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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   
 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Moi Drodzy Parafianie,  
 Już od tej niedzieli, rozpoczynamy Nowy Rok liturgiczny.  
 Adwent, to "czas" który ma NAS wprowadzić do umiłowania Pana Boga. 
Rozmiłować w wierze. Mamy razem z NMP przygotować się do spotkania 
z Panem Bogiem; mamy czuwać i być uważnymi.  
 To w Adwencie są Msze św. Roratnie, aby z Maryją, która mówi Fiat 
umieć powiedzieć Panie Przyjdź; poprowadź i Mnie do spotkania z Panem, 
który przychodzi.  
 Niech to będzie czas radosnego czuwania w oczekiwaniu. 

         Ks. Robert 

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA: 

 
Jako  
antidotum 
na pośpiech 
Jezus  
proponuje 
dziś każdemu  
wytrwałość:  
„Przez swoją 
wytrwałość 
ocalicie  
wasze życie”  
 
 
 
Maryja mówi 
do ciebie: 
patrz na  
Jezusa, On ma 
dla ciebie 
pokarm,  
który jest na 
zawsze,  
na wieczność 

 Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie! – tym jednym zda-
niem Maryja chce nam powiedzieć: przyjrzyjcie się Jezusowi, bo w 
Nim się spełnia na nowo obraz Józefa z Egiptu. To jest nowy Józef. 
To jest ten, który was ratuje od śmierci z głodu. To jest ten, który 
ma dla was pokarm na życie wieczne. To jest ten, który może zaspo-
koić każdy wasz głód!  
 …  Maryja mówiąc: „zróbcie cokolwiek wam powie Jezus”, 
mówi do nas coś bardzo ważnego! My możemy mieć takie doświad-
czenie nasycenia. Biblijne siedem lat sytości – wiele rzeczy nas w 
życiu cieszy. Za wieloma w życiu gonimy. Co do wielu rzeczy mamy 
przekonanie, że jeśli po nie, nie sięgnę to się nie spełnię. Ale potem 
przychodzi taki moment jak ze snu Faraona, który widział siedem 
krów, które wychodzą z Nilu i pożerają te siedem tłustych – a więc to 
wszystko, co cię syciło.  
 Naraz to wszystko, co cię syciło, przestaje być ważne. Nie daje ci satysfakcji. Nie daje ci rado-
ści. Nic z tego, co cię cieszyło: ani władza, ani pieniądz, ani pozycja, ani wygoda w życiu. Nic cię nie 
syci, jesteś głodny i coraz bardziej jesteś godny. Masz wrażenie, że umrzesz z głodu. Wtedy Maryja 
mówi do ciebie: patrz na Jezusa, On ma dla ciebie pokarm, który jest na siedem lat, na zawsze, na 

wieczność! (Abp Grzegorz ryś 24 sierpnia 2019 roku na Jasnej Górze)  https://www.archidiecezja.lodz.pl/ 

 … aby pomóc nam uchwycić to, co jest ważne w życiu, Jezus 
przestrzega nas przed dwiema pokusami. 
 Pierwszą jest pośpiech, natychmiastowość. Dla Jezusa nie 
wolno iść za tymi, którzy mówią, że kres nadejdzie natychmiast, że 
„nadszedł czas”. Innymi słowy, nie należy naśladować tych, którzy 
szerzą niepokój i podsycają lęk przed innymi i przed przyszłością, bo 
strach paraliżuje serce i umysł  
 … Jeśli gonimy za "natychmiast", to zapominamy o tym, co 
trwa na zawsze: to uganiamy się za obłokami, które przemijają i 
tracimy z oczu niebo. Pociągnięci najnowszą wrzawą, nie znajdujemy 
już czasu dla Boga i dla brata, który mieszka obok.  
 … Jako antidotum na pośpiech Jezus proponuje dziś każdemu 
wytrwałość: „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. Wytrwałość to podążanie naprzód każdego 
dnia, wpatrując się w to, co nie przemija: w Pana i bliźniego. Właśnie dlatego wytrwałość jest darem Bo-
ga, dzięki któremu zachowywane są wszystkie Jego inne dary. Prośmy dla każdego z nas i dla nas jako 
Kościoła o trwanie w dobru, abyśmy nie tracili z oczu tego, co się liczy. To jest błąd pośpiechu.  ( Z homilii 
papieskiej 17.11.2019) 

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA             http://franciszek.org.pl/  
Do  użytku wewnętrznego wspólnoty parafialnej.  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77;  
Okładka:  Zdjęcia:1. str: Maria Mazurkiewicz; 12 str. Maria Niedziela oraz wewnątrz numeru: https://archidiecezja.lodz.pl i inne strony Internetu.  
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ks. Proboszcz Robert Kaczmarek; Osoby wspomagające: Maria Mazurkiewicz, Walde-
mar 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  

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

https://www.archidiecezja.lodz.pl/2018/08/abp-rys-maryja-mowi-do-ciebie-patrz-na-jezusa-on-ma-dla-ciebie-pokarm-na-zawsze-na-wiecznosc/


INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA GRUDZIEŃ 2019 

 POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA  
FRANCISZKA  
powszechna 

 Aby każdy kraj postanowił podjąć 

konieczne kroki, by jego prioryte-
tem stała się przyszłość ludzi mło-
dych, zwłaszcza tych, którzy cier-
pią.  
Członkowie Kół Różańcowych odmawiają 
codziennie jedną wyznaczoną dziesiątkę 
różańca  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
Za rodziny katolickie, aby okres 
Adwentu był czasem pogłębienia 
wiary i dobrego przygotowania do 
obchodów świąt Bożego Narodze-
nia.  
Członkowie Krucjaty z naszej parafii modlą 
się nieustannym różańcem w wyznaczonych 
godzinach 19 dnia każdego miesiąca 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

Aby kontemplacja tajemnicy Bo-
żego Narodzenia odnowiła serce 
każdego wierzącego.  
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SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 
AKCJA KATOLICKA – Śpotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, w drugi i ostatni czwartek po Mszy s w. o godz. 17.30;  Prezesem POAK jest 
Maria Dąbrowska,  Asystentem Kos cielnym – ks. Tadeusz Śocha 
SCHOLA – pro by w czwartki . Msze s w. z udziałem scholi w niedziele - godz. 11.00. Ścholę prowadzi Grzegorz Krautsztrung 
ASYSTA – spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekun  ks. Tadeusz Śocha 
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA -  Śpotkania ministranto w - w kaz dą sobotę o godz. 9.00. Opiekun -  ks.  Robert Kuz ma 
ŻYWY RÓŻANIEC  - Śpotkania w kaz dą trzecią niedzielę miesiąca. Opiekunem jest ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek 
DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunami są ks. Tadeusz Śocha i ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. NMP Nieustającej Pomocy w Woli Żaradzyn skiej 
PARAFIALNE KOŁO CARITAS  -  Opiekunem jest ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek 

