gabinetu "świętego lekarza" i do jego grobu w kościele dominikanów udają 
się nieustannie pielgrzymi w nadziei, że skoro za życia Józef służył w potrzebach ciała i duszy, tym skuteczniej czynić to 
może przed tronem Boga po śmierci.  

28. 04       ŚRODA Św. Piotra Chanela prezbitera i męczennika, św. Ludwika de Montfort prezbitera 

29. 04  CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY 
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej 

30.04       PIĄTEK Św. Piusa V papieża 



POWIERZONA PRZEZ  
PAPIEŻA  FRANCISZKA  

ewangelizacyjna 
Sakrament pojednania 

 
Módlmy się o to, abyśmy prze-
żywali sakrament pojednania z 
odnowioną głębią, żeby cie-
szyć się nieskończonym miło-
sierdziem Bożym.  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
 
Aby okres Wielkiego Postu 
i udział w rekolekcjach zaowo-
cował nawróceniem do Boga 
oraz pojednaniem w życiu ro-
dzinnym i społecznym 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 
Aby Wielki Post był czasem 
sprzyjającym naszej przemia-
nie zgodnie z kryterium miłości 
i solidarności, jak uczy nas św. 
Maksymilian 

Z głębo-
kości  
wołam  
do Ciebie, 
Panie. 
 
Panie  
wysłuchaj 
głosu  
mego 
błagania. 
 
Psalm 51 
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MIESIĄCE 

MARZEC 2021 

KWIECIEŃ 2021 

POWIERZONA PRZEZ  
PAPIEŻA  FRANCISZKA  

powszechna 
Podstawowe prawa  

Módlmy się za osoby, które 
narażają swoje życie, walcząc 
o podstawowe prawa w dykta-
turach, w reżimach autorytar-
nych, a nawet w przeżywają-
cych kryzys demokracjach.  
 
Członkowie Kół Różańcowych odma-
wiają codziennie jedną wyznaczoną 
dziesiątkę różańca  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
 
O większą troskę świeckich za 
parafię zarówno w wymiarze 
duszpasterskim, jak i material-
nym. 
 
Członkowie Krucjaty z naszej parafii 
modlą się nieustannym różańcem w 
wyznaczonych godzinach 19 dnia 
każdego miesiąca 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 
Aby Radość Zmartwychwstałe-
go wypełniała nasze serce i 
pozwalała nam przekazywać 
Jego miłość. 

Ks. Paweł Pęczek  
w swojej nowej parafii  

Fot Justyana  
Kunikowska 

 W dniach od 7- 10.03 rekolekcje wielkopostne dla dorosłych w naszej parafii poprowadził 
Ks. Paweł Pęczek, proboszcz parafii Najświętszego Sakramentu w Łodzi. Pierwszego dnia rekolek-
cji zadał wszystkim pytanie czy warto w życiu być dobrym? Bo to dobro czynione jednemu człowie-
kowi może być przez innych  źle odczytane, jako brak dobra w stosunku do nich. U  takiej postawy 
stoi grzech zazdrości. I temu poświęcona była kolejna nauka. Zazdrość to jeden z siedmiu  grze-
chów głównych. Jest on obecny na świecie od jego początków, gdyż to zazdrość sprawiła, że jeden z 
aniołów Lucyfer, odpowiedzialny za światło zbuntował się  przeciw Bogu i trwa w tym do dziś. Na 
kartach Starego Testamentu  u podstaw  wielu historii stoi grzech zazdrości. Np. historia Kaina i 
Abla, czy Józefa, najmłodszego syna Jakuba, którego bracia postanowili zabić, lecz ostatecznie 
wrzucili go do studni, a potem sprzedali kupcom zmierzającym do Egiptu. 
 Zazdrość zabija miłość. Także  Jezusa skazano na śmierć, bo zazdroszczono Mu, że za nim 
szły tłumy, że jest lubiany, że ludzie go słuchają. Zazdrość pojawia się w nas po pierwsze wtedy, 
gdy cieszymy się z tego, że komuś się nie powiodło lub też wtedy, gdy się smucimy z tego powodu, 
że komuś się lepiej powodzi. Zazdrość jest ciemnym obszarem w naszym sercu. Zaprośmy Pana 
Boga do naszego życia, by światło łaski Bożej wszystkie takie ciemne przestrzenie rozświetliło i 
przemieniło. 
 Trzeciego dnia rekolekcjonista wskazał na drogowskazy, którymi powinniśmy się w życiu 
kierować. Tymi drogowskazami są Przykazania Boże. Mówią one nam jak kochać Boga i bliźniego.  
Jezus przyszedł na świat, by to prawo dane przez Ojca wypełnić. Boże towarzyszenie w człowiekowi  
na przestrzeni dziejów jest przecież nieustanne.  Był czas działania Boga Ojca w Starym Testamen-
cie, potem czas obecności na ziemi Jezusa Chrystusa, a teraz czas działania Ducha Świętego, który 
przychodzi ze swoimi darami, by nas  wspierać w Kościele Chrystusowym. Każda Msza święta jest 
też obecnością Boga najpierw w Słowie Bożym, w komentarzu do tego Słowa. Kiedy czytamy Słowo 
Boże, to Słowo czyta również nas i dlatego wg niego możemy zmieniać nasze życie. Eucharystia to 
także obecność Pana Jezusa w Ciele i Krwi. Słowo Boże ma obudzić w nas wiarę (Wiara rodzi się 
ze słuchania) i z tą wiarą możemy przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej. Pamiętajmy, że każda 
Msza św. nie jest jedynie przypomnieniem wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Ona jest tym wyda-
rzeniem. W celebracji liturgicznej ono się w sposób rzeczywisty dzieje, albowiem w liturgii jest 
zawsze „dziś”. Pamiętajmy, że kiedy przyjmujemy Ciało Jezusa   stajemy się żywą monstrancją. 
Jezus będzie w nas i z nami pójdzie w nasze codzienne życie. Bądźmy więc takimi świadkami Jezu-
sa, którzy  idą Jego śladami,  bądźmy solą dla ziemi i  i światłem dla świata.  
 Ostatni temat to Miłosierdzie. Korzystamy z tego źródła miłości w Sakramencie Pojednania. 
Spowiadając się stajemy się nowym człowiekiem   właśnie przez Sakrament Bożego Miłosierdzia. 
Rodzimy się na nowo, pragnąc żyć jak najdłużej w łasce uświęcającej.  
                                                                                                                                                                                 MM 



DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

W  DRUGIEJ POŁOWIE LUTĘGO DO POŁOWY MARCA 2021:  

Odeszli do Pana…  

Aleks Marczak, Waldemar Jędrzejczyk, Anna Zając, Wiesław Orliński, Marian 
Skonieczny, Edward Dziędziela, Kazimierz Zbies, Jan Mądrzak, Danuta Woź-
niak, Jadwiga Błaszczyk, Jacek Trojanowski, Janina Kowalska, Edmund Majer. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

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

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają utrzymanie  
naszej parafii i świątyni. Zapewniamy o pamięci w modlitwie o wszelkie łaski,   

zdrowie i cierpliwość, w tym trudnym czasie. 
Ofiary można wpłacać na konto parafialne:    

Bank Pekao SA       25 1240 1545 1111 0010 2074 7364 

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

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

• Modlitwy do św. Franciszka i zakończenie  Adoracji….…….. 16.45 
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Mocą Chrztu  Świętego do wspólnoty Kościoła przez polanie wodą  
zostali włączeni: 

Leon Kacper Piwoński, Emilia Zelina, Lili Milena Pender. 

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 
AKCJA KATOLICKA – Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Kos cielnym –  ks. Proboszcz Robert   Kaczmarek 
SCHOLA – Ścholę prowadzi Grzegorz Krautsztrung 
ASYSTA – Opiekun em jest ks. Janusz Śawicki 
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA -  Śpotkania ministranto w - w kaz dą sobotę o godz. 9.00. 
ŻYWY RÓŻANIEC  - Opiekunem jest ks. Janusz Śawicki 
DOMOWY KOŚCIÓŁ – Opiekunem jest ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek  
PARAFIALNE  KOŁO CARITAS  -  Opiekunem jest ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek 



 

         
 
 
1. Ciało Zbawiciela było w grobie do niedzielnego poranka. Potem dwaj aniołowie przyszli i odsunęli kamień zamykający 

wejście do grobu.     (Ew. Mateusza 28:1–2 (zob. przypis 2a); Ew. Łukasza 24:1–4 
2. Kobieta, którą Jezus uzdrowił, zwana Marią Magdaleną, weszła do grobu. Była zaskoczona, widząc, że kamień został 

odsunięty. W grobie nie było ciała Jezusa.   ( Ew. Jana 20:1–2); Pobiegła więc, by powiedzieć Piotrowi i Janowi, że ktoś 
zabrał ciało Jezusa. Nie wiedziała, gdzie ono było  (Ew. Jana 20:2) 

3. Piotr i Jan pobiegli do grobu. Znaleźli płótno, w którym pochowano Jezusa, lecz ciała Jezusa tam nie było. Piotr i Jan nie 
wiedzieli, co robić. Poszli do domu. (Ew. Jana 20:3–7, 10) 

