
                                           
  

●  ROZWAŻANIA O ADWENCIE 

●  Brama Święta  (17)    

●   A ja jestem  szczęśliwa 

●   DZIEŃ JEDNOŚCI SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

● Głos Akcji Katolickiej      20-lecie Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej          

●  Kącik dla dzieci-Mały Franciszek                                               

●  Z KANCELARII PARAFIALNEJ  
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GGŁŁOOSS    ŚŚWWIIĘĘTTEEGGOO    FFRRAANNCCIISSZZKKAA  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu  /  www.franciszek.org.pl 

Do użytku wewnętrznego  

ADWENT - GRUDZIEŃ 2016 

27 NIEDZIELA 1.NIEDZIELA ADWENTU 
28 poniedziałek Dzień powszedni 
29 wtorek Dzień powszedni 
30 środa Św. Andrzeja, apostoła 
1 1.czwartek miesiąca Dzień powszedni 
2 1.piątek miesiąca Bł. Rafała Chylińskiego 
3 1.sobota miesiąca Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 
4 NIEDZIELA 2.NIEDZIELA ADWENTU 
5 poniedziałek Dzień powszedni 
6 wtorek Dzień powszedni 
7 środa Św. Ambrożego, biskupa doktora Kościoła 
8 czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
9 piątek Dzień powszedni 
10 sobota Dzień powszedni  
11 NIEDZIELA 3.NIEDZIELA ADWENTU 
12 poniedziałek Dzień powszedni 
13 wtorek Św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
14 środa Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła 
15 czwartek Dzień powszedni 
16 piątek Dzień powszedni 
17 sobota Dzień powszedni 
18 NIEDZIELA 4.NIEDZIELA ADWENTU 

19 poniedziałek Dzień powszedni 

20 wtorek Dzień powszedni 
21 środa Dzień powszedni 

22 czwartek Dzień powszedni 

23 piątek Dzień powszedni 

24 sobota Dzień powszedni  Wigilia Bożego Narodzenia 

  25 NIEDZIELA NARODZENIE PAŃSKIE 

  26 poniedziałek Św. Szczepana, pierwszego męczennika 
  27 wtorek Św. Jana , apostoła i ewangelisty 
  28 środa Świętych Młodzianków, męczenników 
  29 czwartek 5. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego 
  30 piątek Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
  31 sobota 7. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego 
 

 

                            Słowo Księdza Proboszcza   

Adwent to czas modlitwy ale i oczekiwania. Oczekiwania na przyjście 

Chrystusa. Jak czekać? Patrzmy na Maryję, patronkę Adwentu. Od chwili, 
gdy dowiedziała się, że będzie matką Chrystusa z pewnością jeszcze 
bardziej przylgnęła do Boga, jeszcze więcej czasu Mu poświęcała. Nie 
tłumaczmy się brakiem czasu jeżeli Bóg jest naszą najwyższą wartością. 

Roraty, rekolekcje adwentowe, to czas łaski. Niech to będzie czas naszego spotkania 

z Bogiem.                                                                                  Ks. Wiesław Dura 
 
 

 

BOŻE CIAŁO 
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GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

Nie czyńmy wiary abstrakcyjną teorią, gdzie mnożą się wątpliwości. 
Uczyńmy raczej z wiary nasze życie. Starajmy się ją praktykować służąc braciom, 
zwłaszcza najbardziej potrzebującym. Wówczas zniknie wiele wątpliwości, ponieważ 
odczujemy obecność Boga i prawdę Ewangelii w miłości, która bez naszej zasługi, 
mieszka w nas i którą dzielimy z innymi". (Fragment z katechezy papieskiej wygłoszonej 

23.11.2016r.) 

 
P r z y p o m n i e n i a: 

W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:  
 

► I NIEDZIELA ADWENTU (27 listopada) Obrzęd błogosławieństwa wieńca adwentowego. 
Rozpoczyna się jednocześnie nowy rok duszpasterski 2016/2017 przebiegający pod hasłem    

IIDDŹŹCCIIEE  II  GGŁŁOOŚŚCCIIEE  
► II NIEDZIELA ADWENTU (4 grudnia) 
► III NIEDZIELA ADWENTU (11 grudnia) - jest NIEDZIELĄ RADOŚCI – GAUDATE. W liturgii 
można użyć szat koloru różowego. Zachęcamy więc do radości, bo Pan jest blisko. Zbiórka ofiar do puszek  
               na   Fundusz Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej. W tym dniu rozpoczynamy 
REKOLEKCJE ADWENTOWE (11-12-13 grudnia)..  