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

W LISTOPADZIE 2019  odeszli do Pana…  
Genowefa Kosonóg, Janina Fortuna-Pokrywka, Anna Roksela, Józef Świerc, Tadeusz Pa-

wełczyk, Bogdan Drożdż, Zofia Ciura, Daniela Lassowska, Katarzyna Jerzewska, Zyg-

munt Orski, Piotr Gronowski, Kazimierz Bzura, Halina Bzura; 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

W LISTOPADZIE  2019 mocą Chrztu  Świętego do wspólnoty  
Kościoła przez polanie wodą zostali włączeni: 

Liliana Zofia Pęczek, Lena Katarzyna Wydrych, Aleksander Julian Gołos, Milena Małgo-

rzata Kowalska, Leon Mikołaj Wolniak, Zuzanna Szymaniak; 

Gdybyśmy 
znali wartość 
Ofiary Mszy 
świętej, z jak 
wielkim 
zapałem 
byśmy jej 
słuchali.  
(św. Jan 
Maria 
Vianney) 

DNI POWSZEDNIE ..….………………………………...…….....7.00;  7.30;  17.30;  18.00 
SOBOTY………………………………….………..…....……… 7.00; 7.30;    8.00;   18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA …………………………...7.00;  8.00;  9.30   11.00  12.30;   18.00 
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z oddaniem czci jego relikwiom, w czwartki …….   ..17.30 
W INTENCJI  ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,  
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU w ostatni piątek miesiąca ….... 18.00 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy ...15.00 – 17.30 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH w niedziele przed Mszą Św. ………...7.00;    9.30;   11.00;     

             NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w środy ...……....….  18.00 

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

ZMIANA GODZIN MSZY ŚWIĘTYCH w 2020 r:  
W ROKU 2020 MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA W NASZYM KOŚCIELE ODPRAWIANE BĘDĄ  O GODZINACH:  

7.30, 9.30, 11.00, 12.30 I 18.00.  
W NOWY ROK  - PIERWSZA MSZA ŚW. O GODZ. 9.30 



  

9 grudnia przypadają imieniny  
Księdza Proboszcza Seniora Wiesława Dury.  

Z tej okazji życzymy Księdzu dużo zdrowia, pomyślności, radości 
i wielu łask Bożych  w posłudze kapłańskiej i życiu prywatnym.  

Niech Pan Jezus Cię prowadzi, Duch Święty oświeca, a Matka Boża 
otacza swym płaszczem miłości i matczynej opieki.  

Z darem modlitwy w imieniu członków Akcji Katolickiej 
i  wszystkich parafian życzenia składa zespół redakcyjny 
„Głosu Świętego Franciszka”. Szczęść Boże ! 
 

Msza św. w intencji Solenizanta odbędzie się  
 w dniu    9.12.19 o godz. 7.00. 

Akcja Katolicka przy naszej parafii zaprasza na pielgrzymkę  
w dniu 7. grudnia, 
w pierwszą sobotę miesiąca 

DO NIEPOKALANOWA  
(Oddaj się Maryi - Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi - konferencja, Eu-

charystia, Nabożeństwo wynagradzające NSM, zwiedzanie: bazylia, Kaplica św. 

Maksymiliana, Muzeum, Panorama Tysiąclecia, Kaplica Wieczystej Adoracji 

MB Pokoju) 

I DO SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM  

(KSIĘŻA PALLOTYNI) 

z monumentalnym, kilkaset metrowym witrażem  

przedstawiającym Chrystusa Pankratora. 
Wyjazd o godz. 6.00 sprzed kościoła św. Franciszka z Asyżu. 

Koszt 80,- zł, w tym obiad. 
Zapisy w kancelarii parafialnej  

lub u ks. Tadeusza Sochy tel. 601 507193 

„Oto zwiastuję wam radość wielką,  
która będzie udziałem całego narodu:  

dziś w mieście Dawida  
narodził się wam Zbawiciel,  
którym jest Mesjasz, Pan” 

 
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim naszym czytelnikom, kapłanom i parafianom obfitości  

darów Bożych, które płyną z Betlejemskiego Żłóbka.  Niech nowonarodzony Zbawiciel świata opromienia Was świa-
tłem swojej łaski, niech rozpala w Waszych sercach prawdziwą miłość, niech napełnia Was nadzieją.  

 NIECH JEZUS CHRYSTUS NARODZI  SIĘ W KAŻDYM Z NAS,  
       w naszych sercach, rodzinach i całej parafii. Niech pomoże pokonać to, co smutne i trudne.  
 Niech uzdolni nas  do dawania o Nim świadectwa przez nasze codzienne życie.  
 Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego! 

Członkowie Akcji Katolickiej i Redakcja Głosu Świętego Franciszka 
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GRUDZIEŃ WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 
1.12      NIEDZIELA 1. NIEDZIELA ADWENTU.                POCZĄTEK ROKU LITURGICZNEGO.  

Obrzęd błogosławieństwa wieńca adwentowego. Początek akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
(Świeca Caritas). Katechumenat: Obrzęd przyjęcia do Katechumenatu, archikatedra godz. 19.00 

2.12 PONIEDZIAŁEK Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera 

3.12       WTOREK Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera   

4.12          ŚRODA Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła, św. Barbary. 

5.12  CZWARTEK  I czwartek miesiąca. Św. Saby Jerozolimskiego prezbitera, bł. Narcyza Putz prezbitera, jednego z 
grona 108 męczenników, ofiar II wojny światowej 

6.12         PIĄTEK  I piątek miesiąca. Św. Mikołaja , biskupa   

7.12        SOBOTA Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.   
I sobota miesiąca .      
Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej o godz. 8.00. 
PIELGRZYMKA PARAFIALNA DO NIEPOKALANOWA I OŻAROWA 

8.12       NIEDZIELA 2. NIEDZIELA ADWENTU.  UROCZYSTOŚĆ  NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP.   
ŚWIĘTO PATRONALNE MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ   12.00 - GODZINA ŁASKI .  
REKOLEKCJE ADWENTOWE. Rekolekcje będzie głosił ks. dr Wiesław Kamiński, Przewodniczący 
Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej.  
DZIEŃ MODLITW ZA KOŚCIÓŁ NA WSCHODZIE - ZBIÓRKA OFIAR. DZIEŃ MODLITW ZA BEZROBOTNYCH 

9.12 PONIEDZIAŁEK Dzień imienin Ks. Proboszcza Wiesława Dury. Msza św. w intencji Solenizanta o godz. 7.00 
REKOLEKCJE ADWENTOWE. Msze św. o godz.  7.00, 7.30, 9.00,  17.00, 18.00 
 Św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin  

