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GGŁŁOOSS    ŚŚWWIIĘĘTTEEGGOO    FFRRAANNCCIISSZZKKAA  
Biuletyn    Rzymskokatolickiej    Parafii    Św.    Franciszka    z    Asyżu 

Do użytku wewnętrznego  

29 NIEDZIELA 1.NIEDZIELA  ADWENTU.  
30 poniedziałek Święto św. Andrzeja Apostoła 
2 środa Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera 
3 czwartek Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 

 I czwartek miesiąca grudnia, 
4 piątek św. Barbary, dziewicy i męczennicy  

I piątek miesiąca grudnia 
5 sobota I sobota miesiąca grudnia, 
6 NIEDZIELA 2. NIEDZIELA  ADWENTU.  

Św. Mikołaja Biskupa 
7 poniedziałek Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 
8 wtorek UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 

NMP 
9 środa  Imieniny Ks. Proboszcza 

Św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin 
10 czwartek NMP Loretańskiej 
12 sobota NMP  z  Guadelupe 
  
13 

NIEDZIELA 3. NIEDZIELA  ADWENTU.  GAUDETE 
REKOLEKCJE ADWENTOWE  
Dzień Modlitwy za Ofiary Stanu Wojennego 

14 poniedziałek Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora 
Kościoła 
REKOLEKCJE ADWENTOWE 

15 wtorek Dzień powszedni 
 REKOLEKCJE ADWENTOWE 

16 środa Dzień powszedni 
20 NIEDZIELA 4. NIEDZIELA  ADWENTU. 
22 wtorek Dzień powszedni. Pierwszy dzień zimy 
24 czwartek WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

25 PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO  
26 SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA,  

PIERWSZEGO MĘCZENNIKA 
27 NIEDZIELA I NIEDZIELA  PO NARODZENIU PAŃSKIM. 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:  
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

28 poniedziałek IV Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego.  
Święto świętych Młodzianków, 
męczenników. 

29 wtorek V Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego 
30 środa VI Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego 
31 czwartek Św. Sylwestra, papieża 

VII Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego 
Ostatni dzień roku kalendarzowego 

1 PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 
MARYI 

2 sobota Św. Bazylego Wielkiego I i św. Grzegorza z 
Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła 

 

 

 Grudzień 2015  
 ADWENT BOŻE NARODZENIE 

 

 
 

                            Słowo Księdza Proboszcza                                            

Z chwilą przyjścia na świat Chrystusa spełniły się przepowiednie proroków. Bóg w szczególny sposób wszedł 

w dzieje świata. W dzieje naszej Ojczyzny Bóg wkroczył w wyjątkowy sposób, gdy książę Mieszko zdecydował się na 
chrzest w 966 r.  
 W dzieje każdego człowieka Bóg wkracza przez sakrament chrztu świętego. Odtąd zaczyna się w życiu 
człowieka niezwykła droga wiary. Tę prawdę powinien uświadomić sobie każdy chrześcijanin w naszej Ojczyźnie, gdy 
rozpoczynamy obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Ta prawda powinna być przedmiotem naszej refleksji 
w nadchodzącym Adwencie. Niech będzie on czasem modlitwy i refleksji nad naszym chrześcijańskim powołaniem, 
by nasza wiara nieustannie się pogłębiała i by każdy z nas pogłębiał swoje podobieństwo do Chrystusa. 

Ks. Wiesław Dura 

 
 

 

BOŻE CIAŁO 
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PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM, W CHRYSTUSIE. PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA 2014 -2017 

NNOOWWEE  ŻŻYYCCIIEE  WW  CCHHRRYYSSTTUUSSIIEE    2015/2016 
1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI 

Kończący się rok duszpasterski 2014/2015 był przeżywany 
w Polsce pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Był 
on kolejnym w cyklu programu duszpasterskiego na lata 2013-
2017, któremu przyświeca hasło: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, 
w Chrystusie, przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Temat nowego 
roku duszpasterskiego 2015/2016 to „Nowe życie w 
Chrystusie”. Jego Motywem przewodnim i symbolem będzie 

woda i biała szata 
Realizacja tego programu duszpasterskiego łączy się z obchodami Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i zbiega się ze 
Światowymi Dniami Młodzieży, na które przybędzie do Polski Papież Franciszek. W łączności z Kościołem 
powszechnym Kościół w Polsce jednocześnie będzie przeżywał Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA: 
Wojna niszczy, zabija, zubaża. Panie, udziel nam swojego pokoju! – napisał 
Papież Franciszek na swojej oficjalnej stronie Twitter dokładnie rok temu 13.11.2014 
(Papież Franciszek  @Pontifex_pl 13.11.2014)  

Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok 
w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego właśnie 
powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, 
aby świadectwo wierzących stało się jeszcze mocniejsze i skuteczniejsze. … Rok Święty 
rozpocznie się 8 grudnia …W święto Niepokalanego Poczęcia otworzę z radością Drzwi 
Święte. Z tej okazji staną się one Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł 
doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję….  W kolejną niedzielę, 
tj. III Niedzielę Adwentu, otworzone zostaną Drzwi Święte w katedrze Rzymu, bazylice św. Jana na Lateranie, 
a następnie w innych bazylikach papieskich. Postanawiam również, że w tę właśnie niedzielę w każdym Kościele 
lokalnym, w katedrze, która jest kościołem-matką dla wszystkich wiernych, bądź też w konkatedrach lub w innych 
kościołach o szczególnym znaczeniu, zostanie otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia. Misericordiae 
Vultus – Bulla ogłaszająca Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (http://www.iubilaeummisericordiae.va) 
 

W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:  
► Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych: 

naszej parafii : http://www.franciszek.org.pl/ 
archidiecezji łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/ 
Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/ 
Akcji Katolickiej w Polsce:  http://ak.org.pl/ 

      ► ADWENT rozpoczynamy niedzielą 29 listopada. Rozpoczyna się jednocześnie 
nowy rok duszpasterski 2015/2016 przebiegający pod hasłem    
NNOOWWEE  ŻŻYYCCIIEE  WW  CCHHRRYYSSTTUUSSIIEE  

 ► RORATY – Codziennie o godz.6.30 z wyjątkiem niedziel i uroczystości 
odprawiana będzie Msza Św. o Matce Bożej zwana roratnią. Roraty dla dzieci 