► IV NIEDZIELA ADWENTU– przypada 18 grudnia 
  

             ► 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 do 17.30 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.  
► MSZE ŚW. 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  
W każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00 jest sprawowana w ich intencji Msza św.  
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. 
o godz. 18:00  

► WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM. Akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom trwa już 23 lata. 
Tradycyjnie symbolem tej akcji jest świeca, która znajdzie swoje miejsce na wigilijnym stole. 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 tym roku 10 gr. ze sprzedaży każdej 
świecy przeznaczone będzie dla dzieci uchodźców z Bliskiego Wschodu.  W roku 2000 natomiast akcja 
nabrała również charakteru ekumenicznego, gdyż do jej organizacji włączył się Eleos Kościoła Prawosławnego 
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i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Świece  oraz pobłogosławione opłatki wigilijne będzie można nabyć 
przy wyjściu z kościoła.  
Betlejemskie światło pokoju w tym roku dotrze do Polski 11 grudnia, otrzymamy je od skautów 
słowackich. To światło do Polski trafia od 26 lat. Będą go roznosić harcerze pod hasłem Odważnie twórzmy pokój.  
 

► W TYM MIESIĄCU PRZYPADAJĄ 
- PIERWSZY CZWARTEK – 1 grudnia (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu,  o oddaniu czci 

Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i o powołania kapłańskie).  
- PIERWSZY PIĄTEK – 2 grudnia (pamiętamy o nabożeństwie pierwszopiątkowym – po mszy św. o godz. 7.30 

i 18.00, spowiedzi św. i mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa). Tego dnia od godz. 
9.00 kapłani odwiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem. 

- PIERWSZA SOBOTA – 3 grudnia  (pamiętamy o mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej 
Maryi Panny, w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej.  Nabożeństwo pierwszosobotnie, 
traktujemy jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 - PIERWSZA NIEDZIELA – 4 grudnia- niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu  

 
►  W LITURGII KOŚCIOŁA W GRUDNIU  
WSPOMINAMY: bł. Rafała Chylińskiego – 2.12; św. Franciszka Ksawerego – 3.12; św. Mikołaja – 6.12; św. Ambrożego 
biskupa – 7.12 ; św. Łucję – 13.12; św. Jana od Krzyża – 14.12;  
OBCHODZIMY ŚWIĘTA : św. Szczepana, pierwszego męczennika – 26.12; św. Jana, apostoła i ewangelisty – 27.12;  
Świętych Młodzianków– 28.12;  Świętej Rodziny – 30.12;  
OBCHODZIMY UROCZYSTOŚCI: Niepokalanego Poczęcia NMP  - 8.12; Narodzenia Pańskiego – 25.12 
 
► KATECHEZY DLA DOROSŁYCH. 4  grudnia  -  Od listopada w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 
17.30 w naszym kościele głoszone są katechezy dla dorosłych. Katechezy głosi ks. dr Paweł Gabara wykładowca 
homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym i prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Temat 
katechezy 4 grudnia: Ojcze nasz.  
► 4  grudnia  - niedziela Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie oraz Dzień Modlitw za Bezrobotnych 
► 6 grudnia we wtorek  wspomnienie św. Mikołaja. Nie zapomnijmy obdarować dzieci i najbliższych modlitwą 

i choćby drobnym upominkiem 
► UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY przypada w czwartek 8 grudnia.  Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest 
dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. papież Pius IX w bazylice św. 
Piotra w Rzymie. Dzień ten jest patronalnym świętem młodzieży żeńskiej. 
GODZINA ŁASKI  - W Swoje święto Niepokalanego Poczęcia - 8 grudnia, w samo 
południe - Maryja obiecuje przychylić nam Nieba i wyprosić u Boga to, czego nam 
najbardziej potrzeba. 
 

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

 

Przewielebny Księże Proboszczu 
Z okazji imienin składamy Ci najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, samych radosnych chwil i wielu łask Bożych w życiu 
prywatnym, w pracy duszpasterskiej i posłudze kapłańskiej. Niech Pan 
Jezus Cię prowadzi, Duch Święty umacnia, a Matka Boża 
Niepokalanie Poczęta otacza swym płaszczem miłości i matczynej 

opieki.  
Składamy te życzenia wraz z darem modlitwy od całej wspólnoty parafialnej. Uczestnicząc 

we mszy św. 9 grudnia 2013 r. o godz. 6.30 sprawowanej w Twojej intencji 
dziękować też będziemy za dar kapłańskiego powołania , który przyjąłeś od 

Boga i wszystkie owoce Twej codziennej pracy na rzecz naszego Kościoła 
parafialnego. Szczęść Boże ! 