10.12        WTOREK NMP Loretańskiej . REKOLEKCJE ADWENTOWE. Msze św. g.  7.00, 7.30,  9.00, 17.00, 18.00  
99. ROCZNICA ERYGOWANIA DIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

11.12          ŚRODA Św. Damazego I, papieża    

12.12   CZWARTEK Najświętszej Maryi Panny z Guadelupe. 

13.12        PIĄTEK Św. Łucji, dziewicy i męczennicy.  
38. ROCZNICA OGŁOSZENIA STANU WOJENNEGO.   
DZIEŃ MODLITW ZA OFIARY STANU WOJENNEGO. MSZA ŚW. W KOŚCIELE OJCÓW  JEZUITÓW, GODZ. 16.00 

14.12        SOBOTA Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła      
VIII SESJA PLENARNA IV SYNODU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

15.12      NIEDZIELA 3. NIEDZIELA ADWENTU. NIEDZIELA „ GAUDETE” - RADOŚCI. Ołtarze ozdabia się kwiatami 
Ołtarze ozdabia się kwiatami. Ornat może być koloru różowego.  
Zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Obrony Życia im. Stanisławy Leszczyńskiej 
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ DNI KWARTALNE MODLITW O ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE RODZIN (3. TYDZ. ADWENTU) 

16.12 PONIEDZIAŁEK Św. Adelajdy. Można rozpocząć Nowennę do Dzieciątka Jezus (odmawiamy od 16 do 24 grudnia) 

17.12       WTOREK Św. Jana Mathy 
DRUGA CZĘŚĆ ADWENTU. Dni powszednie od 17 do 24 grudnia włącznie są przeznaczo-
ne na bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego (Kal.42) 

18.12         ŚRODA Świętych męczenników Pawła Mi, Piotra Doung i Piotra Truat 

19.12   CZWARTEK Św. Anastazego I papieża   

20.12          PIĄTEK Św. Dominika z Silos 

21.12       SOBOTA Św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła   

22.12      NIEDZIELA 4. NIEDZIELA ADWENTU. POCZĄTEK ZIMY.  

23.12 PONIEDZIAŁEK Św. Serwulusa. Spotkania w domu Arcybiskupa z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

24.12      WTOREK WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO. Msze św. 7.00,7.30 i PASTERKA  godz. 24.00 
DZIEŃ IMIENIN BISKUPA SENIORA ADAMA LEPY-życzenia imieninowe dla solenizanta w domu Arcybisku-
pa 23.12.2019, godz. 12.00. Adama i Ewy, pierwszych rodziców 

25.12         ŚRODA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO. Pierwsza msza św. o godz. 8.00 

26.12      CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA. Tam, gdzie istnieje zwyczaj - obrzęd błogo-
sławieństwa owsa 

27.12       PIĄTEK ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY . Tam, gdzie istnieje zwyczaj - obrzęd błogosławień-
stwa wina . Obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  
Bł. Marii Klementyny Anuarity Nengapeta, dziewicy i męczennicy  
O godz. 18.00 Msza św. w int. zmarłych, których polecamy Bogu w parafialnych wypomin-
kach, oraz w intencji tych, których powołał Bóg do siebie w ubiegłym miesiącu.  

28.12        SOBOTA ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW. Tam, gdzie istnieje zwyczaj - obrzęd błogosła-
wieństwa małych dzieci 

29.12       NIEDZIELA NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA   
Bł. Marii Klementyny Anuarity Nengapeta, dziewicy i męczennicy  

30.12PONIEDZIAŁEK 6. DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO. Św. Eugeniusza   

31.12      WTOREK 7. DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO. Św. Sylwestra I. 
NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU KALENDARZOWEGO godz. 18.00 

1.01   NOWY ROK PIERWSZA MSZA ŚW. O GODZ. 9.30; Pozostałe: 11.00, 12.30, 18.00 
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Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Dzieciątko Jezus, usłysz nas.  
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
  

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny, 
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, 
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, 
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca, 
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, 
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, 
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, 
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, 
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, 
żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli, 
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszyst-
kich narodów, 
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich, 
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości, 
  

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko. 
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko. 

  

Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Od złości światowej, 
Od pożądliwości ciała, 
Od pychy żywota, 
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko 
Przez chwalebne objawienie się Twoje, 
Przez ofiarowanie się Twoje, 
Przez niewinność Twoją, 
Przez prostotę Twoją, 
Przez posłuszeństwo Twoje, 
Przez łagodność Twoją, 
Przez pokorę Twoją, 
Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko. 
  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus! 
  

P: Będę się radował w Panu. 
W: Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim. 
  

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i 
upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miło-
ści oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich 
pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. W: Amen 
 
 

Jedną z form bezpośredniego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia jest 
Nowenna do Dzieciątka Jezus.  Przez 9 ostatnich dni Adwentu od 16 do 24 grudnia 
można ją odmawiać wraz z Litanią do Dzieciątka Jezus. Nowennę i Litanię można też 
odmawiać w całym okresie Bożego Narodzenia    

Litania do Dzieciątka Jezus 

“Czerp ze 
skarbów  
mego  
dzieciństwa, 
istotą tej ta-
jemnicy  
pokonasz 
wszelkie 
trudności”.  
 
Słowa Pana Je-
zusa do francu-
skiej karmeli-
tanki – sługi Bo-
żej – siostry 
Małgorzaty od 
Najświętszego 
Sakramentu 
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 Dnia 19 listopada 2019 odbyły się centralne uroczystości 100-lecia 

istnienia zakonnej prowincji Salezjanów z siedzibą w Warszawie (do inspek-

torii tzn. prowincji zakonnej warszawskiej należą łódzcy Salezjanie Księdza 
Bosko, którzy są obecni w naszym mieście od 1922 roku). Z tej okazji przy-

był do Łodzi z Rzymu najwyższy przełożony Towarzystwa Salezjańskiego. 

Jest nim Hiszpan Generał Zakonny ks. Angel Artime. Jest on 10-tym na-

stępcą św. Jana Bosko, założyciela Zakonu. W uroczystościach tych uczest-

niczył nasz parafianin, jeden z najstarszych salezjanów, pracujący od wielu 

lat na Białorusi Ks. Zdzisław Weder. 

 Przytoczmy kilka faktów historycznych dotyczących łódzkich Sale-

zjanów: 

• Po przybyciu do Łodzi na ul. Wodną 34, w 1922 roku Salezjanie 

przejęli Szkołę Rzemiosł Towarzystwa „Resursa”. Uroczystość odda-

nia szkoły Salezjanom i poświęcenie kaplicy szkolnej odbyła się w 

obecności kard. Aleksandra Kakowskiego, metropolity warszawskie-

go w asyście bpa Wincentego Tymienieckiego i bpa włocławskiego 

Stanisława Zdzitowieckiego. 