4. Maria Magdalena stała nad grobem, płacząc. Kiedy ponownie zajrzała do wnętrza grobu, zobaczyła dwóch aniołów.   
           (Ew. Jana 20:11–12;)  
5.       Zapytali Marię Magdalenę, czemu płacze. Powiedziała, że ktoś zabrał ciało Jezusa. Nie wiedziała, gdzie ono jest.  
           (Ew. Jana 20:13) 
6. Odwróciła się i ujrzała kogoś. Myślała, że to ogrodnik. Zapytał ją, czemu płacze. Ona zaś zapytała Go, czy wie, gdzie 

jest ciało Jezusa (Ew. Jana 20:14–15) 
7. Wtedy On powiedział: „Mario” i zrozumiała, że to Jezus. Poprosił ją, by powiedziała Apostołom, że zmartwychwstał.  
           (Ew. Jana 20:15–17) 
8. Maria Magdalena i kilka innych kobiet powiedziało Apostołom, że Jezus zmartwychwstał. W pierwszej chwili Apostołowie 

nie uwierzyli im (Ew. Łukasza 24:10–11; Ew. Jana 20:18) 
9. Później, gdy Apostołowie rozmawiali ze sobą, Jezus przyszedł do pokoju. Apostołowie przelękli się. Ciągle uważali Go za 
            zmarłego.       (Ew. Łukasza 24:36–37) 
10. Zbawiciel powiedział im, by dotknęli Jego rąk i stóp. Zmartwychwstał — Jego ciało i duch ponownie się połączyły 
            (Ew. Łukasza 24:38–40) 
11.      Apostołowie byli bardzo szczęśliwi, widząc Go. Poprosił ich o pożywienie. Podali Mu kawałek pieczonej ryby. Zjadł to. 
            (Ew. Łukasza 24:41–43) 
12. Jezus Chrystus był pierwszym człowiekiem, który Zmartwychwstał. Wielu ludzi potem zmartwychwstało i byli widziani 

przez mieszkańców Jerozolimy. Jezus powiedział: „Jam jest zmartwychwstanie i żywot”. Ponieważ On przezwyciężył 
śmierć, my wszyscy zmartwychwstaniemy pewnego dnia. (Ew. Mateusza 27:52–53; Ew. Jana 11:25) 
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Wielki Czwartek - Ostatnia Wieczerza 
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy 
Ci przygotowali Paschę do spożycia?»  (Mt 26,17) 
Tego dnia Jerozolima pełna była żydowskich pielgrzymów przybyłych na wyjątkowe Święto Paschy 
upamiętniającej wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej. My w Wielki Czwartek wspominamy kul-

minacyjne wydarzenia nowej Chrystusowej Paschy - wyzwolenie ludzi z niewoli grzechu, przejście od zła do dobra. Przenieśmy się 
myślami kolejno do Wieczernika, Ogrodu Oliwnego i Pałacu Najwyższego Kapłana. W Wieczerniku, w „sali położonej na górze” (Łk 
22,12) Jezus odprawił pierwszą Mszę Świętą. Była to uczta pożegnalna, ale i prorocza zarazem, bo zapowiadała krwawą Ofiarę na 
krzyżu. Podczas spotkania podzielił się z uczniami chlebem i winem. Częstując ich, wypowiedział słowa: "To jest ciało moje wydane 
za was. Czyńcie to samo na moją pamiątkę", ustanawiając tym samym sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.  Tę samą tajem-
nicę Boskiej miłości wyraził Jezus  w geście umycia nóg Apostołom. Obecnie podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej celebrans rów-
nież obmywa nogi dwunastu mężczyznom. Kolejna scena w Jerozolimie odbywa się już w Getsemani, gdzie przed złożeniem swojej 
ofiary, Jezus modli się oblewając się, w sposób dosłowny, krwawym potem. Tam też po zdradzie Judasza, został pojmany i dopro-
wadzony przed oblicze władz religijnych w celu przeprowadzenia kuriozalnego śledztwa, które miało ukryć zbrodnię. Na znak odar-
cia szat z Chrystusa kapłan lub diakon po zakończonej Eucharystii zdejmuje z ołtarza świece, mszał, krzyż i obrusy i przenosi Naj-
świętszy Sakrament do pomieszczenia zwanego ciemnicą, co jest znakiem uwięzienia Pana Jezusa.  

