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Parafianie, 

którzy odeszli 

do Pana 

Dla wiernych Twoich 
Panie, życie zmienia się, 

ale nie kończy 
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GŁOS PAPIEŻA 
FRANCISZKA:  
Na audiencji generalnej 18 
października Papież powiedział: 
Dziś chciałbym zestawić 
chrześcijańską nadzieję z 
rzeczywistością śmierci … Jezus 
oświecił tajemnicę naszej śmierci.  
… „Nie jestem śmiercią, Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem, czy 

wierzysz w to? Czy wierzysz w to?” – pyta Jezus …. Niech 
każdy z nas pomyśli o swojej śmierci, która przyjdzie, kiedy 
Jezus weźmie nas za rękę i powie nam przyjdź, przyjdź do 
Mnie! Wstań! Wtedy skończy się nadzieja a nastanie 
rzeczywistość. Rzeczywistość życia.   (http://papiez.wiara.pl) 

 
 

SŁOWO KSIĘDZA 
PROBOSZCZA:   
Nie ma chyba nikogo, kto by nie 
stracił kogoś bliskiego. Może to 
Twój ojciec, matka, brat, siostra, 
może ktoś, kogo bardzo kochałeś.  
 Zbliża się Uroczystość 
Wszystkich Świętych i Dzień 

Zaduszny. Zbliżają się dni, które ukazują cel naszego 
życia. Dni, które przypominają nam, że staniemy przed 
obliczem Boga - Pana życia i śmierci. Dni, które 

przybliżają prawdę o naszym zbawieniu, o potrzebie modlitwy za tych, którzy odeszli. Ta modlitwa 
jest wyrazem Twojej wiary w zmartwychwstanie i wyrazem miłości do tych, którym tak wiele 
zawdzięczasz.                    
                                                                    

INTENCJA EWANGELIZACYJNA 
POWIERZONA APOSTOLSTWU MODLITWY PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA NA LISTOPAD 2017: 
Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali 

się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii. 
  

 POLECANE STRONY INTERNETOWE: 
Naszej Parafii: http://www.franciszek.org.pl/ 

Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/ 
Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/ 

Akcji Katolickiej Arch.  Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/ 
 

 

LISTOPAD 2017 
1   ŚRODA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
2 1.czw. mies. Wszystkich Wiernych 

Zmarłych 
3 1.piątek mies. Dzień powszedni 
4 1.sb. mies. Św. Karola Boromeusza, 

biskupa  
5 NIEDZIELA 31. NIEDZIELA ZWYKŁA 

Niedziela miesięcznej 
adoracji Najświętszego 
Sakramentu 

6 poniedziałek Dzień powszedni 
7 wtorek Dzień powszedni 

8 środa Dzień powszedni 

9 czwartek ROCZNICA POŚWIĘCENIA 
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 

10 piątek Św. Leona Wielkiego, 
papieża i doktora Kościoła 

11 sobota Św. Marcina z Tours, 
biskupa 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

12 NIEDZIELA 32. NIEDZIELA ZWYKŁA 
13 poniedziałek Świętych Benedykta, Jana, 

Mateusza, Izaaka i Krystyna, 
pierwszych męczenników 
Polski 

14 wtorek Dzień powszedni  
15 środa Dzień powszedni  
16 czwartek Dzień powszedni  
17 piątek Św. Elżbiety Węgierskiej, 

zakonnicy 
18 sobota Bł. Karoliny Kózkówny 

dziewicy i męczennicy 
19 NIEDZIELA 33. NIEDZIELA ZWYKŁA 
20 poniedziałek Św. Rafała Kalinowskiego, 