• W roku 1924, aktem darowizny Salezjanie otrzymali szkołę na wła-

sność z prawami szkoły państwowej. Rok później wybudowano 

nowe budynki szkoły z internatem i halami fabrycznymi. 

• W roku 1926 w nowej kaplicy odbył się Misyjny Kongres Salezjań-

ski. Tak rozpoczęła się działalność Salezjanów pod przewodnictwem 

ks. Antoniego Łatka. Praca salezjańska w Łodzi przy ulicy Wodnej 

obejmowała także działalność oratoryjną, duszpasterską, a nawet 

wydawniczą. 

• Szkoła Rzemiosł od 1936 roku przekształciła się na dwie instytucje: 

4-letnie Gimnazjum Mechaniczne i 3-letnią Szkołę Mechaniczną. 

• Rok 1939. Postępujący rozwój placówki szkolno-wychowawczej przy 

ulicy Wodnej 34 został nagle zahamowany przez wybuch drugiej 

wojny światowej. Nowi niemieccy użytkownicy w pomieszczeniach 

budynku i warsztatach szkolnych urządzili zakłady szkoleniowe dla 

ministerstwa lotnictwa. 

• W październiku 1941 roku zamknięto Kaplicę. Początkowo pełniła 

ona funkcję magazynu, a od 1943 roku urządzono w niej sypialnię 

dla ludzi, którzy byli przywożeni na kursy szkoleniowe. Obydwie 

zakrystie hitlerowcy przeznaczyli na katownie. 

• W styczniu 1945 roku na nowo przystąpiono do organizowania pla-

cówki oświatowo-wychowawczej. Komenda Miasta wydała przedsta-

wicielom Zgromadzenia zezwolenie na objęcie obiektu i otwarcie 

szkoły. 

• Władze komunistyczne systematycznie jednak dążyły do przejęcia 

placówki, co było równoznaczne z jej likwidacją. Po przejęciu szkoły 

przez państwo, głównym ośrodkiem działalności salezjańskiej stał 

się kościół. Od 1960 roku  istniał i działał przy tutejszym kościele 

samodzielny ośrodek duszpasterski. 

• Po przeobrażeniach ustrojowych w Polsce w 1989 roku szkoła znów 

znalazła się w rękach salezjanów. Przy ulicy Wodnej powstało Sale-

zjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Bosko (1991) oraz – 

w wyniku reformy szkolnictwa – Salezjańskie Gimnazjum im. Księ-

dza Bosko (1999). Placówki początkowo funkcjonowały jako niepu-

bliczne. Od 2006 roku liceum i gimnazjum stały się szkołami pu-

blicznymi, otwierając swoje drzwi dla wszystkich. 

 

• Od września 1992 roku w gmachu przy ulicy Wodnej 36 mieścił się 

także Wydział Filozoficzny Wyższego Seminarium Duchownego 

Towarzystwa Salezjańskiego. Zakończył swoją działalność w 2008 

roku. Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania funkcjono-

wała od 1996 do 2012 roku. 

• W 2017 roku powstała Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Księdza 

Bosko, w której prowadzona jest edukacja zróżnicowana, polegają-

cą na tworzeniu osobnych klas dla dziewcząt i dla chłopców. 

Przez prawie cały wiek działalność Zgromadzenia Salezjańskiego 

poświęcona była edukacji wychowaniu i pomocy młodzieży. Obecnie 

Salezjanie w Łodzi to:  

• Zespół Szkół Salezjańskich im Ks. Bosko: Szkoła Podstawowa i 

Liceum Ogólnokształcące, Bursa, Oratorium im św. Dominika Savio, 

Salos-Wodna - Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji 

Sportowej,  Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku,  

• Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (od 1978 roku). 

• Parafia i wybudowany w trudnych dla Kościoła czasach kościół pw. 

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko przy ul. Kopciń-

skiego 1/3 

• Zabytkowy klasztor, parafia i Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła 

Muzyczna II stopnia w Lutomiersku 

• Siostry Salezjanki prowadzące od lat Dom opieki - Ochronkę Bałuc-

ką i Przedszkole przy Zespole opiekuńczo – wychowawczym dla 

dzieci i młodzieży w Łodzi przy ul. Brauna 5 
Podczas jubileuszowej mszy św. Ks. Generał i kapłani modlili się za całą 

wspólnotę salezjańska w Polsce. W naszym kraju są 4 Inspektorie Salezjań-

skie, które prowadzą kilkanaście szkół o różnym zakresie, z dużymi sukce-

sami. Wszystko to z myślą o dzieciach i młodzieży. Biorący udział w uroczy-

stościach 100-lecia Inspektorii Salezjńskiej nasz parafianin, salezjanin ks. 

Zdzisław Weder, został odznaczony jubileuszowym orderem za wieloletni 

wkład pracy w dzieła salezjańskie. (Serdecznie gratulujemy-red). (cdn) 

Zofia Miśkiewicz siostra ks. Z. Wedera,  

parafianka par.  św. Franciszka z Asyżu 
U góry: zdjęcie grupowe po uroczystej mszy św.- w środku ks. Generał, z jego prawej 
strony ks. Zdzisław Weder; Zdj. poniżej:  pierwszy od lewej  - ks. Z. Weder,  z drugiej 

strony  - ks. Wojciech Szulczyński - najstarsi inspektorzy, w środku ks. Generał Angel 

Artime        

GENERAŁ SALEZJANÓW W ŁODZI 
100-lecie istnienia Salezjańskiej Inspektorii Warszawskiej 
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  Podobnie, jak w zeszłym roku w dniach  
22 X - 3 XI, odbyła się w naszej parafii zbiórka 

różańców dla ugandyjskich dzieci. Akcja spo-
tkała się z dużym zainteresowaniem księży i 
wiernych. Zebraliśmy łącznie 182 różańce. 
O różańce poprosił  ksiądz, Oscar Ahimbi-

sibwe, który jest Ugandyjczykiem i obecnie 
pracuje w parafii w mieście Kampala. Do 

jego obowiązków należy opieka duszpaster-
ska nad dziećmi i młodzieżą. W swoim kraju 

ksiądz Oscar propaguje modlitwę różańcową i zależy mu, by każde dziecko katolickie miało 
własny różaniec i umiało się na nim modlić. Co roku prosi polskich przyjaciół o pomoc w zebra-

niu dostatecznej liczby  różańców, medalików, obrazków, krzyżyków tak, aby kolejne roczniki 