 

► DIALOGI W KATEDRZE z Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, Metropolitą 
Łódzkim - 9 grudnia – piątek 2016 r. o godz. 19.30.  
Temat spotkania  Być dobrym obywatelem 
 
► 96. Rocznica erygowania Diecezji Łódzkiej - 10 grudnia 
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► REKOLEKCJE ADWENTOWE 11, 12, 13. 12. 2016.   
Ze względu na rekolekcje 12. i 13. grudnia (poniedziałek 
i wtorek) dodatkowa Msza św. o godz. 9.00, a pierwsza 
Msza św. wieczorna o godz. 17.00. 
 
 

►13 grudnia wtorek – 35. Rocznica ogłoszenia stanu wojennego. Dzień Modlitw za Ofiary Stanu Wojennego 
► 17 grudnia – 80 urodziny Papieża Franciszka. Otoczmy Ojca Świętego swą modlitwą 
► 17 grudnia – ROZPOCZYNA SIĘ DRUGA CZĘŚĆ ADWENTU. Dni powszednie od 17 do 24 grudnia 
włącznie są przeznaczone na bezpośrednie przygotowanie do Uroczystości Narodzenia Pańskiego 
► WIGILIA UROCZYSTOŚCI BOŻEGO NARODZENIA. W sobotę 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 8.00 ; PASTERKA O  GODZ. 24.00 

 
 Rozpoczyna się zawsze 25 grudnia i trwa do Niedzieli Chrztu Pańskiego. Obchodzone w 
tym okresie uroczystości: Bożego Narodzenia (25.12.2016), Świętej Bożej Rodzicielki 
(1.01.2017) oraz Objawienia Pańskiego ( tzw. Trzech Króli - 6.01.2017) odsłaniają głębię 
przeżywanej tajemnicy. 
► BOŻE NARODZENIE – niedziela, 25 grudnia –- rozpoczyna Oktawę Bożego 
Narodzenia, która trwa do 1 stycznia 2017.  

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

► ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA – poniedziałek, 26 grudnia. Wg Dziejów Apostolskich (Dz6-8) pierwszego 
Męczennika chrześcijańskiego, ukamienowano kilka lat po śmierci Jezusa, a jego prześladowcą był Szaweł, późniejszy 
św. Paweł. Tam gdzie istnieje zwyczaj, obrzęd błogosławieństwa  owsa. 

MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE - JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ. 
► ŚWIĘTO  ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY – wtorek, 27 grudnia –. Tam gdzie istnieje zwyczaj, 
obrzęd błogosławieństwa wina   

MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE - JAK W DNI POWSZEDNIE 
► ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW – środa, 28 grudnia. Tam gdzie 

istnieje zwyczaj, obrzęd błogosławieństwa małych dzieci 
MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE - JAK W DNI POWSZEDNIE.   

► ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – piątek, 30 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 DNI POWSZEDNIE  
► 31 GRUDNIA,  sobota, Sylwester 

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

 
►  SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 
AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania po mszy św. w czwartki, w tym miesiącu 8 grudnia w auli 
parafialnej. Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Kościelnym – ks. Tadeusz Socha 
 CHÓR TON –próby chóru w środy o godz. 19.00 w auli parafialnej. Msze św. wzbogacone śpiewem Chóru w każdą 
niedzielę o godz. 9.30  oraz w inne  święta i uroczystości kościelne. Chórem dyryguje p. Paulina Twardowska – 
organistka.  
SCHOLA – próby w soboty o 8.45. Schola śpiewa podczas mszy świętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00 
ASYSTA –spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Socha 
LITURGICZNA SŁÓŻBA OŁTARZA - opiekunem jest ks. Stefan Bujak. Spotkania ministrantów - w każdą sobotę 
o godz. 9.00 
ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą  w trzecie niedziele miesiąca o godz. 17.00.  
DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunem jest ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. Zesłania Ducha Świętego 
w Łaskowicach 
RODZINA FRANCISZKAŃSKA – opiekunem jest ks. Stefan Bujak 
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura   

 
POLECANE  STRONY  INTERNETOWE: 

Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/ 
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/ 

Akcji Katolickiej Arch.  Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/ 
Akcji Katolickiej w Polsce:  http://ak.org.pl/ 

http://www.franciszek.org.pl/
http://archidiecezja.lodz.pl/
http://www.aklodz.pl/
http://ak.org.pl/
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Rozważania o Adwencie  - Tyłem do życia 

"Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie" Łk  21, 36 
 
Obraz pierwszy:  
Podczas meczu piłki nożnej bramkarz potrzebuje czuwać non stop, być zawsze 
gotowym do interwencji, być w formie, uważnie obserwować akcję, wyczuwać 
intencje napastników przeciwnej drużyny. Chwila roztargnienia bramkarza może 
kosztować cały zespół porażkę.  
Obraz drugi:  
Piękna rzeka, naokoło cudowne krajobrazy, kwiaty zieleń, w oddali ośnieżone szczyty 
gór, a na nieskazitelnie błękitnym niebie ptaki. Dopełnieniem tego sielankowego 
obrazu jest łódka na środku rzeki a w niej mężczyzna. Wygląda na szczęśliwego, 
zadowolonego z życia. Cisza i spokój, łódka płynie z prądem rzeki, a więc nie 
potrzebny jest żaden wysiłek. Czy można jeszcze czegoś więcej oczekiwać od życia 
w tym momencie. Chyba tylko tego jednego, aby ta chwila rozciągnęła się w 
wieczność. Mimo tej sielankowości jest to bardzo tragiczny obraz. Mężczyzna siedzi 
tyłem do prądu rzeki, a kilkadziesiąt metrów przed łódką widzimy przepiękny 
wodospad, ale w tym wypadku mężczyzna nie dostrzeże piękna natury tego miejsca, 
bo będzie zmuszony za chwalę stoczyć śmiertelną walkę z rozszalałym wodnym 
żywiołem. Wynik tej walki jest do przewidzenia. To będzie ostatni obraz jaki ów 
mężczyzna zapamięta z tej ziemi. A gdyby tak płynął przodem zauważyłby niebezpieczeństwo. Podjąłby trud 
zawrócenia, dopłynięcia do brzegu, i cieszenia się pięknem wodospadu.    
 
Podobnie jest z postawą chrześcijanina wobec Boga. Jesteśmy wezwani, by zawsze być gotowym na spotkanie 
z Chrystusem. Czuwam, kiedy żyję w łasce uświęcającej. Zanim nastąpi to najważniejsze spotkanie, czyli po drugiej 
stronie życia, Chrystus dziś, codziennie przychodzi do nas w Eucharystii, w drugim człowieku, w natchnieniach 
Ducha. Jeśli mam postawę dyspozycyjności na Chrystusa przychodzącego właśnie dzisiaj, to znaczy że jestem też 
gotowy na spotkanie z Nim w wieczności. 
Co mi przeszkadza w zachowaniu czujności i gotowości serca? Jak przyjmuję Chrystusa dziś przychodzącego do 
mnie? 
Adwent jest wezwaniem do spoglądania w najdalszą przyszłość, aby być gotowym nie tylko na Święta Bożego 
Narodzenia, ale przede wszystkim do spotkania z Chrystusem w czasach ostatecznych.  Chrystus w Ewangelii św. 
Łukasza przypomina nam: "Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, 
co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. 

  http://www.ryszardkoper.pl/;    http://www.biblijni.pl/ 
 

  

Idźcie i głoście świadectwem swojego życia !” 
– Dzień Jedności Służby Liturgicznej 2016 

 
Ponad pół tysiąca ministrantów, lektorów i ceremoniarzy z Archidiecezji Łódzkiej, wzięło udział w Dniu 

Jedności Służby Liturgicznej, który odbył się w wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata, w łódzkiej bazylice archikatedralnej.  

Centralnym punktem spotkania była Msza św., której przewodniczył bp Ireneusz Pękalski- biskup 

pomocniczy Archidiecezji łódzkiej, a koncelebrowali księża – opiekunowie ministrantów. 

O byciu ministrantem – apostołem, głoszącym Chrystusa w swoim codziennym życiu i dawaniu 

świadectwa o Nim, także poza murami kościoła, mówił w swojej homilii biskup pomocniczy 

Archidiecezji łódzkiej. 

„Wy (ministranci i lektorzy) służycie Chrystusowi przy ołtarzu, usługując kapłanowi w czasie Mszy św., 

czy innych celebracjach liturgicznych – zwrócił się do ministrantów bp Ireneusz. Ale Chrystus od nas 

oczekuje jeszcze innego wyrazu służby. Nawiązując do myśli przewodniej tegorocznego spotkania 

ministrantów, która brzmi -„Idźcie i głoście – Mission Possible”, ksiądz biskup apelował: „Dziś Chrystus 

was wzywa, ale nie tylko was, księży także, do podejmowania radośnie misji, która jest nie tylko 

możliwa, ale i konieczna. Idźcie i głoście świadectwem swojego życia, że Chrystus jest Panem waszego 

życia, i że pragniecie Mu jak najpiękniej służyć.” – dodał. 
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Mówiąc o trudnościach w codziennym dawaniu świadectwa o Chrystusie, wynikających z nie 

zrumienienia przez rówieśników, biskup przytoczył cechy dobrego apostoła, którymi powinien się 

charakteryzować każdy służący przy ołtarzu, ministrant, lektor czy ceremoniarz. -„Dobry apostoł to 

taki, który naprawdę wierzy w Boga, nigdy się Go w swoim życiu nie wyprze, będzie głosił Jego chwałę 

i modlił się do Niego. Dobry apostoł to człowiek wdzięczny, ufny, miły, miłosierny, bohater wiary, 

prawdomówny, gorliwy i prawy. Dobry apostoł jest wytrwały !” – podkreślił biskup. 