prezbitera. 
21 wtorek Ofiarowania NMP 
22 środa Św. Cecylii, dziewicy i 

męczennicy  

23 czwartek Dzień powszedni 

24 piątek Św. Andrzeja Dung-Lac, 

prezbitera i Towarzyszy, 

męczenników 

25 sobota Dzień powszedni 

26 NIEDZIELA 34. NIEDZIELA - CHRYSTUSA 

KRÓLA WSZECHŚWIATA 

27 poniedziałek Dzień powszedni 

28 wtorek Dzień powszedni 

29 środa Dzień powszedni 

30 czwartek ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA  
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► 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. Przed nami miesiąc listopad, w którym w szczególny sposób chciejmy pamiętać o swoich zmarłych. 
Naszą wdzięczność wyrażamy im poprzez nawiedzenie ich grobów oraz modlitwę. Ważną w tradycji Kościoła jest 
modlitwa, podczas której wspominamy ich z imienia i nazwiska tzw. modlitwa wypominek. Na „wypominki” 
przyjmujemy w kaplicy asysty przy wyjściu, w zakrystii i w dni powszednie w kancelarii. W nadchodzącym roku nasi 
zmarli będą wspominani w wypominkach przed Mszą św. niedzielną o godz. 7.00; 8.00; 9.30 i 11.00. 
Również za zmarłych polecanych w „wypominkach” w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00 
odprawiana jest Msza św. 
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00 
► KATECHEZY DLA DOROSŁYCH – prowadzi ks. dr Paweł Gabara – w pierwsze niedziele miesiąca godz. 17.30 
  

 
WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

  
1.11. 

ŚRODA 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - wszyscy jesteśmy zobowiązani do 
uczestniczenia we Mszy św. W naszym kościele msze św. będą odprawiane jak w każdą 
niedzielę. Wbrew mylnemu przekonaniu Uroczystość Wszystkich Świętych w liturgii Kościoła 
ma bardzo radosny charakter. Tego dnia prosimy o pomoc i wstawiennictwo tych, którzy odeszli 
przed nami do Boga, a teraz wraz z Chrystusem królują w niebie. Na cmentarzach odprawia się 
procesję z 5 stacjami. W oktawie Uroczystości, w dniach od 1. do 8. listopada codziennie za 
pobożne nawiedzenie cmentarza, zmówienie modlitwy za zmarłych i w intencji Ojca Św. można 
zyskać odpust zupełny. Odpust ten możemy ofiarować wyłącznie za zmarłych. Zbiórka ofiar na 
cmentarzach Archidiecezji Łódzkiej na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. 

2.11. 
CZWARTEK 

DZIEŃ ZADUSZNY (Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych). W 
tym dniu w szczególny sposób polecamy Miłosierdziu Bożemu naszych bliskich 
zmarłych. Po Mszach św. odprawionych o godz. 9.00 i 18.00 - procesja żałobna, w 
czasie której polecimy Bogu w modlitwie naszych zmarłych. Nie będzie Mszy św. 
o godz. 17.30.  

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA – (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu, o 
oddaniu czci Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i o 
powołania kapłańskie). 
100 ROCZNICA URODZIN ABPA BRONISŁAWA DĄBROWSKIEGO. 
Abp Bronisław Dąbrowski FDP - najdłużej urzędujący na stanowisku sekretarza 
generalnego Konferencji Episkopatu Polski biskup. W sumie pełnił tę funkcję 
prawie ćwierć wieku, w trudnym dla Kościoła czasie komunizmu (1969-1993) 
Urodził się 2.11.1917 zmarł 25.12.1997. Rok 100-lecia urodzin będzie okazją do 
przypomnienia tej ważnej dla Kościoła w Polsce postaci 

3.11. 
PIĄTEK 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – (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. 
ADORACJA NS W INTENCJI ABP GRZEGORZA RYSIA. Duszpasterstwo Akademickie 
„Piątka” (ul. ks. Skorupki 5, Łodzi) zaprasza na całonocną adorację Najświętszego Sakramentu w 
intencji Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, która odbędzie się w kaplicy duszpasterstwa w 
piątek 3 listopada o godz. 20.00. 

4.11. 
SOBOTA 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – (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. 
INGRES ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA, METROPOLITY 
ŁÓDZKIEGO, DO BAZYLIKI ARCHIKATEDRALNEJ  
O godz. 11.00, w liturgiczne wspomnienie świętego Karola Boromeusza – 
patrona chrzcielnego świętego Jana Pawła II, odbędzie się ingres 
arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego, do bazyliki 
archikatedralnej. Weźmie w nim udział między innymi arcybiskup Salvatore 
Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. 
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5.11. 
NIEDZIELA 

 KATECHEZY DLA DOROSŁYCH.  Cykl Katechez dla dorosłych, które prowadzi ks. dr 
Paweł Gabara w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.30. Temat najbliższej konferencji:  
W Bogu moje przebaczenie. 