– w każdy piątek o godz. 17.30. Zachęcamy do przychodzenia z lampionami 
► CZWARTKOWE ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 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. Wspólnotową lekturę Pisma Świętego i medytację Słowa 
Bożego rozpoczynamy o godz. 17.00. Adoracja trwa do godz. 17.30.  
► MSZE ŚWIĘTE O ŚW. FRANCISZKU. W każdy czwartek o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką 
i oddaniem czci jego relikwiom.  
► WYPOMINKI za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00  
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. 
o godz. 18:00  
► WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM. Wraz z pierwszą Niedzielą Adwentu, 
rozpocznie się inauguracja ogólnopolskiej kampanii Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 
Tradycyjnie symbolem tej akcji jest świeca, która znajdzie swoje miejsce na wigilijnym stole.  
Od roku 1993, kiedy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ruszyło po raz pierwszy, dochód 
uzyskiwany ze sprzedaży świec przeznaczany jest na pomoc  najmłodszym: dzieciom 
cierpiącym z powodu ubóstwa, niedożywienia, choroby, przemocy, bezrobocia rodziców czy 
w końcu braku miłości. W roku 2000 natomiast akcja nabrała również charakteru 
ekumenicznego, gdyż do jej organizacji włączył się Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonia 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. „GŁODNI MIŁOSIERDZIA” to hasło tegorocznego 
Wilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece  oraz pobłogosławione opłatki wigilijne będzie 
można nabyć przy wyjściu z kościoła  

https://twitter.com/Pontifex_pl/status/532823480522113024
https://twitter.com/Pontifex_pl
https://twitter.com/Pontifex_pl
http://www.franciszek.org.pl/
http://archidiecezja.lodz.pl/
http://www.aklodz.pl/
http://ak.org.pl/
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► I CZWARTEK MIESIĄCA przypada w 3 grudnia   - pamiętajmy o adoracji Najświętszego Sakramentu oraz 
o modlitwach o uświęcenie naszych kapłanów. O godz. 17.30 MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY, RADIA MARYJA I 
TV TRWAM 
► I PIĄTEK MIESIĄCA (4 grudnia) – pamiętajmy o nabożeństwie  pierwszopiątkowym (po mszy św. o godz. 7.30 
i 18.00), Spowiedzi św. i Mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Tego dnia 
wspominamy św. Barbarę – patronkę górników. Jest to również Dzień Modlitw za Bezrobotnych 

► I SOBOTA MIESIĄCA (5 grudnia). Msza św. w intencji Asysty, Żywej Róży i innych wspólnot 
parafialnych - o godz. 8.00. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy Św. 

Przypominamy, że odprawiając pierwsze soboty miesiąca mszę św. ofiarujemy w intencji 
wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.  
► II NIEDZIELA ADWENTU przypada 6 grudnia we wspomnienie św. Mikołaja. Nie 
zapomnijmy obdarować dzieci i najbliższych modlitwą i choćby drobnym upominkiem 

► UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
przypada we wtorek 8 grudnia.  GODZINA ŁASKI dla całego świata od 1200 do 1300 . Prawda o Niepokalanym 
Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie: 
„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia 
- mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju 
ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną 
i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. 

Matka Boża podczas objawienia w Montichiari (Włochy), w święto Niepokalanego Poczęcia, 8 XII. 1947 powiedziała m. in.: 
"Pragnę, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono uroczyście Godzinę Łaski dla całego świata… Dzięki 
modlitwie w tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą wielkie i liczne nawrócenia”…  

► IMIENINY KS. PROBOSZCZA WIESŁAWA DURY przypadają 9 grudnia, w środę. Msza św. w intencji 
solenizanta tego dnia o godz. 6.30. Zapraszamy.  

 

Drogi Księże Proboszczu 
W dniu Twoich imienin składamy Ci serdeczne życzenia zdrowia,  

sił i wytrwałości w dźwiganiu duszpasterskiej posługi i radości z pełnienia 
służby kapłańskiej.  

 Niech Pan Jezus obdarza Cię łaskami, Matka Boża otacza opieką,  
a Duch Święty prowadzi, dając światło i mądrość na każdy dzień.  

Z pamięcią modlitewną – parafianie wraz z księżmi wikariuszami. 

 
► DIALOGI W KATEDRZE z Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, Metropolitą 

Łódzkim - 12 grudnia 2015 r. o godz. 19.30. Temat spotkania 
PATRIOTYZM. 
► III NIEDZIELA ADWENTU (13 grudnia) - jest NIEDZIELĄ 
RADOŚCI – GAUDATE. W liturgii można użyć szat koloru różowego. 
Zachęcamy więc do radości, bo Pan jest blisko. W tym dniu 
rozpoczynamy REKOLEKCJE ADWENTOWE (13-14-15 
grudnia). 13 grudnia, to również  Dzień Modlitw za Ofiary Stanu Wojennego.  
► IV NIEDZIELA ADWENTU– przypada 20 grudnia  

             ► WIGILIA UROCZYSTOŚCI BOŻEGO NARODZENIA. W czwartek 24 grudnia 
          kończy się czas Adwentu. Zachęcamy do pielęgnowania zwyczajów wigilijnych (post, rozpoczęcie 

       wieczerzy modlitwą, łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd. Zachęcamy do uczestnictwa w Pasterce.  
    MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE: O GODZ. 6.30, 7.30 I PASTERKA O 24.00 
  ► OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO - rozpoczyna się zawsze 25 grudnia 
i trwa do Niedzieli Chrztu Pańskiego. Obchodzone w tym okresie uroczystości: 

Bożego Narodzenia (26.12.2015), Świętej Bożej Rodzicielki (1.01.2016) oraz 
Objawienia Pańskiego ( tzw. Trzech Króli - 6.01.2016) odsłaniają głębię przeżywanej tajemnicy. 
► BOŻE NARODZENIE – piątek, 25 grudnia –- rozpoczyna Oktawę Bożego 
Narodzenia, która trwa do 1 stycznia 2015.  

MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE: PIERWSZA MSZA ŚW. O GODZ. 8.00, 
NASTĘPNE JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 

► ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA – sobota, 26 grudnia. Wg Dziejów Apostolskich (Dz6-8) 
pierwszego Męczennika chrześcijańskiego, ukamienowano kilka lat po śmierci Jezusa, a jego 
prześladowcą był Szaweł, późniejszy św. Paweł. MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE - JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 
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► ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – niedziela, 27 grudnia. Tego dnia w sposób 
szczególny dziękujemy Bogu za nasze rodziny. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy Dziewicy i św. Józefa prosimy 
o błogosławieństwo dla nich.  

MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE - JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 
► ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW – poniedziałek, 28 grudnia 

MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE - JAK W DNI POWSZEDNIE 
► WSPOMNIENIE ŚW. SYLWESTRA, PAPIEŻA ( 314 – 335) - czwartek, 31 grudnia ––Od jego imienia 
ostatni wieczór roku nazywa się wieczorem sylwestrowym. 

 MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE - JAK W DNI POWSZEDNIE ( O GODZ. 18.00 MSZA ŚW. 
W INTENCJI DZIĘKCZYNNO - PRZEBŁAGALNEJ NA ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU)  

 

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE 

List Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski (fragmenty) 
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! 

 (…) 1. Chrzest Polski 
Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat 
temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak jego 
zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. 
W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on 
udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi 
osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić 
o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Polski 
(por. Prymas Stefan Wyszyński, „Na Wielkanoc Roku Tysiąclecia Chrztu Polski”, 
Gniezno 1966). 
Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich pobratymców w świat kultury 
łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego 
chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem 
budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który 
wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. 
Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także 
w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje 

Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po 
wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa. (…) 
3. Millennium Chrztu Polski 

Obchodzić Jubileusz Chrztu Polski to świadczyć własnym życiem o Chrystusie. Takie odważne 
świadectwo w niełatwych czasach PRL-u złożyli katolicy w 1966 roku, w czasie obchodów 
milenijnych. Pomogła w tym dziewięcioletnia Wielka Nowenna, czyli program duszpasterski 
opracowany przez Sługę Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej główne hasło 
rozbrzmiewa po dziś dzień w naszych uszach: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, 
Kościołowi i jego Pasterzom”. 
Ogromna praca duchowa, towarzysząca Millennium Chrztu, zakończyła się uroczystościami na 
Jasnej Górze 3 maja 1966 roku. W tym dniu zawierzono Matce Bożej nasz naród na kolejne 
1000 lat. Bez tamtego Millennium trudno sobie wyobrazić następne ćwierć wieku polskiej 
historii: pontyfikat św. Jana Pawła II, wielki ruch „Solidarność” oraz odzyskaną w 1989 roku 
wolność. 
Po pięćdziesięciu latach pasterze Kościoła wraz ze zgromadzonymi wiernymi ponowią ten akt 
na Jasnej Górze 3 maja 2016 roku, zawierzając Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami 
naszej duchowej Matce i Królowej. (…) 
5. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 
Przeżywane przez nas uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski łączą się w rozpoczynającym 
się roku liturgicznym z jeszcze jedną okolicznością. Jest nią Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia rozumiany jako objawienie się czynnej wiary, potwierdzonej na chrzcie świętym. 
„W tym Roku Świętym – pisze papież Franciszek – będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc 
na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, 
które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. […] Otwórzmy nasze oczy, aby 
dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się 
sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Niech nasze ręce ścisną ich ręce, przygarnijmy 
ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk 
stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często króluje 
w sposób władczy, aby ukryć hipokryzję i egoizm”. (Bulla „Misericordiae vultus” 
11.04.2015) 
Ojciec Święty polecił, by Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia br., 

w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończył 20 listopada 2016 roku w uroczystość Jezusa 
Chrystusa, Króla Wszechświata. 
W tym czasie połączymy intencje Ojca Świętego z ogólnopolskim aktem przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego 
Boską władzę. Uczynimy to w podkrakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, w przeddzień uroczystości Jezusa 
Chrystusa, Króla Wszechświata. 
Zakończenie 
Czeka nas zatem rok liturgiczny pełen duchowych wyzwań. Niech będzie on dla każdej i każdego z nas rokiem prawdziwie 
błogosławionym. Niech będzie czasem wdzięczności wobec Boga za wspaniałą, ponad tysiącletnią tradycję chrześcijańską 

Fresk (współczesny) na murze obok pomnika 
Bolesława Chrobrego w Gnieźnie koło katedry 

Logo jubileuszowego Roku Miłosierdzia 
jest dziełem ojca Marko I. Rupnika SJ  
(http://gosc.pl/doc/2467814.Logo-i-

program-Jubileuszu-Milosierdzia) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_prymasowska_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Gnie%C5%BAnie
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naszego narodu; czasem odnowienia przymierza z miłosiernym Bogiem i poddania się powszechnemu panowaniu Chrystusa Króla 
Wszechświata. Niech stanie się okazją do pogłębienia synowskich więzi z Bogarodzicą, Matką Kościoła i naszą Matką. Niech 
będzie czasem radosnej nadziei dla młodych, którzy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie spotkają się z Ojcem 
Świętym Franciszkiem. 
Na błogosławiony czas odnowy naszej tożsamości chrzcielnej w Roku Jubileuszowym wszystkim ochrzczonym i przygotowującym 
się do chrztu z serca błogosławimy. 
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 370. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 
w dniu 6 października 2015 r. (http://episkopat.pl) 

Pielgrzymkowe szlaki w Roku Życia Konsekrowanego (1) 

Papież Franciszek ogłaszając Rok Życia Konsekrowanego stworzył okazję, również dla nas świeckich, do większego 

zainteresowania się życiem osób konsekrowanych, byśmy lepiej poznali życie i specyfikę powołania tych, którzy zrezygnowali 

z kariery, z założenia rodziny, dla większego dobra, jakim jest Bóg. Dał nam czas byśmy 

jeszcze raz podjęli refleksję nad życiem tych osób i odkryli wartość całkowitego oddania się 

Bogu.  

Dlatego w tym roku członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy par. 

św. Franciszka z Asyżu w Łodzi wraz z ks. Asystentem Tadeuszem Sochą podjęli trud 

zorganizowania cyklu pielgrzymek pod wspólnym hasłem: 

Poznajemy życie konsekrowane w Kościele dzisiaj. 

Ewangelia – Proroctwo - Nadzieja. 

Postanowiliśmy na pielgrzymim szlaku poznać różnorodność i bogactwo życia 

konsekrowanego, zagłębić się w jego duchowość, nawiedzić prowadzone przez zakony 

sanktuaria, przyjrzeć się świętym postaciom naszego kościoła, które związane są z życiem 

zakonnym. W kilku pielgrzymkach zorganizowanych w tym roku nawiedziliśmy już 

kilkanaście miejsc klasztornych i zakonnych. W każdym z nich staraliśmy się poczuć 

atmosferę codziennego życia zakonnego, mogliśmy uczestniczyć we wspólnych modlitwach, 

mszach świętych, posłuchać jak zakonnicy i zakonnice opowiadają o swym życiu i powołaniu, 

zrozumieć jak ważną rolę spełniają w Kościele, jak mają różne charyzmaty.  

Każde z tych miejsc opuszczaliśmy duchowo wzbogaceni, napełnieni wdzięcznością za 

wsparcie w modlitwie i ze świadomością, że jesteśmy dłużnikami tych, którzy modlą się 

nieustannie i ofiarują swoje życie za nasze zbawienie, a swoim powołaniem wzmacniają 

fundamenty naszego rozbieganego codziennego życia. 