Po Eucharystii w Wyższym Seminarium Duchownym klerycy przedstawili program powołaniowy, po 

którym był czas na zwiedzanie seminarium, odwiedziny znajomych alumnów i słodki poczęstunek. !      

http://archidiecezja.lodz.pl/ 

 

W Dniu Jedności Służby Liturgicznej uczestniczyli również ministranci z naszej parafii wraz ze 

swym opiekunem ks. Stefanem Bujakiem.  

W naszej parafii w skład Służby Liturgicznej Ołtarza wchodzi ok. 30 posługujących. Są to kilkuletni 

chłopcy, młodzież i dorośli. Są wśród nich ceremoniarze, lektorzy, ministranci i kandydaci. Najstarszy 

wiekiem to senior seniorów - lektor – 83-letni pan Hubert Lindner, będący już 33 lata w posłudze przy 

ołtarzu. Trzej ministranci – kandydaci na posługę lektorską: Adam Barczyński, Konrad Budzyński 

i Mateusz Albiniak są obecnie uczestnikami archidiecezjalnego Kursu Lektorskiego.  

Serdecznie zapraszamy chłopców po Pierwszej Komunii św., którzy chcieliby przystąpić do grona 

ministrantów oraz młodzież gimnazjalną i szkół średnich, którzy pragnęliby zostać Lektorami. Na 

wszystkich zdecydowanych czekamy w zakrystii w każdą niedzielę przed Mszą św. o godzinie 11.  

Nie lękajcie się !!!        KRÓLUJ NAM CHRYSTE   

Brama Święta (17)  
20 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata dobiegł końca Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Tego dnia Papież Franciszek uroczyście zamknął 
Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra. Przez cały rok opisywaliśmy kolejne obrazy – płaskorzeźby znajdujące się na tych drzwiach. W  oparciu o obszerne 
fragmenty książki kard. Virgilio Noe pt. „Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie” przedstawiamy opis ostatniego panelu. W tym odcinku:  

Panel szesnasty: 
Otwarcie Bramy Świętej  

„Oto stoję u drzwi i kołaczę” 
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść 

ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co 
mówi Duch do Kościołów. (Ap3,20-22)  

 
Ostatnia płaskorzeźba Bramy Świętej utrwala historyczny moment jej 

inauguracji. Rankiem w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 1949 roku 
Pius XII w asyście dwóch kardynałów zbliża się do Bramy Swiętej Bazyliki Św. 
Piotra i uderza w nią przygotowanym cennym młotkiem – tak świat katolicki 
wkracza w XXVI Rok Święty swej historii. Jest to rok wielkiego powrotu. Świat, 
który przeżył na swej skórze historię marnotrawnego syna oddalając się od 
Boga i trwoniąc wszelkie dobro, wraca do domu pociągnięty miłosierdziem tego, 
kto ma tak szerokie ramiona, że przyjmuje wszystkich zwracających się do 
Niego. Patrząc na figurę papieża Piusa XII, przychodzą na myśl słowa jego bulli 
„Jubilaeum maximum” ogłaszającej Rok Święty: … trzeba stać się bogatym w 
Ducha pobożności kierującego wiernymi w zeszłych wiekach, którzy pokonując 
niezliczone trudności, często pieszo przybywali do Rzymu, aby obmyć własne 
grzechy łzami skruchy i wybłagać u Boga przebaczenie i pokój.  

Przekraczając Bramę Świętą starajmy się przypomnieć bogactwo 
myśli, które ona sobą wyraża. Te wrota powinny być wrotami nawrócenia, które 

staje się szczere tylko wtedy, kiedy doprowadza do wewnętrznej przemiany. Pozwala nam to stwierdzić w jakim punkcie znajduje się nasza miłość do Boga oraz 
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pomaga nam podjąć decyzje powrotu do Tego, który chętnie przebacza. Stoimy przed Bramą Miłosierdzia. Za tymi podwojami czeka na nas przebaczający Bóg, 
który raduje się z całym niebem z powrotu grzesznika. Przed nami brama świętości i sprawiedliwości uświęcona krwią Sprawiedliwego. 

Każdy człowiek powinien czerpać z niej korzyści: gorliwi chrześcijanie, by mogli wzrasrać w sprawiedliwości i miłości braterskiej, w wiernej miłości 
Chrystusa i Jego Kościoła; mniej gorliwi, aby rozpalili żar wiary; obojętni i zagubieni, aby odnaleźli drogę prowadzącą do domu. Musimy uważać na słowa 
zachęty wyryte na Bramie Świętej: Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. 