6-9.11.  Rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych Akcji Katolickiej  
odbędą się w dniach od 6 do 9 listopada 2017 roku w Płocku, w domu 
rekolekcyjnym „Studnia”. Rozpoczną się poniedziałek o godz. 17.00, a zakończą 
w czwartek przed obiadem. Poprowadzi je ks. bp Piotr Jarecki, biskup 
pomocniczy z Warszawy, pierwszy Krajowy Asystent Akcji Katolickiej. 
Zaproszenie skierowane jest do wszystkich kapłanów pełniących funkcje 
asystentów.  

7.11. 
WTOREK 

 
150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie 
100 lat temu wybuchła rewolucja październikowa 

8.11. 
ŚRODA 

 
Msza św. za zmarłych biskupów i prezbiterów kanoników archikatedralnej Kapituły 
Łódzkiej, Bazylika Archikatedralna - godz. 12.00 

9.11. 
CZWAREK 

Msza św. i Marsz Pamięci Dzieci Pomordowanych w niemieckim 
obozie koncentracyjnym przy ul. Przemysłowej, kościół Zesłania 
Ducha Św. w Łodzi, godz. 12.00  
Obóz przy ul. Przemysłowej w Łodzi - Obóz prewencyjny (izolacyjny) dla 
młodych Polaków Policji Bezpieczeństwa w Łodzi (niem. - Polen-
Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt) – obóz 
utworzony na obszarze wydzielonym z łódzkiego getta (graniczący od 
wschodu z cmentarzem żydowskim przy ul. Brackiej), przeznaczony dla 

dzieci i młodzieży polskiej od 6 do 16 roku życia. Formalnie utworzony około połowy 1942, 
praktyczną działalność rozpoczął 11 grudnia 1942 roku. Funkcjonował do końca okupacji 
niemieckiej w Łodzi, do 19 stycznia 1945 roku. 
           Na naszych wschodnich terenach Niemiec, szczególnie w „Okręgu Warty”, zaniedbanie 
młodzieży polskiej rozwinęło się poważnie i stanowi groźne niebezpieczeństwo dla młodzieży 
niemieckiej. Przyczyny tego zaniedbania leżą przede wszystkim w nieprawdopodobnie 
prymitywnym standardzie życia Polaków. Wojna rozbiła wiele rodzin, a uprawnieni do 
wychowywania nie są w stanie spełniać swych obowiązków, polskie zaś szkoły zamknięto. Stąd 
też dzieci polskie, wałęsające się bez jakiegokolwiek nadzoru i zajęcia, handlują, żebrzą, kradną, 
stając się źródłem moralnego zagrożenia dla młodzieży niemieckiej – pisał Heinrich Himmler w 
uzasadnieniu koncepcji utworzenia obozów prewencyjno-izolacyjnych dla polskich dzieci. 

11.11. 
SOBOTA 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI obchodzone dla upamiętnienia 99. Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi. W 
1918 roku po długiej niewoli Polska na nowo się odrodziła. I dzisiaj trzeba nam 
odrodzenia! Niech w tym dniu nie zabraknie i naszej modlitwy w intencji Ojczyzny.  
MSZA ŚW. W BAZYLICE ARCHIKATEDRALNEJ O GODZ. 10.00. 

12.11. 
NIEDZIELA 

VIII Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej ŚPIEWAM MOJEJ 
OJCZYŹNIE organizowany przez Akcję Katolicka odbędzie się na Zamku 
Królewskim w Warszawie. Koncert poprzedzi Msza Św. w intencji Ojczyzny w 
Archikatedrze Warszawskiej Św. Jana. 
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym − święto obchodzone w 
Kościele katolickim w Polsce w każdą drugą niedzielę listopada (od 2009), jako dzień szczególnej 
pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych współcześnie na całym świecie. 

15.11. 
ŚRODA 

110 ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO 
Józef Kalinowski urodził się w 1835 roku w Wilnie. Zmarł 15 listopada 1907 
roku. Jego relikwie spoczywają w kościele karmelitów w Czernej. Beatyfikował 
go Jan Paweł II w 1983 roku, kanonizował w 1991. Patron oficerów i żołnierzy. 
Orędownik w sprawach trudnych i beznadziejnych. Wspomnienie Rafała 
Kalinowskiego wypada 20 listopada 

19.11. 
NIEDZIELA 

 
Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych 

21.11. 
WTOREK 

OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, 
polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - 
ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok 
życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, 
który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko 
pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla 
sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw. 
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Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle 
prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak 
zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie 
poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, 
ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej 
rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas 
kapłanowi Zachariaszowi, który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według 
niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Informacje o tym pochodzą z pism 
apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego. 