Miejsca przez nas nawiedzane podczas pielgrzymek to również miejsca szczególnej 

obecności Chrystusa, Matki Bożej, miejsca naznaczone cudami, gdzie Bóg wręcz dotyka 

człowieka swoimi łaskami. Myślę, że nie jeden uczestnik naszych pielgrzymek poczuł ten Boży dotyk również na sobie, gdyż 

wracamy z nich z błogosławieństwami, bezcennymi wrażeniami, ubogaceni modlitwą i często wzmocnieni i oczyszczeni 

w sakramencie pokuty, z nadzieją, że łaski doznane podczas pielgrzymek zaowocują w naszym codziennym życiu. 

Na naszym pielgrzymim szlaku znalazły się miejsca naznaczone obecnością różnych zakonów w: Łodzi, Czerwińsku, 

Tyńcu, Czernej, Częstochowie, Mstowie, Brdowie, Licheniu i Świnicach Warckich: 

1. Zakon Karmelitański.  
W marcu nawiedziliśmy Dom Prowincjonalny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Łodzi przy 

ul. Złocieniowej. Dwa miesiące później odwiedziliśmy Dom Rekolekcyjny tego zgromadzenia w Czernej. Również w Czernej 

byliśmy w Karmelitańskim Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, w klasztorze i muzeum Karmelitów Bosych. Jeden z naszych 

pielgrzymkowych noclegów spędziliśmy w Świeckim Instytucie Karmelitańskim „Elianum”. 

 W odróżnieniu od innych zakonów, karmelici nie mają wielkiej charyzmatycznej postaci jako swego fundatora. Wywodzą 

się z grupy XIII-wiecznych pustelników żyjących na wzgórzach Karmelu w Palestynie. Wypracowali różne formy życia 

konsekrowanego. Bogactwo duchowe zakonów karmelitańskich związane jest z wybitnymi postaciami: św. Janem od Krzyża, 

św. Teresą z Avila i św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Ci święci, to doktorzy Kościoła, a więc ludzie, których autorytet w dziedzinie 

życia wiary został uznany, a doktryny duchowe zaliczone do wyjątkowych pereł chrześcijańskiej skarbnicy. Inni znani święci 

karmelu to min. św. Teresa Benedykta od Krzyża, św. Rafał Kalinowski, czy związany z Łodzią Sł. Boży o. Anzelm Gądek, 

założyciel Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, którego muzeum mogliśmy zwiedzić podczas wizyty u sióstr na 

ul. Złocieniowej. (Cdn.).  

Maria Mazurkiewicz 

Brama Święta (6)  
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia rozpocznie się 8.12.2015r. uroczystym otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W  drzwiach tych znajduje się 
16 obrazów - płaskorzeźb wyrytych w brązie. W oparciu o obszerne fragmenty książki kard. Virgilio Noe pt. „Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie” 
przedstawiamy kolejne panele zawarte w Świętej Bramie. W tym odcinku:  

PANEL PĄTY:  CHRZEST W JORDANIE – A TY PRZYCHODZISZ DO MNIE? 
 „Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go mówiąc: ‘To ja potrzebuję 

chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?’ Jezus mu odpowiedział: ‘Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe’. 
Wtedy Mu ustąpił” (Mt3,13-15) 

Figurka Dzieciątka Jezus znajdująca 
się w Muzeum Sł. Bożego Anzelma 

Gądka w Domu Prowincjalnym 
Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek 

Dzieciątka Jezus w Łodzi 
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 Nad brzegami Jordanu, przy Janie Chrzcicielu, zbierają się tłumy ludzi 
przybywających, aby go ujrzeć i słuchać oraz otrzymać od niego chrzest. Jan nie 
pragnie tego. Zapowiedział, że nie jest Mesjaszem. Ukazał kim jest wobec Mesjasza 
– mniej niż sługą, który zgodnie ze zwyczajem tamtych czasów miał za zadanie 
zawiązywać i rozwiązywać sznurówki pańskich butów. On nie był godzien robić nawet 
tego. 

W pytaniu: „A ty przychodzisz do mnie?” zawarte jest przekonanie, że Jezus 
jest wolny od najmniejszej zmazy grzechu. On jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy 

świata. W swojej odpowiedzi: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe”, Jezus – Mistrz wyjaśnia, że bierze na siebie upokorzenie związane z rytem 
chrztu pokuty, aby poddać się woli Ojca, który wyznaczył Mu drogę cierpiącego sługi. 

Jezus w tej scenie stoi w wodach Jordanu. 
Od tego momentu, jak nam to mówi liturgia, 
wszystkie wody ziemi zostały uświęcone. Kiedy 
w chrzcie wylewa się ją, każdy z ochrzczonych 
odradza się do nowego życia w imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego. Jest to woda odrodzenia – uwalnia 

od grzechu pierworodnego i każdej innej winy. To woda oświecenia – kto się w niej obmył – odradza się z ciemności 
grzechu, aby zostać oświeconym w Chrystusie. … To również woda zbawienia i życia – żadne inne wody nie będą 
w stanie zatopić ochrzczonego, żadna burza nie przewróci łodzi życia.  

Płaskorzeźba Bramy Świętej pokazuje … jak Jan Chrzciciel dłonią wylewa wodę na głowę Jezusa, 
a w górze ponad Nim leci gołębica – znak obecności Ducha Świętego w Jezusie i  pieczęć Jego misji.  

Chrystus w scenie chrztu w Jordanie przywraca nam o wiele więcej niż straciliśmy z winy Adama. Grzech 
został zmazany przez krzyż; Bóg daje nam uczestnictwo w swoich darach. Wszystko to dzieje się za sprawą Ducha 
Świętego. Kiedy Jezus został ochrzczony „… wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego 
zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie». 

Św. Grzegorz z Nysy proponuje nam następującą drogę przeżycia tajemnicy Chrztu Chrystusa: „Dzisiaj 
Chrystus otrzymał chrzest od Jana, aby przywrócić czystość temu , co było skalane. Duch Święty zstąpił, aby wynieść 
człowieka aż do nieba, aby podnieść tego, który upadł, a pogrążyć tego, który doprowadził go do upadku” 

W następnym odcinku: „Panel szósty Bramy Świętej – ZAGINIONA OWCA”  
 

MMAA ŁŁ YY   FF RRAANNCC II SSZZEEKK   
Dialog między św. Franciszkiem a św. Maksymilianem  

w niepokalanowskiej bazylice (2) 
O. Roman Soczewka 

W kolejnym odcinku „Dialogów…” dowiecie się o czym rozmawiali święci Franciszek i Maksymilian, którzy zeszli 

z ołtarzy i trzymając się pod ręce przechadzali się po niepokalanowskiej bazylice 

Franciszek:Słyszałeś słowa ojca gwardiana 

Maksymilianie? 