Pan jest żebrakiem miłości, nieustannie krążącym wśród ludzi i błagającym o miłość. Dajmy Mu to o co prosi ! Otwórzmy Mu drzwi naszego serca ! 
Nie jesteśmy godni przyjmować Go, ale On jest godzien do niego wejść. Jeden lęk powinien ograniczać chrześcijanina – lęk przed nie usłyszeniem pukania 
Boga i nie otwarciem Mu drzwi duszy. 

Dyskretny gość nie nalega; nieoczekiwany i odrzucony idzie dalej. Ten właśnie lęk ogarniał św. Augustyna: Boję się, że Jezus przejdzie, zapuka, a ja 
Mu nie otworzę. Kto wie, czy jeszcze raz powróci ?  

 

      A ja jestem szczęśliwa - Kącik Siostry Kingi 
W swoim Kąciku Siostra Kinga Pruszak zamieszcza radosne opowiadania, wierszyki, pełne 
humoru dowcipy lub zagadki ze swego bogatego zbioru. Dziś kolejne zwrotki pogodnego wiersza 

o zapominaniu:  

Smutki i radości objawów starości 

Dwa razy dziennie – raz przy śniadaniu, a potem w obiad po drugim daniu 

Zażywam leki, tabletki białe: cztery połówki i cztery całe. 

Często się pieklę (bom nie aniołem), gdy w obiad nie wiem, czy rano wziąłem ? 

Tę gorycz klęski wątpliwie słodzi wiedza, że oto starość nadchodzi. 

 

Żuję kolację – w niej polędwica me podniebienie smakiem zachwyca. 

Pogodnie dumam o tej starości … Czy ona musi stale nas złościć ? 

Przecież jest piękna. Masz sporo czasu … Chcesz iść nad wodę, albo do lasu, 

To sobie idziesz – nikt ci nie broni. Z lóżka zbyt wcześnie też nikt nie goni,  

Bowiem nie musisz pędzić do pracy, jak wszyscy twoi młodsi rodacy. 

 

Co prawda wigor z wolna przekwita, lecz po co wigor u emeryta ? 

Podwyżki pensji już nie wyprosisz, należną gażę poczta przynosi … 

Spokojnie patrzysz jak świat się zmienia, gdyż wiek ci daje mądrość spojrzenia … 

Więc wiwat starości ! Niechaj nam służy, nawet gdy trochę chwilami nuży. 

Bowiem jak sądzę w tym jest rzecz cała. By jak najdłużej ta starość trwała … 

Autor wiersza nieznany lub zapomniany 

M a ł y   F r a n c i s z e k 
Bombka dla Dzieciątka 
Drogie Dzieci. Rozpoczynamy czas Adwentu. 

 Adwent przygotowuje nas do Świąt Bożego Narodzenia. Kiedy cała Ziemia 

oczekiwała na przyjście Mesjasza prorocy wysłani przez Pana Boga wzywali ludzi do 

nawrócenia, czyli do przygotowania czystych serc, otwartych na przyjęcie Zbawiciela.  

Czy nasze serca też będą czyste i otwarte na spotkanie z Jezusem? 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 czystych serduszek, Waszych 

dobrych uczynków i Waszej miłości do Pana Jezusa, którego  niedługo powitamy 

w żłóbku jako Dzieciątko.  

Do zobaczenia na roratach w każdy piątek o 17.30 i na niedzielnych 

mszach św., a losowanie i rozdanie nagród odbędzie się 8 stycznia 2017 

roku po mszy św. o godz. 11.00. Pozdrawia Was - Wasz Anioł    
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Głos Akcji Katolickiej 
 

20 lat Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej 
W sobotę, 12 listopada, w auli Wyższego Seminarium Duchownego 
w Łodzi, miejscowy DIAK, rozpoczął świętowanie jubileuszu 

dwudziestolecia powołania swego istnienia. Przybyłych na spotkanie 
członków POAK powitała prezes DIAK Marianna Strugińska-
Felczyńska. Następnie konferencję na temat: „Dlaczego św. Jan 
Paweł II upomniał się o Akcję Katolicką”, do członków 
i sympatyków AK, wygłosił ks. Józef Niżnik. W swym referacie 
Asystent przemyskiej AK, zwrócił uwagę na to, że: -„Akcja 

katolicka ma służyć temu, by katolicy świeccy działający 
dzisiaj, żyjący dzisiaj brali żywy udział w tych wszystkich 

debatach, które są w przestrzeni publicznej, nawet jeśli są 
potężne siły, które chciały, by ją z tej przestrzeni usunąć 
i zamknąć jej usta!”. Nawiązując do reaktywowania AK w Polsce, 