22-26.11 Dni   Honorowego   Krwiodawstwa   PCK 
Początki honorowego Krwiodawstwa sięgają 1958 roku. To wtedy Polski Czerwony Krzyż (PCK) 
podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei.  
W tych dniach kierujemy serdeczne życzenia i podziękowania wszystkim krwiodawcom za wkład 
jaki wnoszą swoją postawą w szerzenie honorowego krwiodawstwa. Bezinteresowna pomoc 
drugiemu człowiekowi jest nieoceniona. 

24.11. 
PIĄTEK 

790 rocznica śmierci Leszka Białego 
Leszek Biały – książę zwierzchni Polski w latach 1194–1198, 1199, 1206–1210 
i 1211–1227, książę mazowiecki 1194–1200, książę kujawski 1199–1200 z 
dynastii Piastów. 
24.11.1227r podczas zjazdu książąt w Gąsawie został zamordowany. 
Pochowany w Bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława w 
Krakowie. 
Urodził się w 1186. Był synem Kazimierza II Sprawiedliwego i Heleny 
znojemska (Znojmo – miasto w Czechach). 

Z żoną Grzymisławą (od 1207 do 1227) mieli dwoje dzieci: Bolesława V Wstydliwego i 
Błogosławioną Salomeę 

25.11. 
SOBOTA 

Ogólnoświatowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na 
Ukrainie. 
W czasach komunistycznych przez Ukrainę przetoczyły się trzy fale 
głodu: z początku lat 20., w latach 1946-47 i najtragiczniejszy w 
skutkach - Wielki Głód z lat 1932-33. Sztucznie wywołany głód nastąpił 
w kraju, który od stuleci był jednym z największych producentów zboża 
na świecie, i w czasie, gdy ZSRR wysyłał ogromne ilości zboża za 
granicę. Zdaniem historyków głód na Ukrainie wymierzony był w 
chłopstwo, które masowo występowało przeciwko kolektywizacji. 
Walcząc z oporem, w 1932 r. w ZSRR wprowadzono prawo o ochronie własności państwowej, 
które pozwalało na rozstrzelanie człowieka za zabranie jednego kłosa z należącego do kołchozu 
pola.  
Józef Stalin celowo spowodował klęskę głodu, aby zdobyć środki niezbędne do zbudowania 
silnej armii, która miała wprowadzić sowiecki porządek na całym świecie. Według różnych 
szacunków, Wielki Głód na Ukrainie doprowadził do śmierci od 3,89 do 10 mln ludzi. - 
Najbardziej przerażający był kanibalizm i to wcale nie dlatego, że ludzie jedli ludzi, ale dlatego, 
że był on tak powszechny, że niemal wszyscy do niego przywykli. Oburzenie wywoływało często 
dopiero to, że rodzice mordowali swoje dzieci.  

25.11. 
SOBOTA 

 
Dzień skupienia Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej 
Obchodzony w wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata – 
patronalnego święta Akcji Katolickiej w Polsce. Spotkanie wszystkich członków 
Akcji Katolickiej z naszej Archidiecezji odbędzie się w Seminarium Duchownym 
Ojców Franciszkanów w Łagiewnikach o godz. 9.00.  
Dzień Jedności Służby Liturgicznej Ołtarza 

26.11. 
NIEDZIELA 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
Patronalne Święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży 
W w ostatnią niedzielę Roku Kościelnego przeżywamy uroczystość Pana Jezusa 
jako Króla Wszechświata. Ma nam ona uświadomić, że Chrystus jest Królem 
całego stworzenia – wszechświata. Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził 
Pius XI encykliką Quas primas, 11 grudnia 1925 r. W odnowionej liturgii 
uroczystość jest obchodzona w ostatnią, XXXIV niedzielę w ciągu roku, dla 
zaznaczenia, że Chrystus Król zamyka – jako Pan historii – ludzkie dzieje i do 
Niego należy „ostatnie słowo” w sprawach świata. 