dzieci w parafii i szkołach były w nie zaopatrzone.  Uganda jest krajem ubogim, choć, jak 
na warunki afrykańskie, radzi sobie nie najgorzej. Mnóstwo dzieci jednak nie mogłoby sobie 
pozwolić na naukę czy nawet zakup różańca, czy medalika gdyby nie pomoc braci i sióstr 
katolików z innych krajów. 
 Oto, co mówi o ks. Oscarze jego "polska mama": 
"Poznałam księdza Oscara dzięki aktywności na portalu społecznościowym. Był wtedy klery-

kiem i szukał kogoś, kto pomógłby mu zebrać "wyprawkę", gdyż ugandyjscy seminarzyści 
nie tylko muszą płacić za naukę ale i mieć własne wyposażenie- ornaty, komże, bieliznę ołta-

rzową. Zgodziłam się zostać polską mamą księdza. Przy pomocy znajomych dobrych ludzi ze-
brałam wyprawkę i tak się zaczęła współpraca z księdzem. Od tego czasu pomagam jako osoba 
prywatna, polska mama, w zdobywaniu potrzebnych księdzu rzeczy - są to przede wszystkim 
różańce. Jest to możliwe dzięki pomocy dobrych ludzi." 
 Wszystkim parafianom, którzy podarowali różańce serdecznie dziękujemy. Szczególne 

podziękowania kierujemy do księży z naszej parafii i do dzieci, które podarowały zrobione 
przez siebie różańce. /MW/ 

 

  PORSZEWICE - Zjazd Krajowej Rady  
  ds. Duszpasterstwa Kobiet  
  przy Konferencja Episkopatu Polski  
 Reprezentacja  Duszpasterstwa Kobiet AŁ -Macierzanki - GRUPAMAM, Urzekaja-

ca.pl oraz Fundacja Filome wraz z księdzem Pawłem Gabarą wzięła udział w pierwszym 
zjeździe Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet przy Konferencji Episkopatu Polski, 
jaki w trzeci weekend listopada odbył się w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym w 
Porszewicach. Format spotkania polegał na wymianie myśli w gronie liderek inicjatyw 

kobiecych z różnych zakątków całej Polski oraz kapłanów zaangażowanych w duszpaster-
stwo kobiet. Tak wiele cennych myśli, uwag, wniosków padło przez ten czas! Ogrom inspiracji! 

Słowem podsumowania... We wszystkich konferencjach i dyskusjach najsilniej wybrzmiała po-

trzeba budowania pięknej osobistej relacji z Jezusem - dopiero na jej fundamencie można bu-
dować wszystko inne.  
 Dziękujemy prelegentom - ksiądz Dominik Chmielewski, siostra Anna Maria Pudełko 
AP oraz Irena Neumueler - za wprowadzenie nas w tematy dyskusji, bardzo różnorodne spoj-
rzenia i merytoryczny przekaz. Dziękujemy Duszpasterzom, w szczególności księdzu biskupo-
wi Wiesław Szlachetka za otwartość na nowe kierunki w duszpasterstwie kobiet. A przede 
wszystkim dziękujemy Kobietom, które wniosły swoje różnorodne doświadczenia w naszą dys-

kusję. To piękne, że mamy tak wiele wspólnot i inicjatyw kobiecych w całej Polsce, gdzie kobie-
ty mogą budować swoją relację z Bogiem i odkrywać piękno kobiecości. 

  REKOLEKCJE Kobieta – dom i świątynia, 
 Duszpasterstwo Kobiet zaprasza kobiety w wieku od 18 do 50 lat na rekolekcje adwento-
we: Kobieta – dom i świątynia, które odbędą się w dniach 2-3 grudnia br. w parafii pw. Miło-

sierdzia Bożego w Pabianicach. Rozpoczęcie o godz. 18.00.Poprowadzą je s. Magdalena SIT-
KOWSKA i s. Małgorzata STANKIEWICZ, kapucynki Najświętszego Serca Jezusa.  
W programie rekolekcji przewidziano: Mszę św, naukę rekolekcyjną, adorację Najświętszego 
Sakramentu (możliwość skorzystania ze spowiedzi św.), spotkanie przy kawie 

Drogie Panie, serdecznie Was zapraszamy do rozpoczęcia adwentu rekolekcjami! 