ks. Niżnik przypomniał świętującym jubileusz, że: -„Akcja Katolicka powstała z pragnienia serca 
i przynaglenia Jana Pawła II”, w związku z czym, -„jej członkowie powinni być świadomi spłacenia 

ciążącego na nich długu”.  
Centralnym punktem obchodów była Eucharystia, której przewodniczył Arcybiskup Marek Jędraszewski. W homilii, 
Metropolita Łódzki w nadmienił, że: -„Dziś czekamy na jasny i zdecydowany głos katolików świeckich, 
zwłaszcza wyrażający się poprzez struktury Akcji Katolickiej”. Arcybiskup Jędraszewki, przypomniał 
również członkom AK, że w chwili obecnej -„naród nie może milczeć, wobec zła, które chce zawładnąć 
naszymi sumieniami. Katolicki naród musi jednoznacznie wyrażać ten świat wartości, dla którego 
Chrystus go powołał, i których musi strzec, dla dobra Kościoła, dla zbawienia nas, dla dobrej 

przyszłości naszej Ojczyzny i całego świata. 
Liturgię Mszy św. swoim śpiewem uświetnił Chór TON pod dyrekcją Pauliny Twardowskiej z naszej parafii. 

Po Eucharystii, serca wiernych zebranych w archikatedrze, rozgrzewał śpiew zespołu „Melodyjki”, ze zgierskiej 
parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Celebrowanie jubileuszu zakończyło uroczyste wręczenie legitymacji członkom 
POAK oraz modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. 
Zarząd krajowy, podczas obchodów jubileuszowych, reprezentował rzecznik AK w Polsce Artur Dąbrowski, który 

w imieniu prezes KIAK Urszuli Furtak, bp. Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta AK oraz Zarządu 
Krajowego, złożył Jubilatom życzenia. Niech ten -„świąteczny czas Jubileuszu dwudziestu lat Waszej misji 
w budowaniu żywego Kościoła w Archidiecezji Łódzkiej, staje się w Waszych sercach pięknym 
dziękczynieniem a jednocześnie wielką deklaracją trwania na fundamencie wiary”, powiedział Artur 
Dąbrowski, przytaczając słowa z Listu Gratulującego sygnowanego przez prezes KIAK i Krajowego Asystenta 
Kościelnego. 
W uroczystościach 20-lecia AK AŁ uczestniczyli członkowie i sympatycy naszego Parafialnego Oddziału 

Akcji Katolickiej wraz z księdzem proboszczem Wiesławem Durą i Asystentem Parafialnym 
Ks. Tadeuszem Sochą. 
Łódzki DIAK skupia w swych szeregach ponad 150 członków, którzy realizowane przez siebie apostolstwo 
świeckich realizują w 13 Parafialnych Oddziałach na terenie archidiecezji. Funkcję prezesa DIAK pełni Marianna 

Strugińska-Felczyńska. Diecezjalnym asystentem AK jest ks. kan. dr Andrzej Blewiński. 

 

Odpowiadać na posłanie „Idźcie i głoście”. 

Świadectwem życia - odpowiadać na posłanie „Idźcie i głoście”. 
W Nazarecie Maryja wyraziła zgodę na Boży plan – z miłością przyjęła wówczas Słowo, które stało się ciałem (por. J 

1,14). (…) Wkrótce potem opuściła Nazaret, by iść do swej krewnej Elżbiety. Przecież „Fiat” Maryi stało się również Jej zgodą na 

posłanie, by nieść Chrystusa i głosić Go wszystkim, za których miał oddać życie Jej Syn. 

Człowiek, który spotkał Boga nie może nie mówić o Nim innym. Świadectwo jest imperatywem zawartym w samej istocie 

bycia chrześcijaninem. Zadanie wyznaczone przez Chrystusa jest bardzo jasne: „Idźcie i głoście”. Mistrz z Nazaretu nie mówi: 

„Czekajcie, aż do was przyjdą”. Mówi wyraźnie: „Idźcie!”. (…) 

Wrażliwość Maryi kazała Jej jak najszybciej iść do Elżbiety. Niosąc pod sercem Chrystusa udała się, by nieść pomoc, by 

służyć krewnej w zwykłych domowych posługach, by spełniać uczynki miłosierdzia. Te wszystkie cele skupiają się w jednym – 

poszła, by zaświadczyć swym życiem o tym, że Bóg jest miłosierny. Chrystusa trzeba najpierw głosić swoim życiem –„Tak niech 

świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16). To 

słowa samego Chrystusa. (…) 
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Słowem - odpowiadać na posłanie „Idźcie i głoście”. 
Drugim motywem maryjnej wędrówki do Elżbiety była radość z faktu, że Bóg okazał światu swe miłosierdzie i zechciał 

zamieszkać wśród ludzi. Takiej radości nie da się „zamknąć” tylko dla siebie. (…) 

Gdy tylko Maryja pozdrowiła Elżbietę, krewną napełnił Duch Święty. On zawsze towarzyszy głosicielom Dobrej Nowiny. 