28.11. 
WTOREK 

110 rocznica śmierci Stanisława Wyspiańskiego 
Stanisław Mateusz Ignacy Wyspiański – polski dramaturg, poeta, malarz, grafik, 
architekt, projektant mebli. Jako pisarz związany z dramatem symbolicznym. 
Tworzył w epoce Młodej Polski. Bywa nazywany czwartym wieszczem polskim. 
Urodził się 15 .01. 1869, zmarł 28.11.1907 
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Parafianie, któ rzy ódeszli dó Pana 
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki  

i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie 
 
Jesienią w przyrodzie występują bardzo duże zmiany. Jest to czas, 

kiedy wszystko co żyje, przygotowuje się na nadejście zimowych chłodów, 
przyroda usypia lub zamiera. Dla ludzi jest to również czas zadumy nad 
przemijaniem czasu, nad tymi, którzy już odeszli do Pana. Początek listopada, 
Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to szczególny okres w naszym 
życiu. W tych dniach żyjący starają się być najbliżej z tymi, którzy już odeszli 
na wieczne spoczywanie.  

ZMARLI    PROBOSZCZOWIE 
Tak wspominał zmarłych parafian i pierwszych 

proboszczów naszej parafii Ks. Jan Wiktorowski, ich 
kolejny następca: Jako wspólnota parafialna 
pamiętamy też o zmarłych parafianach. Wielu z nich to 
wspaniali ludzie modlitwy, żywej wiary, miłujący 
Kościół. Niektórzy bardzo troszczyli się o świątynię, o 
jej estetykę i piękno. Cieszyli się jej modernizacją i 
zmieniającym się wystrojem.  
Jeszcze większą wdzięczność i szacunek budzą ci, 
którzy dosłownie budowali naszą wspólnotę 
parafialną. Najstarsi parafianie z najwyższym 
szacunkiem wspominają budowniczego tutejszego 
kościoła, bardzo zaangażowanego, pierwszego 
proboszcza (1932-1937) śp. Ks. kan. KAJETANA 
NASIEROWSKIEGO, zmarł 15 sierpnia 1937 roku. 
Często przywołują też w pamięci jego następcę (1938-
1942). śp. Ks. FRANCISZKA PSONKĘ, który zginął w 
Dachau 20 maja 1942 roku. Kolejni proboszczowie to + 
Ks. Stanisław Szabelski (1945-1950), + Ks. Jan 
Fijałkowski (1950-1974) i najdłużej będący 
proboszczem + Ks. prałat Jan Wiktorowski (1975- 2008). Zmarł 12 sierpnia 

2008 roku, w 74 roku życia i 51 roku kapłaństwa. Pochowany jest na cmentarzu św. Franciszka 
w Łodzi. 

         WICUŚ 
Wielu starszych parafian na pewno pamięta + Ks. kanonika 

WINCENTEGO DRZEWIECKIEGO. 8 października minęła 21 rocznica 
jego śmierci. Przez 29 lat (1967-1996) pełnił posługę w naszej parafii.  W 
27 numerze (z listopada 1998r.) Głosu Franciszka Ks. Jan Wiktorowski 
tak go wspominał: Wicuś – tak odnosiliśmy się do niego my kapłani. W 
tym określeniu była zawarta nasza miłość do niego, jego dobroć i pewnego 
rodzaju żartobliwość. Wszak ks. Wincenty swoją postawą, słowem, 
modlitwą, przykładem stwarzał specyficzny klimat w parafii. Wicuś był 
wszędzie. W konfesjonale, w kancelarii, na pogrzebach, na chrztach, przy 
kościele i w kościele, szczególnie z brewiarzem i różańcem w ręku, był 
szczególnie czuły na punkcie liturgii… Wicuś drepczący do konfesjonału, 

Wicuś liturgista, Wicuś – ojciec duchowny dekanatu, Wicuś przyjaciel księży i opiekun ministrantów, 
Wicuś rozmiłowany w kasetach video i w nagrywaniu ciekawych rzeczy z telewizji. Ciągle go nam 
brak. Niech odpoczywa w pokoju! 
Ilu jeszcze parafian należałoby tu wymienić, pochylić się nad nimi? Niektórzy z nich to ogromne 
rozdziały z historii naszej wspólnoty. Oby ich świadectwo i pamięć o nich nadal owocowały. 
Przypomnijmy sylwetki dwojga z nich: śp. pani JADWIGI TOMCZYŃSKIEJ – sybiraczki, żony 
polskiego oficera, który zginął w Katyniu, sąsiadki Karola Wojtyły w Wadowicach oraz śp. 