Maksymilian: Słyszałem, oczywiście. Zawsze 

słucham tego, co się tu mówi. Ojciec gwardian 

ma rację. 

Franciszek: Też tak uważam. Ojciec 

gwardian ma zawsze rację … Czy nie sądzisz 

Maksymilianie, że jesteśmy do siebie nieco 

podobni – ty i ja? 

Maksymilian: Owszem, tak mi się zdawało, 

ale nie miałem odwagi o tym myśleć, ani tym 

bardziej mówić. Skoro jednak jesteśmy razem i nikt 

nas nie słyszy … 

Franciszek: Od czego by tu zacząc? 

Maksymilian: Zacznij kochany Franciszku od metryki 

chrztu 

Franciszek: Zgoda! Otórz na chrzcie świętym 

otrzymałem imię Giovanni, a umarłem jako Francesco. 

Maksymilian: Tak samo jak ja. Mnie na chrzcie 

świętym dano imię Rajmund, a zmarłem jako Maksymilian 

Franciszek: Mój ojciec był kupcem w Asyżu i kazał mi 

pracować w sklepie 

Maksymilian: Ja też jako młody chłopak pomagałem 

w sklepiku mojej matki w Pabianicach 

Franciszek:Czy wiesz, że lubiłem się nazywać 

heroldem Wielkiego Króla 

Maksymilian: A ja rycerzem Niepokalanej 

Franciszek: A siebie, swoje ciało, zwykłem 

traktować jako osiołka… 

Maksymilian: Mnie bardziej wydawała się 

słuszna miotła w rękach Niepokalanej 

Franciszek: Czytałeś, co o mnie napisali 

w „Kwiatkach”? Że widziałem dwie drabiny 

prowadzące do nieba: czerwoną z Jezusem 

Chrystusem u szczytu i białą z Matką Boską u góry. 

Gdy zauważyłem jak trudno wejść braciom do nieba po 

czerwonej, zleciłem im białą 

Maksymilian: Bardzo słusznie. Myślę, że echem tych 

dwóch drabin w moim życiu sa dwie korony, biała 

i czerwona – czystość i męczeństwo. Wybrałem obie. 

Franciszek: Gdy rozpoczynałem moją działalność, 

niektórzy mieszkańcy Asyżu uważali mnie za głupca 

Maksymilian: To nie nowość w takich sytuacjach. 

O mnie także mówiono „Stuknięty Maksio, porywa się 

z motyką na słońce” 

Jak dalej przebiegała nocna rozmowa św. 

Franciszka z św. Maksymilianem dowiecie się za miesiąc. 
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Bombka dla Dzieciątka 
Drogie Dzieci. Rozpoczynamy czas Adwentu. Czy wiecie co to znaczy Adwent? 

 – Adwent to słowo pochodzące od łacińskiego adventus czyli przyjście. Na czyje przyjście 

czekamy? Zapamiętajcie - Adwent to:  
1. Pamiątka dawnego czekania na przyjście na świat Pana Jezusa.  

2. Czekanie na przyjście Pana Jezusa przy końcu świata.   
3. Przygotowanie się na przyjście Świąt Bożego Narodzenia 

 Tysiące lat naród izraelski czekał na przyjście na świat Mesjasza (po hebrajsku), Chrystusa  (po grecku) czy 

Odkupiciela (po polsku). I narodził się Jezus w Betlejem, przyszedł na świat jako niemowlę, mały bezbronny chłopiec.  

Przy końcu świata ten sam Pan Jezus przyjdzie jako Wielki Król i powie: Byłem głodny, a nakarmiliście mnie, byłem spragniony 

a daliście mi pić, byłem nagi, a odzialiście mnie. Dlatego pamiętajcie Drogie dzieci, by zauważać potrzeby innych - 

biedniejszych, smutnych  lub samotnych.  

Teraz jak co roku czekamy na Święta Bożego Narodzenia. Co to znaczy?  Jedni czekają na choinkę, inni na prezenty 

od św. Mikołaja, jeszcze inni na zupę grzybową i wieczerzę wigilijną. Niedługo choinka stanie w naszych domach, będzie stała 

w kościele przy ołtarzu i żłóbku, staną choinki w szkołach i na placach miast, ale staną też w szpitalach, domach dziecka, czy 

domach starców. Każda z tych choinek ma przypominać nam o miłości, cieple rodzinnego domu i o największym prezencie 

jakim Bóg obdarzył człowieka zsyłając na ziemię swojego Syna. Dlatego pamiętajmy, że 

wspominając czas Bożego Narodzenia, tego sprzed 2000 lat, sami mamy się zmieniać 

i coraz bardziej kochać innych. Ponawiamy więc nasz konkurs „Bombka dla Dzieciątka”. 

Każda wykonana przez Was bombka, która stanie się ozdobą choinki przy żłóbku Pana 

Jezusa w naszym kościele  niech będzie symbolem Waszych dobrych uczynków, 

wypływających z miłości do innych. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam  wzrastania w miłości. 

Do zobaczenia na roratach w każdy piątek o 17.30 i na niedzielnych mszach św., a losowanie i rozdanie nagród 

odbędzie się 3 stycznia 2016 roku po mszy św. o godz. 11.00.                   Pozdrawia Was - Wasz Anioł    

  

Ks. abp Marek Jędraszewski  
wprost o in vitro: łączy się ze śmiercią!  

W homilii wygłoszonej w czwartek 5 listopada 2015r. w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 
ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, zwrócił uwagę, że poprzez niedawne wybory 
parlamentarne społeczeństwo polskie dało wyraz tego, czego pragnie, a co zdecydowanie odrzuca. 
Tymczasem „kilka dni temu, urzędujący jeszcze minister zdrowia podpisał rozporządzenie, na 
mocy którego przyznano ogromne sumy pieniędzy na stosowanie metody in vitro” – zwrócił 
uwagę ksiądz arcybiskup. 

– Była batalia o życie, były wyraźne głosy polskiego Episkopatu, iż każde życie 
jest cenne – bo jest cenne w oczach Boga, od chwili poczęcia do momentu naturalnej 
śmierci. Wiemy przecież, że stosowanie metody in vitro wiąże się ze śmiercią innych 
ludzkich zarodków. A tymczasem jeszcze to rozporządzenie – w ostatnich dniach 
urzędowania obecnego rządu – wskazywał metropolita łódzki. 