Papież Benedykt XVI przypominał z mocą, że „ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam —nie jest sam ani za życia ani w chwili 

śmierci” (Watykan, 24 IV 2005 r.).  

Gdy dzisiaj świat wypowiada tak wiele słów, to – jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego – „przez wszystkie słowa 

Pisma świętego Bóg wypowiada tylko jedno Słowo, swoje jedyne Słowo, w którym wypowiada się cały” (KKK 102). My mamy 

być świadkami tego Słowa! Mamy z zapałem głosić Jezusa Chrystusa.  

Dzisiejszy świat tak naprawdę potrzebuje Dobrej Nowiny, mimo, że będzie deklarował często brak takiej potrzeby, a 

Chrystusa będzie wyrzucał poza nawias życia. Dzisiejszy świat – poraniony terroryzmem, nieszczęściami, agresją – tęskni za 

Dobrą Nowiną! Św. Jan Paweł II uczył nas, że „człowieka [...]nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek 

nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa” (Warszawa, 2 VI 1979 r.).Posłudze apostoła, który idzie i głosi, pomaga 

też ciągłe zgłębianie treści ewangelicznego kerygmatu. Zachęcam Was dziś gorąco do stałej formacji, która będzie drogowskazem 

w naszym dążeniu za Chrystusem i w głoszeniu Jego orędzia innym. Wasze Wspólnoty są wspaniałą formą poznawania Chrystusa 

i odczuwania piękna Kościoła. Niech Wasze ruchy, stowarzyszenia i grupy stanowią zawsze doświadczenie wspólnoty 

Wieczernika! 

Zapytał kiedyś Chrystus swych uczniów: „O czym to rozprawialiście w drodze?”. A o czym my dzisiaj najchętniej 

rozmawiamy? Rozmawiajcie o Bogu! Mówcie o Nim z odwagą i miłością. Nieście Jego pełne miłości orędzie do wszystkich 

spragnionych Bożego Słowa – ono jest „żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny” (por. Hbr 4,12). 

Raz jeszcze powróćmy do domu Elżbiety. (…) Maryja, która widzi i słyszy, że krewna poznała Jej Tajemnicę, wyśpiewuje 

wspaniały hymn uwielbienia Boga – „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1,46-47). 

Zadanie głoszenia Ewangelii jest nie tylko obowiązkiem, ale prawem, przywilejem i radością uczniów Pana. Życzę Wam 

wszystkim gorliwości i zapału w głoszeniu czynem i słowem Dobrej Nowiny. Życzę, by poprzez realizację nakazu misyjnego 

życie każdego z nas było radosnym hymnem uwielbienia Boga „bogatego w miłosierdzie”. Bóg bowiem czyni wielkie rzeczy, 

święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie na pokolenia” (por. Łk 1,49-50).Amen 
Fragmenty Homilii kard. Gerharda Müllera, Prefekta Kongregacji Nauki Wiary 
wygłoszonej podczas Mszy świętej w ramach Poznańskiego Forum Duszpasterskiego. Poznań – kościół św. Rocha, 24 września 2016r.[Dz 1,12-14; Łk 

139-56] http://www.archpoznan.pl 

 

Z   KANCELARII   PARAFIALNEJ 

 

W październiku 2016: 

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali: 
Tymoteusz Wiktorski, Wojciech Tomasz Gugała, Daria Laura Sosnowska, Jan Roman Wnuk, 

Aleksander Jan Misiuda 

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Jadwiga Michalska, Helena Szostek, Janina Szczechura, Łucja Zawirska, 

Leon Ankerstein, Sabina Skupień, Barbara Łęcka, Stanisław Starczewski, 

Teresa Urbańska, Helena Ciereszko, Stanisław Frontczak, Andrzej Przybyła, Stanisław 

Kucharski 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:  
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)                     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 
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,  

KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU               w ostatni piątek miesiąca (30 grudnia o godz. 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 w godz. 15.00 – 17.30 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:                                                                    w niedziele przed Mszą Św. o godz.   6:45 i 9:00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:                                            w środy po Mszy Św.  o godz. 18:00 

KANCELARIA PARAFIALNA:  
Dni powszednie:             9.00-12.00;    15.00-17;     Tel.: 42-233-67-77 
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20 lat Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej: 
 

Dzień Jedności Służby Liturgicznej Ołtarza: 

 