Ks. Kajetan  
Nasierowski 

Ks. Franciszek Psonka 

Ks. Stanisław Szabelski 

Ks. Jan Fijałkowski 

Ks. Jan Wiktorowski 

Ks. Wincenty Drzewiecki 
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BRONISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO – doktora medycyny, człowieka wszechstronnie uzdolnionego, 
autora wielu tekstów także do parafialnej gazetki Głos Franciszka, syna Sługi Bożej, położnej z 
niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, Stanisławy Leszczyńskiej, która w Auschwitz 
uratowała życie wielu dzieci. 

JADWIGA TOMCZYŃSKA (wspomina Teresa Wojciechowska -parafianka) 
Jadwiga Tomczyńska urodziła się w Zatorze k/Wadowic w 1914 r. Jej ojciec, Witold 

Czupryński był po kądzieli potomkiem gen. Bema, a także znanym i cenionym w świecie 
autorytetem w dziedzinie ichtiologii. Po ukończeniu gimnazjum humanistycznego w Wadowicach 
Jadwiga wyszła za mąż za Jana K. Tomczyńskiego, kapitana Wojska Polskiego. 

Najazd Armii Czerwonej na Polskę zastaje małżeństwo wraz z trójką maleńkich dzieci 
Marysią, Markiem i Tytusem w Tarnopolu. NKWD wywozi męża do Starobielska, a ją samą wraz z 
dziećmi i bratem zsyła na Sybir. Swój los i malutkich dzieci powierzyła Opaczności Bożej. Przeżyli 
straszny głód, zimno i tyfus. Pani Tomczyńska szczęśliwie wróciła w 1946 r. wraz z dziećmi do 
Polski. Samotnie ich wychowała i wykształciła. Jako jedną z pierwszych odznaczono Ją medalem 
dla wdów po ofiarach zbrodni katyńskiej. Pani Jadwiga postanowiła opisać wszystko w książeczce 
pt. Z Tarnopola przez Sybir do Wadowic. Wspomnienia są relacją z wojennej tułaczki po ziemi 

nieludzkiej. Jeden egzemplarz napisanych przez siebie wspomnień przesłała Papieżowi Janowi 
Pawłowi II, ponieważ Ojciec Święty bywał w rodzinnym domu pan Jadwigi, a jej brat Tadeusz był 
kolegą z klasy gimnazjalnej Karola Wojtyły. Jan Paweł II odpisał 28 maja 1993 r.:  

"Szanowna Pani! 
Otrzymałem wraz z osobistą dedykacją Autorki książkę » Z 

Tarnopola przez Sybir do Wadowic«. Przeczytałem ten przejmujący 
pamiętnik, który ma charakter osobisty i rodzinny, a zarazem jest 
świadectwem historycznym - wszak tylu Rodaków doświadczyło 
podobnego losu. Budująca jest w całym tym zapisie macierzyńska 
miłość i poświęcenie, które znajduje źródło wewnętrznej mocy w 
zaufaniu do Bożej Opatrzności. 
Nie znałem wprawdzie osobiście śp. Męża Pani ani też Jej Dzieci (dziś 
każde z nich: Marysia, Marek i Tytus mają powyżej 50 lat). Jednakże z 
wadowickich czasów pozostały w mojej pamięci nie tylko postaci obu 
Braci: Andrzeja i Tadeusza (dane mi było odwiedzić cmentarz w Loretto, 
na którym spoczywa śp. Tadeusz) - ale również Osoba Waszej śp. Matki, 
Pani Czupryńskiej. Nieraz bywałem w domu » za Choczenką «, ale Pani 
już wówczas była chyba wraz z Mężem w Tarnopolu. 

Serdecznie dziękuję za pamięć i dar, jakim jest dla mnie książka Pani »Z Tarnopola przez Sybir do 
Wadowic«, proszę Boga o błogosławieństwo dla Pani i całej Jej Rodziny. Zmarłych otaczamy 
serdeczną pamięcią i modlitwą. 

Jan Paweł II". 
Pani Jadwiga, pomimo słabego już zdrowia bardzo aktywnie pomagała w naszej parafii, 

miała dobry kontakt z młodzieżą, wypożyczała książki w parafialnej bibliotece, zawsze służyła 
pomocą i radą 

BRONISŁAW LESZCZYŃSKI 
Był najstarszym z czworga dzieci Stanisławy i Bronisława Leszczyńskich. Urodził się w dość 

zamożnej rodzinie właściciela kamienicy i jednej z najbardziej znanych łódzkich położnych. 
Rodzina przed wojną zamieszkiwała wśród społeczności żydowskiej na łódzkich Bałutach. 