https://www.facebook.com/duszpasterstwokobiet/  
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https://www.facebook.com/macierzankilodz/?__xts__%5B0%5D=68.ARBhAxthy0zP-enrU-v4sfTVTkWq689BnfvZOZHmAaPRz6jg-FkoMH4hIK0R02jpf3Iritp-VkKzbjJZCHrRWcVneWc2qFkl7COb9cYx3kHjLlnXhGYftDB5BwOYpfl_BbH8ku3pQxIyYzzsUG5zlbuQks9i5947FY5Ca3lcYg4JuPHFV7frNbR1NE73nliY0YhzD_j
https://www.facebook.com/urzekajaca/?__xts__%5B0%5D=68.ARBhAxthy0zP-enrU-v4sfTVTkWq689BnfvZOZHmAaPRz6jg-FkoMH4hIK0R02jpf3Iritp-VkKzbjJZCHrRWcVneWc2qFkl7COb9cYx3kHjLlnXhGYftDB5BwOYpfl_BbH8ku3pQxIyYzzsUG5zlbuQks9i5947FY5Ca3lcYg4JuPHFV7frNbR1NE73nliY0YhzD_jiGX6m
https://www.facebook.com/urzekajaca/?__xts__%5B0%5D=68.ARBhAxthy0zP-enrU-v4sfTVTkWq689BnfvZOZHmAaPRz6jg-FkoMH4hIK0R02jpf3Iritp-VkKzbjJZCHrRWcVneWc2qFkl7COb9cYx3kHjLlnXhGYftDB5BwOYpfl_BbH8ku3pQxIyYzzsUG5zlbuQks9i5947FY5Ca3lcYg4JuPHFV7frNbR1NE73nliY0YhzD_jiGX6m
https://www.facebook.com/fundacjafilome/?__xts__%5B0%5D=68.ARBhAxthy0zP-enrU-v4sfTVTkWq689BnfvZOZHmAaPRz6jg-FkoMH4hIK0R02jpf3Iritp-VkKzbjJZCHrRWcVneWc2qFkl7COb9cYx3kHjLlnXhGYftDB5BwOYpfl_BbH8ku3pQxIyYzzsUG5zlbuQks9i5947FY5Ca3lcYg4JuPHFV7frNbR1NE73nliY0YhzD_ji
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009174947064&__tn__=K-R&eid=ARCUhryFQ1VVbEousvrBk318CAKOzX5gYA0_3oeF64m5uNgYKZguRKbLnJ92qu8ep3VrfPCWAeQIVoPp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnTdrihvDp4fL3YxaiaaCgKUNK_s90UWxkMCZvgtMEVr7AbywpCaiUltEMJr5M8aAVYJE1bQV
https://www.facebook.com/OsrodekPorszewice/?__xts__%5B0%5D=68.ARBhAxthy0zP-enrU-v4sfTVTkWq689BnfvZOZHmAaPRz6jg-FkoMH4hIK0R02jpf3Iritp-VkKzbjJZCHrRWcVneWc2qFkl7COb9cYx3kHjLlnXhGYftDB5BwOYpfl_BbH8ku3pQxIyYzzsUG5zlbuQks9i5947FY5Ca3lcYg4JuPHFV7frNbR1NE73nliY0YhzD
https://www.facebook.com/OsrodekPorszewice/?__xts__%5B0%5D=68.ARBhAxthy0zP-enrU-v4sfTVTkWq689BnfvZOZHmAaPRz6jg-FkoMH4hIK0R02jpf3Iritp-VkKzbjJZCHrRWcVneWc2qFkl7COb9cYx3kHjLlnXhGYftDB5BwOYpfl_BbH8ku3pQxIyYzzsUG5zlbuQks9i5947FY5Ca3lcYg4JuPHFV7frNbR1NE73nliY0YhzD
https://www.facebook.com/DominikChmielewskiSDB/?__xts__%5B0%5D=68.ARBhAxthy0zP-enrU-v4sfTVTkWq689BnfvZOZHmAaPRz6jg-FkoMH4hIK0R02jpf3Iritp-VkKzbjJZCHrRWcVneWc2qFkl7COb9cYx3kHjLlnXhGYftDB5BwOYpfl_BbH8ku3pQxIyYzzsUG5zlbuQks9i5947FY5Ca3lcYg4JuPHFV7frNbR1NE73nliY0
https://www.facebook.com/annamariaap?__tn__=K-R&eid=ARDzz71o-HJvADPwvj3Pqoo5RAKFwHKuDku-TjK5WcD3oJmPqQNdKRvmXDlDAerZZjzwDrtLnGHyghoP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnTdrihvDp4fL3YxaiaaCgKUNK_s90UWxkMCZvgtMEVr7AbywpCaiUltEMJr5M8aAVYJE1bQVrSKAa4A4NLVah8F6K7f
https://www.facebook.com/annamariaap?__tn__=K-R&eid=ARDzz71o-HJvADPwvj3Pqoo5RAKFwHKuDku-TjK5WcD3oJmPqQNdKRvmXDlDAerZZjzwDrtLnGHyghoP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnTdrihvDp4fL3YxaiaaCgKUNK_s90UWxkMCZvgtMEVr7AbywpCaiUltEMJr5M8aAVYJE1bQVrSKAa4A4NLVah8F6K7f
https://www.facebook.com/Wies%C5%82aw-Szlachetka-258999740847311/?__xts__%5B0%5D=68.ARBhAxthy0zP-enrU-v4sfTVTkWq689BnfvZOZHmAaPRz6jg-FkoMH4hIK0R02jpf3Iritp-VkKzbjJZCHrRWcVneWc2qFkl7COb9cYx3kHjLlnXhGYftDB5BwOYpfl_BbH8ku3pQxIyYzzsUG5zlbuQks9i5947FY5Ca3lcYg4JuPH
https://www.facebook.com/duszpasterstwokobiet/
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 B O Ż E 

N1     

A     

R     

O1     

D     

Z     

E1     

N2     

I     

E2     

N1B  Dzień poprzedzający Boże Narodzenie  
N1O Łóżeczko dla nowonarodzonego Jezusa 
N1Ż  Przedstawia scenę Narodzenia Pana Jezusa. 
         Pierwszą zbudował św. Franciszek z Asyżu 
N1E  Jeden z proroków Starego Testamentu , prorok 
        Adwentu 
AB  Poślubiła go Maryja 
AO  Jako pierwsi przybiegli pokłonić się małemu  
        Jezusowi 
AŻ  wymordował wszystkie dzieci w Betlejem  
AE Matka Jezusa 
RB  Trzyma ją w ręku Józef i każdy biskup 
RO Bardzo długi, wisi na choince 
RŻ  Najczęściej kuliste wiszą na choince 
RE  Św. Mikołaj zostawia pod choinką 
O1B Cztery w Nowym Testamencie 
O1O Przychodzimy z nim na roraty 
O1Ż  Poranna msza św. w Adwencie 
O1E  Druga litera w polskim alfabecie 
DB  Pierwszy człowiek , wigilijny solenizant 
DO  Msza św. w Wigilię o północy 
DŻ  Pada zimą 
DE  Pierwsza kobieta, wigilijna solenizantka 
ZB  Święta Rodzina uciekła tam przed Herodem 
ZO Popularny serwis internetowy do umieszczania 
       i oglądania nagrań filmowych 
ZŻ  Okres przed Bożym Narodzeniem 

ZE  Śpiewamy je w okresie Bożego Narodzenia 
E1B  Kładziemy je pod obrusem w Wigilię 
E1O Święty, który przynosi prezenty 
E1Ż  Kuzyn Pana Jezusa, przygotowywał ludzi na Jego 
        przyjście 
E1E  Kto ze Wschod podążał za gwiazdą betlejemską ? 
N2B W święto Trzech Króli piszemy nią na drzwiach 
K+M+B+2020 
N2O  Był nim święty Mikołaj 
N2Ż  Wykonany z iglastych gałązek z czterema  
        świecami, jest jednym z symboli Adwentu 
N2E Świeciła nad Betlejem i wskazywała drogę  
        mędrcom ze Wschodu 
IB Obudzili pasterzy w noc Bożego Narodzenia 
IO  Stoi  w święta Bożego Narodzenia prawie  
       w każdym domu 
IŻ  Symbol wiary pierwszych chrześcijan, prezentowa- 
      ny na wigilijnym stole przez karpia lub śledzia 
IE Podobno w noc wigilijną mówią ludzkim głosem 
E2B Dzielimy się nim w Wigilię podczas wieczerzy 
E2O Żywiczna substancja zapachowa uwalniana swój 
        aromat podczas spalania np. w kadzielnicy 
E2Ż  Trzej Królowie przynieśli je w darze Dzieciątku 
        Jezus wraz z mirrą i kadzidłem 
E2E  Widowisko o Bożym Narodzeniu, często  
        przedstawiane przez dzieci 

1.Miejsce urodzenia Pana 

Jezusa 

2,3,4. Imiona Trzech Króli 

 

 

 

 

5. Tytuł kolędy 

6. Życzenia 

1 RŻ O1B E1E O1O O1B E1Ż O1B E1O 

ZE DB IO RE O1B IŻ 2 

AE O1B RB IO AŻ N1E E2B O1Ż 3 

RŻ IB O1O E1E ZŻ E2Ż IB IŻ 4 

N2Ż 5 N1O RO E2B RŻ N1E ZB RB ZB N1O ZO 

Mały Franciszek 

6              

Należy znaleźć odpowiedniki do powyższych zdań i ich pierwsze litery wpisać do odpo-

wiednich  kratek,  następnie odszyfrować  6 poniższych haseł. Podpowiedź ukryta jest 

wewnątrz tego numeru gazetki 

**************************************** 

  
 
 
 
 

 Zdarzyło się to pewnej grudniowej nocy. W domu zubożałego kupca, któremu 

zmarła żona było ciemno, zimno i ponuro. Na poddaszu trzy córki  kładły się do łóżek. 