Ksiądz arcybiskup odniósł się do [wypowiedzi] byłego ministra zdrowia prof. Mariana Zembali, w której polityk – 
porównując się do miłosiernego Samarytanina – komentował swoją decyzję o podpisaniu kontrowersyjnego rozporządzenia. 

– Przyznano 40 mln zł na przyszły rok, na dalsze stosowanie metody in vitro – takiej, jaka ona jest i z tymi 
skutkami, które za sobą niesie. Tymczasem we wszystkich województwach zaplanowano na przyszły rok zaledwie 
26 mln zł na funkcjonowanie ośrodków adopcyjnych. Do końca 2019 r. ma tych pieniędzy (na in vitro) być ponad 
300 mln zł. gdyby utrzymała się ta suma przeznaczona na ośrodki adopcyjne, łatwo obliczyć, że trzykrotnie więcej 
pieniędzy wydaje się na stosowanie metody, która łączy się ze śmiercią bardzo wielu istnień ludzkich – wskazał 
ksiądz arcybiskup. 

W komentarzu do wypowiedzi ministra, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że in vitro nie 
wpisuje się w program leczenia bezpłodności. „To stosowanie pewnej techniki, która umożliwia w sposób sztuczny, by powstało 
i rozwinęło się nowe życie (…) – kosztem innych”. Podkreślił, że prof. Zembala bierze pod uwagę zdanie zaprzyjaźnionego 

dominikanina, a pomija – formowane w sposób bardzo wyraźny – oficjalne nauczanie Kościoła. „Ukazuje siebie jako ministra 
wierzącego i praktykującego, ale jeśli wierzy w Boga, który jest dawcą życia i źródłem wszelkiego istnienia, to musi zrozumieć, 
że każde dziecko jest Bożym darem. To nie jest tylko sprawa rodziców” – zaznaczył ksiądz arcybiskup. Dziecko to Boży dar, a nie 
rzecz, która należy się małżonkom – dodał. 

Ks. abp Marek Jędraszewski zaznaczył też, że domagając się odrzucenia tzw. konwencji przemocowej, ustawy o in vitro 
czy ustawy o zamienności płci, Kościół nie chce czynić „republiki wyznaniowej”. 

– To jest kolejna nieprawda! Kościół nigdy nie chciał, aby jego prawo stało się prawem państwowym – nawet 
w średniowieczu. Kościół wypomina się – jedynie i aż – o to, aby było poszanowane prawo naturalne, które jest 
wpisane w sumienie każdego człowieka. Prawo, które mówi: „czyń dobro, a unikaj zła”. Prawo, które znajduje 
swoje przełożenie także w tym, że trzeba za wszelką cenę bronić ludzkiego życia. Czyżby obrona ludzkiego życia 
byłą próbą podporządkowania sobie przez Kościół państwa? Czy jest to usiłowanie tworzenia „republiki 
wyznaniowej”? – pytał ksiądz arcybiskup. 

„Jednym z kryteriów społeczeństwa jest to, czy ja czuję się stróżem życia mojego brata”. Jeżeli w tym obszarze sumienie 
szwankuje, a triumfuje ideologia, to jest to ogromna utrata człowieczeństwa i odwrócenie tego, co prawdziwie ludzkie, 
humanistyczne – zaznaczył ksiądz arcybiskup.                   źródło: Radio Maryja i TV Trwam (http://www.radiomaryja.pl) 

http://www.radiomaryja.pl/
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Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 
Refleksja z pobytu w Dźwierzutach 

 
Kościół Świętej Trójcy w Dźwierzutach i peregrynujący obraz Matki Bożej Miłosierdzia (fot. Marianna Dąbrowska) 

W dniu 11 listopada 2015 roku odwiedziłam rodzinne strony i parafię Świętej Trójcy w Dźwierzutach w woj. Warmińsko 

- Mazurskim. O godz. 10.45  wybrałam się na mszę św. Po wejściu do kościoła zauważyłam w prawej nawie pięknie 

wyeksponowany na biało-czerwonym tle obraz Matki Bożej Miłosierdzia. Okazało się że trafiłam na peregrynację kopi 

ostrobramskiego Jej wizerunku. Przy cudownym obrazie pełnili wartę honorową strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Dźwierzutach. Dane mi było uczestniczyć we Mszy św. której intencją było podziękowanie i prośba o dalsze łaski dla Pani Wójt 

w rocznicę jej wyboru na to stanowisko. W Eucharystii uczestniczyli mieszkańcy oraz pracownicy i władze z Urzędu Gminy. 

Także oprawę liturgiczną wzbogacili pracownicy Urzędu Gminy i pani Wójt. Przed zakończeniem Mszy św. Pan Przewodniczący 

Rady Gminy przy obrazie Matki Bożej Miłosierdzia zawierzył i oddał Jej w opiekę wszystkie sprawy mieszkańców Gminy, a sam 

w imieniu Rady ślubował rzetelnie pracować dla dobra ogółu. Przed błogosławieństwem wystąpiła liczna grupa dzieci, które 

pięknie wykonały pieśni, wiersze i utwory patriotyczne wprowadzając nastrój święta niepodległości, a na koniec wszyscy razem 

zaśpiewaliśmy hymn „Boże coś Polskę”.  

Po Mszy św. kapłani, władze Urzędu Gminy, wierni, oraz mieszkańcy Dźwierzut i okolic udali się do Gminnego 

Ośrodka Kultury na uroczystą akademię poświęconą 11 listopadowej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Niby tak niewiele, można powiedzieć zwykłe uroczystości, a jednak ogromna radość napełnia serce, gdy widzi się 

zaangażowanie nauczycieli, pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i władz gminy,  by przypomnieć szczególnie młodym o tak 

ważnej dla narodu dacie, by wzniecić iskrę patriotyzmu w małym czy dużym obywatelu, by uświadomić, że krew przelana przez 

naszych dziadków nie została zmarnowana i nie będzie zapomniana.  

Z żalem obserwuję, że w wielu miejscach i w wielu rodzinach 11 listopada to tylko dzień wolny od pracy. A gdzie 

miejsce na patriotyzm? Co powiedzą nasze wnuki o historii swojej Ojczyzny, czy będą wiedzieć co znaczy ta data i skąd się 

wzięła? Zadbajmy o to we własnych rodzinach, by święto Niepodległości było czymś więcej niż tylko dniem wolnym od pracy, 

by było wypełnione treścią patriotyczną i religijną. Gdyż nie byłoby niepodległej Polski, gdyby nie było Polski chrześcijańskiej 

Dziękując mieszkańcom Dźwierzut za miłe przeżycia - Marianna Dąbrowska – Prezes POAK przy par. św. Franciszka w Łodzi. 