Wielki Piątek - Męczeńska śmierć na Krzyżu 
Najpierw w raz z Jezusem znajdziemy się w pałacu najwyższych kapłanów i w twierdzy Antonia, gdzie rezydował namiestnik Ceza-
ra -  Piłat. Już tu wchodzimy w atmosferę nienawiści i niesprawiedliwości. Piekło na ziemi. Ubiczowanie i wyszydzenie Jezusa, umy-
cie rak przez Piłata i wyrok  śmierci przez ukrzyżowanie.  Liturgia wielkopiątkowa prowadzi nas za Jezusem stromo pod górę - na 
Kalwarię, miejsce straceń. Patrzymy i poznajemy sens ofiary Jezusa, która jest wierzchołkiem największej miłości, oddania życia 
za innych, nawet za nieprzyjaciół. Nigdzie nie odprawia się w tym dniu Mszy św., bo Najwyższy Kapłan sam składa krwawą Ofiarę, 
niewyczerpane źródło każdej Eucharystii. Zgromadzony lud adoruje Krzyż. Już pierwszy przejmujący symbol liturgii Wielkiego 
Piątku, chwila gdy Celebrans w ciszy pada przed ołtarzem twarzą do ziemi wprowadza nas w atmosferę tego dnia, wyraża postawę 
szoku, uznania winy, że przez nasze grzechy  współwinni jesteśmy męczeńskiej śmierci Chrystusa na Krzyżu. Przeniesienie Eucha-
rystii do symbolicznego grobu przypomina zdjęcie z Krzyża i pogrzeb Chrystusa. 

Wielka Sobota - Wigilia Paschalna 
Prosta symbolika tego dnia przedstawia w skrócie tajemnicę odkupieńczej śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Z ciemności do 
światła. Z grzechu do łaski. Ze śmierci do życia. Ogień jest jak Chrystus - oświeca, ogrzewa i oczyszcza. Paschał, duża świeca z 
wosku symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Woda chrzcielna. Chrzest jest bramą. To w tym sakramencie zostaliśmy za-
nurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, aby w Nim powstać do nowego życia. Procesja rezurekcyjna jest uroczystym 
ogłoszeniem prawdy o Zmartwychwstaniu Pańskim, manifestacją wiary chrześcijan - na wzór kobiet, które po doświadczeniu pu-
stego grobu poszły ogłosić tę wieść uczniom 

Zmartwychwstanie Jezusa 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/matt/28.1-2?lang=pol#p1
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/luke/24.1-4?lang=pol#p1
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/20.1-2?lang=pol#p1
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/20.2?lang=pol#p2
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/20.3-7,10?lang=pol#p3
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/20.11-12?lang=pol#p11
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/20.13?lang=pol#p13
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/20.14-15?lang=pol#p14
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/20.15-17?lang=pol#p15
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/luke/24.10-11?lang=pol#p10
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/20.18?lang=pol#p18
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/luke/24.36-37?lang=pol#p36
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/luke/24.38-40?lang=pol#p38
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/luke/24.41-43?lang=pol#p41
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/matt/27.52-53?lang=pol#p52
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/11.25?lang=pol#p25
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Kochane Dzieci,  
W tym czasie w Kościele będziemy przeżywać 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. Adoruje-
my Krzyż na którym umarł Pan Jezus, modlimy się przy Jego grobie. 

Wielka Sobota - przed południem  do kościoła przynosimy w koszyczkach pokarmy 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. 
W Wielkanoc wcześnie rano razem z rodzicami możecie uczestniczyć w Mszy Rezurekcyjnej, którą roz-
pocznie donośne bicie dzwonów. Gdy wrócicie z kościoła do domu, usiądziecie przy odświętnie nakrytym 
stole. Na środku stołu postawcie koszyczek z poświęconymi w Wielką Sobotę pokarmami: jaj-
kami, kawałkiem chleba, kiełbaską lub szynką, solą, chrzanem oraz barankiem wielkanocnym z 
czerwoną chorągiewką z krzyżykiem. Rozpocznijcie śniadanie wielkanocne od życzeń i dziele-
nia się jajkiem.  

Wasze zadanie konkursowe jest zadaniem świątecznym. Rozwiążcie poniższą krzyżówkę oraz przyjrzyjcie 
się ilustracjom z ostatniej strony gazetki. Przeczytajcie zdania umieszczone w chmurce na stronie 10. Do-
pasujcie je do odpowiednich ilustracji. Spróbujcie odnaleźć wskazane teksty z Ewangelii opowiadające o 
tych wydarzeniach. Zilustrujcie jedno dowolne wydarzenie z udziałem Zmartwychwstałego Jezusa.   

Życzę Wam błogosławionych i radosnych Świąt Wielkanocnych. Pozdrawiam Was. Wasz Anioł. 
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