Mężczyzna martwił się o los swoich córek, jaki je spotka po jego śmierci. Tak  zasnął na 

ławie. Nagle o północy obudził go dziwny dźwięk. Na podłogę izby spadł tajemniczy worek. 

Kupiec znieruchomiał. Po chwili jednak ciekawość stała się silniejsza niż strach i kupiec  

podniósł paczkę, rozwiązał sznurek i… jakież było jego zdziwienie i radość, gdy  ujrzał przed sobą stos … złotych 

monet. … Kto mógł być tak hojny? …  

 Mijały miesiące. Jego najstarsza córka wyszła za mąż, a ojciec był w stanie zapewnić jej odpowiedni posag. 

Przyszedł kolejny zimowy grudzień i ojciec znów przygnębiony zasiadł przed kominkiem. (cd na następnej stronie) 

Prezent od Świętego 



   
 
 
 

 (cd)  Sytuacja sprzed roku powtórzyła się. Punktualnie o północy paczka została wrzucona 

przez okno. Nie mógł uwierzyć, że znów otrzymał stos złotych monet. Przetarł oczy, ale to nie 

był sen. Kim mógł być tajemniczy nieznajomy? Kimkolwiek by nie był, niech Bóg mu błogosławi i 
zachowa przy życiu jak najdłużej -   pomyślał w duchu. Okazało się, że nie jest jedyną osobą w 

mieście, która obdarowana jest tak hojnie przez tajemniczego dobroczyńcę.  

Minął rok. I znów historia się powtarza. Po raz kolejny przez okno wpadł worek ze złotymi 

monetami. Lecz tym razem mężczyzna nie  podniósł go, lecz szybko wybiegł przed dom i po-

biegł za znikającą postacią. Jakież było jego zdziwienie, gdy okazało się, że schwytany to … 

biskup Mikołaj. Kupiec padając na kolana powiedział : Tak, to ty Ojcze. Mogłem się tego domy-
ślić. W jaki sposób będę się mógł odwdzięczyć za to wszystko ? 
- Nic więcej nie mów mój synu, tylko obiecaj mi jedną rzecz… , że nigdy nie ujawnisz tego, 
czego się dowiedziałeś tej nocy. Kupiec dał słowo, ale zapytał się duchownego, co go skłoniło do 

takich tajemniczych aktów szczodrości. 

- Przyjmij to złoto, które ci dałem, jako wyraz szczodrości Tego, który dla naszego zbawienia 
stał się ubogim - odparł świątobliwy biskup. 

Przez wiele lat biskup Mikołaj kultywował zwyczaj anonimowego wspierania potrzebujących i 

dopiero po tym jak umarł i poszedł do Nieba jego sekret został ujawniony. Czy można się dzi-

wić, że zaczął być nazywany świętym Mikołajem? Jest on symbolem chrześcijańskiej hojności, 

obdarowywania się tym co dobre i najcenniejsze w oczach Bożych. Jako patron dzieci, święty 

Mikołaj zawsze był i będzie kochany przez niezliczone rzesze maluchów na całym świecie. 

************************************************ 

Kochane dzieci 
Nadal czekam na Wasze prace. Te same dary, które składałyście przed 

tronem Chrystusa Króla: dobre uczynki spisane, narysowane i 

inne prace, możecie też przygotować na narodzenie  Dzieciąt-

ka Jezus . Wszystko co może ucieszyć Małego Jezusa zbiera-

my przez cały Adwent, by ofiarować  narodzonemu Jezusowi 

w betlejemskiej stajence.  Kochane Dzieci, w tym miesiącu 

spotykamy się dwa razy 1 i 15 grudnia. :-)  

Pozdrawiam Was - Wasz Anioł  

 
 1 grudnia 2019 r., w 1. Niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpocznie 
realizację trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem „Eucharystia da-
je życie”. 
Program będzie koncentrował się na Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej (1 
rok), Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej (2 rok) i Eucharystii jako tajemnicy 
posłania i chrześcijańskiego świadectwa (3 rok). 
 Pierwszy rok programu 2019/2020 realizowany będzie pod hasłem 
„Wielka tajemnica wiary”. Hasło drugiego roku pracy 2020/2021 brzmieć będzie 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a trzeciego roku 2021/2022 – „Posłani w 
pokoju Chrystusa”. 
 Celem programu jest pogłębienie wiedzy o Eucharystii i świadomości jej 
wpływu na rozwój życia chrześcijańskiego. Ma on także wzmocnić zaangażowa-
nie osób duchownych i wiernych w przygotowanie i celebrację Eucharystii oraz 

ożywić chrześcijańską formację służby liturgicznej. Ponadto program pomoże w szerzeniu kultu 
eucharystycznego w parafii, ma także motywować do chrześcijańskiego świętowania niedzieli 
jako wartości kulturowo-społecznej i religijno-rodzinnej. 

N1B  Wigilia  
N1O Żłóbek  
N1Ż  Szopka 
N1E  Izajasz 
AB  Józef 
AO  Pasterze 
AŻ  Herod 
AE Maryja 
RB  Laska 
RO Łańcuch 
RŻ  Bombki 
RE  prezenty 
O1B Ewangelie 
O1O lampion 

O1Ż  Roraty 
O1E  Ą 
DB  Adam 
DO  Pasterka 
DŻ  Śnieg 
DE  Ewa 
ZB  Egipt 
ZO YouTube 
ZŻ  Adwent 
ZE  Kolęda 
E1B  Sianko 
E1O Mikołaj 
E1Ż  Jan 
Chrzciciel 

E1E  Trzej 
Królowie 
N2B kreda 
N2O  biskup 
N2Ż  Wieniec 
N2E Gwiazda 
IB Aniołowie 
IO  choinka 
IŻ  ryba 
IE Zwierzęta 
E2B Opłatek 
E2O Kadzidło 
E2Ż  złoto 
E2E  jasełka 

Prezent od Świętego 

Nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce 

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE 
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Że wspomnien  parafian: 