 

Homilia Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Bpa Marka Solarczyka 

wygłoszona w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie  

22 listopada 2015 w Uroczystość  Chrystusa Króla Wszechświata 

 Święto Patronalne Akcji Katolickiej 

 Moi Drodzy! 

Jako wspólnota Kościoła stajemy wobec tajemnicy Chrystusa Króla 

Wszechświata, który odkrywa przed nami dar Swojego Królestwa w przypomnianej 

dziś procesowej rozmowie z Poncjuszem Piłatem. Jak przedziwnie rozwija się ten 

dialog. Zadający Jezusowi pytanie o posługę królowania, sam Piłat musi odpowiedzieć 

na pytanie, czy wyrażona przez niego wątpliwość jest wyrazem jego osobistych 

poszukiwań i przemyśleń, czy tylko słyszał, jak inni o tym mówili? 

Czyż to nie jest także dla nas wyzwanie do tego, abyśmy w szczerości serca 

i naszej duszy wypowiedzieli Bogu, co znajduje się w najgłębszych zakamarkach 

naszego życia i wiary? Władca królów ziemi jest tym, Kto nas miłuje i Swoją krwią 

uwolnił nas od grzechów (por. Ap 1,5). 
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To On wprowadza w nasze życie Nadzieję przyszłości i Moc Łaski Zbawienia. To ONE potrafią napełnić pokojem 

i sprawić, że z całą szczerością wypowiadamy JEMU nasze marzenia, składamy świadectwo wytrwałej miłości, ze łzami 

oczyszczenia uznajemy nasze słabości i ból, przemienia nas piękno czułości Bożego Ducha ofiarowanej we wspólnocie 

wierzących. Na takich drogach i w takich doświadczeniach wiary Jezus Chrystus czyni z nas Królestwo Boga, Swojego Ojca (por. 

Ap 1,6). Dziś, nie tyle mamy zadeklarować gotowość dołączenia do Bożego Królestwa, co odkryć owoce Tego Królestwa 

w naszym życiu i czerpać ze  źródeł tych darów. 

Dialog Piłata z Chrystusem, sprawił, że rzymski urzędnik, nie tylko referował zasłyszane opinie, ale sam, chociaż bardzo 

nieudolnie, zaczął odkrywać tajemnice z życia świadków Bożego Królestwa. Chociaż zadał Jezusowi pytanie: „A więc jesteś 

Królem? (J 18,37)”, to właściwie zaczął wewnętrznie zmagać się z ofiarowaną mu bliskością Króla Wszechświata. Chociaż Piłat 

był sługą wielkiego aparatu władzy Cesarstwa Rzymskiego, to zaczął bronić się przed zwycięskim działaniem Mocy Miłości 

Boga docierającej do jego duszy. Chrystus Król przekonuje nas, że warto poddać się Jego panowaniu i stać się zwiastunem Jego 

zwycięstwa w otaczającym nas świecie. 

Przeżywając w dniu dzisiejszym święto patronalne Akcji Katolickiej stajemy z wdzięcznością za wszelkie owoce 

II Krajowego Kongresu naszego Stowarzyszenia, który odbył się przed kilkoma tygodniami w Krakowie, ale także w duchu 

odpowiedzialności odczytujemy na nowo przesłanie Dekretu o Apostolstwie Świeckich, ogłoszonego przed 50. laty na Soborze 

Watykańskim II (18 listopada 1965). To właśnie ten epokowy dokument podkreśla odpowiedzialność i niepowtarzalność 

posłannictwa wiernych świeckich w budowaniu Królestwa Bożego we współczesnym świecie. Ojcowie soborowi przypominali 

przed pół wieku i odnawiają dziś testament z przeszłości: „To posłannictwo Kościoła w świecie wypełniają świeccy przede 

wszystkim przez zgodność życia z wiarą, dzięki czemu stają się światłością świata; przez swoją rzetelność w każdym zajęciu, dzięki 

której pociągają wszystkich do umiłowania prawdy i dobra, a wreszcie do Chrystusa i Kościoła; przez miłość braterską, dzięki 

której biorąc udział w życiu, pracach, cierpieniach i dążnościach swych braci, powoli i niepostrzeżenie przygotowują serca 

wszystkich na działanie łaski zbawczej; przez ową pełną świadomość swojej roli w budowaniu społeczeństwa, dzięki której 

z chrześcijańską wielkodusznością starają się wypełniać swoje czynności domowe, społeczne i zawodowe. Tą drogą ich sposób 

postępowania przenika powoli środowisko, w którym żyją i pracują (Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich, 

nr 13)”. 

Za tydzień rozpoczniemy nowy Rok Duszpasterski w którym mamy z dumą nieść światło Chrystusa ofiarowane nam w 

łasce Sakramentu Chrztu i przeżywać z wdzięcznością 1050-lecie królowania Chrystusa na naszej polskiej ziemi. Razem 

z prorokiem Danielem, składajmy naszym braciom i siostrom świadectwo o królowaniu Syna Bożego, naszego Zbawiciela i Króla 

(por. Dn 7,13). Niech Jego przybycie do naszego życia i przemieniająca Moc Ducha Świętego, stanie się orędziem nadziei dla 

świata i królowaniem Bożej Łaski w każdym człowieku.          Amen. 

Ofensywa liberalizmu – wojna z chrześcijaństwem (1). 
Wystąpienie Haliny Szydełko Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej na II Krajowym Kongresie  

Akcji Katolickiej, który odbył się w Krakowie w dniach 17 - 20 września 2015 roku. 

Żyjemy w świecie, który staje się coraz bardziej obcy i nieprzyjazny. To świat promujący antywartości, patologie, świat 

zaprzeczający prawom natury. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał to cywilizacją śmierci, a papież Franciszek, podczas 

przemówienia w Parlamencie Europejskim powiedział, że Europa przypomina dziś wiekową , bezwolną staruszkę, która nie 

pamięta już o dawnych ideałach. 

       Jakie to ideały? Na pewno nie te, które legły u podstaw rewolucji francuskiej. Cytując jednego z jej przywódców 

Robespiera, dobry obywatel to ten, który wyrzeka się osobistych interesów i dążeń, a  nawet przekonań religijnych na rzecz 

pomyślności publicznej. Ale czy można mówić o jakiejkolwiek pomyślności, jeżeli prawa podmiotowe nie przysługują z natury 

rzeczy, ale zostały ustalone. Kto je ustala i na jakiej podstawie, skoro nie odwołują się do absolutu, do prawa naturalnego, do 

Boga. To rewolucja francuska ustawiła  politykę i sferę władzy w opozycji do wiary, nie pozwalając jej przeżywać publicznie. 

Tak zwany absolutyzm oświecony, w zamian za ochronę praw Kościoła, zażądał prawa ingerowania państwa w sprawy Kościoła, 

jeśli wymaga tego pożytek społeczny. W efekcie tej ideologii doszło o likwidacji zakonów, konfiskaty ich majątku, zniesiono 

trybunały kościelne i prawo azylu w miejscach kultu. Kolejną antyklerykalną kampanię rozpętano w Niemczech w XIX wieku 

w Niemczech, wskazując na Kościół i papieży jako przeszkodę do postępu. Jej skutkiem stało się ograniczenie działalności 

duchowieństwa, zakazano nauki religii, zwalczano kościelne instytucje wychowawcze,   narzucono przymus cywilnych ślubów. 

Najważniejszym stało się dbanie o interes państwa, któremu przeciwstawiono wierność i oddanie Kościołowi. Pius IX 

w encyklice Quanta cura piętnował liberalne demokracje, które zagrażały obecności chrześcijaństwa w tak rozumianym świecie. 

Kościół miał bowiem prawo istnienia tylko pod warunkiem całkowitego podporządkowania strukturze społeczno-politycznej. Nie 

takie ideały miał na myśli Ojciec Święty Franciszek. A przecież wiek XX okazał  się dla chrześcijaństwa jeszcze bardziej okrutny. 

Ludobójstwo Ormian – to początek wieku. Ocaleli tylko ci, którzy wyrzekli się chrześcijaństwa. Wiek XX to również zbrodnie 

totalitaryzmu – hitlerowskich Niemiec i sowieckiego komunizmu. Po napaści na Polskę Hitler przystąpił do systematycznego 

wykorzeniania wiary z  narodu polskiego. Tylko w ciągu dwóch lat w obozach zagłady zamordowano 700 duchownych a 3 tys. 

aresztowano. Od 1941 roku obóz koncentracyjny w Dachał pełnił funkcję głównego obozu dla duchownych.   Ich liczbę szacuje 

się na ponad 2700, w tym 1780 Polaków. Nie sposób nie przypomnieć w tym miejscu błogosławionego Stanisława 

Starowieyskiego, prezesa Akcji Katolickiej diecezji lubelskiej, który również tam został zamordowany. 70 lat istnienia ZSRR to 

dramat milionów ludzi i najtrudniejsza próba dla chrześcijan wszystkich wyznań. Przed rewolucją w Rosji było ponad 70 tys. 

cerkwi. W roku 1939 zostało ich niewiele pond 100. Zamordowano 200 tysięcy prawosławnych kapłanów. Ginęli również wierni 

świeccy. Te statystyki nie są nawet znane. 

     Tak właśnie wygląda świat bez Boga. I choć najbardziej zbrodnicze systemy upadły, a Europa uwolniła się od koszmaru wojny 

i niewoli, zagrożenia naszej cywilizacji nie ustały. Walka z Kościołem trwa nadal. Walka zapoczątkowana trzy stulecia wcześniej. 

Tym bardziej niebezpieczna, że niedostrzegana przez ludzi wierzących. Wielu chciałoby ogłosić, że Bóg umarł. A tymczasem to 

człowiek umiera bez Boga. (Cdn.) 
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Prezes Akcji Katolickiej w Sejmie RP. 
Halina Szydełko, prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, będzie bezpartyjnym  posłem 

partii Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie RP nowej kadencji. W krótkiej wypowiedzi na swoim FB tak odniosła 

się do tego faktu. 
„Szanowni Państwo, miło mi jest zakomunikować, że na 15 mandatów do Sejmu w okręgu nr 23 obejmującym 

powiaty wokół Rzeszowa i Tarnobrzega, 12 otrzymało Prawo i Sprawiedliwość. Jednym z tych mandatów, dzięki woli 

wyborców, zostałam obdarzona. Otrzymałam ponad 10 tysięcy głosów. To dla mnie ogromne wyróżnienie 

i zobowiązanie. Pragnę zapewnić, że w Sejmie RP będę reprezentować nie tylko swój region, ale także środowisko 

Akcji Katolickiej, organizacji która wiele dla mnie znaczy, na rzecz której działam już od dwudziestu lat, a która ma do 

spełnienia ważną rolę w realizacji apostolskiej misji Kościoła w polskim życiu publicznym. Z całego serca dziękuję 

wszystkim Państwu, którzy mi zaufali oddając na mnie głos, a także członkom Akcji Katolickiej, którzy mnie wspierali 

w tej kampanii. Bóg zapłać.” 

Akcja Katolicka w Polsce składa nowej Pani Poseł serdeczne gratulacje, życzy owocnej pracy w parlamencie 

i opieki Bożej Opatrzności w działalności na tym nowym polu. 

 

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg 
z nami”. Zbudziwszy się ze snu Józef uczynił tak jak mu polecił anioł Pański : wziął 
swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał 
imię Jezus. (Mt 1,18-25) 

W adwentowej refleksji, w skupieniu,  
w ciszy i blasku roratniej świecy 

 niech przyjdzie Pan  
i obdarzy wszystkich radością i pokojem.  

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 
Księdzu Proboszczowi, wszystkim Kapłanom i Czytelnikom  

życzy Redakcja „Głosu Świętego Franciszka” wraz z członkami Akcji Katolickiej 
 

 

Z   KANCELARII   PARAFIALNEJ 

Mocą działania Ducha św. i przez polanie wodą, dar Życia Bożego  
w listopadzie 2015 otrzymali: 
Emma Natalia Janus, Franciszek Oliwier Sekieta, Jan Chojnacki, Zuzanna Julia Makaruk,  

Stanisław Sylwester Jabłoński, Julia Zdzisława Kaczmarek, Milena Olejnik 

Sakramentalny związek małżeński  
w listopadzie  2015 zawarli:  

Robert Rosiak i Marta Wieczorek 

 W listopadzie 2015 odeszli do Pana - Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…  
Andrzej Szabelak, Jadwiga Oszajca, Cecylia Kocot, Barbara Płaczek, Karol Pinar, Jolanta Tralewska, Eugenia 

Węglewska, Kazimiera Rokoszewska, Stanisław Pietrzyk, Grzegorz Włodarczyk, Stefania 

Marszałek, Danuta Wykpisz 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 
Dni powszednie: pn - pt                     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 (z udziałem dzieci);   12.30;   18.00    

         RORATY                                               w dni powszednie o godz. 6.30;    dla dzieci – w piątki o godz. 17.30 
  Adoracja Najświętszego Sakramentu:      w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej od godz. 15:00 

  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;        15.00-17.00;               Tel.: 42-233-67-77 

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Szopka 
Bożonarodzeniowa z 2012/13 roku (fragment) – fot. Maria Mazurkiewicz. 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  