Wigilia 1945 roku 
Okruchy wspomnien  

 
 Los tak zrządził, że większą część życia z rodziną 
spędziłem w Łodzi na Nowym Rokiciu. Lecz urodziłem 

się daleko na wschodzie. Dlatego często wracam w 
myślach tam, gdzie wydarzenia mocniej utkwiły w pa-
mięci. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i teraz 
moje wspomnienia związane są z tym okresem.  
 Najpierw kilka słów wprowadzających. Zawieru-
chy wojenne oraz  rozbiory spowodowały, że znaczna 
część moich rodowych rodzin wywodzących się „po 

mieczu” i „po kądzieli” znalazła się na tzw. kresach. 
Moje rodzinne tereny, gdzie się urodziłem w 1931 ro-
ku, to północna Litwa na pograniczu 
dawnych Inflant. Tam też stawiałem 
pierwsze kroki mojego życia i nauki. 
Stamtąd też mam wiele bolesnych 

wspomnień związanych z czasem II 
wojny światowej. W końcu przyszedł 
jednak jej koniec. Wtedy na podsta-
wie umowy repatriacyjnej z Litewską 
SSR prawie 1,5 mln Polaków ze 
wschodnich terenów przesiedlało się 
do Polski. W ich gronie znalazła się i 

nasza rodzina. Po tygodniowej, gru-
dniowej podróży, w towarowych wa-

gonach dotarliśmy i  zatrzymaliśmy 
się na stałe w Łodzi. 
 
 Podstawą wyjazdu do Polski 

było uzyskanie karty ewakuacyjnej. 

Taką kartę otrzymaliśmy już 31 mar-

ca 1945 roku. Pozostał trud znalezie-

nia dogodnego transportu kolejowe-

go. Przy takiej masie ludzi wracają-

cych do Polski trwało to do grudnia 

1945r. Przez ten czas pamiętam 

trwały kolejne nasze przeprowadzki i  

jednocześnie przygotowania do długiej podróży. Stała 

praca mojego taty i z nią związane zarobki, została 

przerwana. Zarabiano więc na „przeżycie”  pracując 

doraźnie. Pamiętam, że gdy mieszkaliśmy w wynaję-

tych pokojach w pobliżu przewidywanego miejsca na 

transport, moja mama, która potrafiła szyć, usługami 

krawieckimi regulowała wynajem pomieszczeń. Drugi 

przykład: w tym okresie wszystkiego brakowało, za-

równo artykułów przemysłowych jak i żywności. I tak 

np. na rynku brakowało drożdży. Ojciec wpadł na po-

mysł jak je zdobyć. Wiele ryzykując wybrał się towaro-

wym pociągiem, na węglarce parowozu do Mińska, 

oczywiście za odpowiednią opłatą maszyniście, . Tam 

w wytwórni zakupił duży blok drożdży. Do domu wrócił 

w podobny sposób. Potem do pracy włączyłem się ja  z 

moim młodszym bratem. Przy pomocy specjalnie 

skonstruowanego sprzętu kroiliśmy blok  drożdży na 

małe kostki i pakowaliśmy w miarę elegancki  papier. 

Taki towar na rynku rozchodził się w „mgnieniu oka”. 

Ostatni nasz pobyt w oczekiwaniu  na czas wyjazdu był 

w miasteczku Podbrodzie, koło Wilna. Zbliżały się 

Święta Bożego Narodzenia. A my wreszcie doczekali-

śmy się pozwolenia na wyjazd. Ogłoszono, że wagony 

towarowe dla przesiedleńców są już podstawione. Zro-

bił się wielki ruch na stacji, na peronach pełno było 

rozbieganych ludzi. Do wagonów ładowały się  rodziny 

rolnicze ze swoim żywym dobytkiem, sprzętem rolni-

czym i paszą dla zwierząt. Na kartach ewakuacyjnych 

zaznaczano jaki bagaż może być ładowany na wagony. 

Zaznaczano, że rodzina może   przewieźć określoną 

ilość koni, rogacizny, świń, owiec, kóz, ziemniaków, 

pługów czy grabiarek. Na naszej karcie wpisano, że 

możemy przewieźć 500 kg produktów żywnościowych i 

1500 kg przedmiotów użytku domowego. Nasz bagaż 

był jednak daleki od tego wykazu, wyglądał tak, jak u 

uciekinierów. Mieliśmy tyle, ile mogliśmy sami unieść - 

dwa kuferki i po dwa worki dla każdego, głównie z 

ususzonym chlebem na drogę. 

 Załadunek do wagonów za-

kończył się w Wigilię, 24 grudnia. 

Wieczór był bardzo mroźny i za-

śnieżony. Byliśmy zmęczeni i pa-

miętam, że w wagonie musiałem 

ciągle tupać nogami dla rozgrzew-

k i .  Do  nas zego  wagonu 

„dokwaterowano” jeszcze kilka 

rodzin z dziećmi. Nie znaliśmy ich.  

Z rozmów wynikało, że się znają 

między sobą. Domyślaliśmy się 

też, że to były rodziny z ZSRR na-

rodowości żydowskiej. Ciepła w 

wagonie mogliśmy szukać tylko na 

posłaniu w słomie. Cały czas nosi-

liśmy ubrania specjalnie uszyte 

„na mrozy”, w których wierzchnie 

nakrycia były uszyte na kożu-

chach. Tak rozpoczęła się nasza 

Wigilia 1945 roku, daleko od do-

mu, w mrozie i chłodzie, z niepew-

ną przyszłością, na początku drogi w nieznane, bez 

choinki, bez stołu, bez tradycyjnych potraw wigilij-

nych. Nastrój był daleki od radości, tym bardziej, że 

pozostałe towarzystwo w wagonie nie przygotowywało 

się do świątecznego nastroju. Na naszym stole - kufer-

ku, tworzyliśmy namiastkę wieczerzy. Na białej ser-

wetce mama postawiła małą metalową posrebrzaną 

plakietkę  baszty Gedymina na Zamkowej Górze w 

Wilnie z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej. 

Znalazło się w kuferku trochę zimnych potraw, były 

suchary chlebowe, które też zastępowały opłatek. Do 

dziś pamiętam, że pod koniec tej wyjątkowej wiecze-

rzy był kulinarny akcent wschodniej, wileńskiej trady-

cji. Były to tzw. śliżyki czyli upieczone i ususzone kulki 

z ciasta maczane w mleku makowym. Tego wieczoru, 

w rytmie stukotu wagonowych kół, zmęczeni - szybko 

zasnęliśmy.  Był to początek naszej podróży do Polski. 

Zygmunt Szmatowicz - parafianin. 
Na zdjęciu: autor wspomnień z bratem  

na tle Ostrej Bramy w Wilnie  1942/1943 
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