Czas wojny 
Rok 1939 dla rodziny Leszczyńskich, podobnie jak dla innych polskich rodzin, stał się 

rokiem zmian. Mąż jej i synowie brali udział w walkach obronnych tuż po wybuchu wojny. 
Bronisław i Stanisław pracowali w Łucku, jako sanitariusze w szpitalu wojskowym. Ojciec i syn 
Henryk, jako strażacy, gasili pożary bombardowanej Warszawy. Po klęsce wrześniowej wrócili do 
domu i zaangażowali się w pracę organizacji podziemnych. Stanisława organizowała i przekazywała 
żywność rodzinom żydowskim, mieszkającym w getcie. Mąż, zecer z zawodu, wraz synami 
produkowali dla Żydów i osób potrzebujących fałszywe dokumenty.  

Wieczorem 20 lutego1943 r. do ich łódzkiego mieszkania weszli gestapowcy. Dramat 
rozegrał się na ul. Wspólnej 3 w Łodzi. Ich celem było aresztowanie najstarszego z braci 
Bronisława. Ten nie pojawił się tego dnia w domu. Dopiero o poranku powrócił do mieszkania, 
gdzie oczekiwali na niego niemieccy funkcjonariusze. Wówczas nastąpił moment, który 
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zadecydował o losach całej rodziny. Opowiada młodszy z braci, Stanisław: „Brat wszedł po 
schodach. Od razu go zrewidowali, wyjęli mu portfel. Jeden z nich poszedł, żeby wezwać karetkę 
więzienną. Matka prosiła, żeby podać synowi sweter. Niemiec się zgodził. Brat zakładając sweter, 
pchnął gestapowca, który upadł na kanapę". Gdy gestapo zaczęło strzelać do uciekającego Bronka, 
Stanisława padła na kolana przed obrazem Matki Bożej. Obu Bronisławom, ojcu i najstarszemu 
synowi, udało się uciec. Syn Stanisław i Henryk zostali wywiezieni do obozu Mauthausen i Gusen, 
gdzie pracowali w kamieniołomach. A Stanisława Leszczyńska z córka Sylwią, po przesłuchaniach 
w siedzibie gestapo, zostały przewiezione 17 kwietnia 1943 r. do obozu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu. Później Stanisława dowiedziała się, że mąż zginął w Powstaniu Warszawskim.  

Wspomnienia 
Maria Stachurska – realizatorka filmowa, prywatnie mama Anny Lewandowskiej i teściowa 

słynnego piłkarza Roberta Lewandowskiego, spokrewniona z Bronisławem Leszczyńskim obecnie 
pracuje nad filmem o słudze Bożej Stanisławie Leszczyńskiej. Mój wuj, a jej (Stanisławy 
Leszczyńskiej) najstarszy syn – Bronisław Leszczyński – przed śmiercią zobowiązał mnie, czy wręcz 
nakazał mi, żebym zrealizowała film o jego mamie...… Wujek Bronek, miał największy wpływ na 
moje życie. Był znakomitym lekarzem i próbował mnie wychować na lekarza, nawet w szpitalu 
nauczył mnie osłuchiwać chorych. Ale przekazywał mi też wrażliwość, ciekawość świata i wiele 
innych cech. Wujek Bronek był całkowicie ukształtowany przez swoją mamę. Jej postawę, sposób 
bycia czy religijność przenosił na swoje życie. Świadomość religijną odziedziczyłam po wujku. On 
zresztą był dość powściągliwy – jak jego matka – o wierze nie mówił wprost. Ale już jego rozważania, 
o sztuce, muzyce, zawsze były konstruowane przez pryzmat Boga i były wielkim podziwem dla 
Stwórcy. Spojrzenie wujka na wiele spraw przez pryzmat Boga powodowało, że chciałam żyć tak 
samo. Nauczył mnie pewnej nieugiętości i bezkompromisowości, jeśli chodzi o sprawy Boże. 

Dr Bronisław Leszczyński około 50 lat mieszkał na Nowym Rokiciu i był naszym 

parafianinem. Wspominał, że z balkonu swojego domu mógł spoglądać na park „Sielanka” i kościół 

pw. Św. Franciszka, jego ulubionego patrona. Ukochał to miejsce i pisał w jednej ze swych refleksji 

o naszej parafii, że to, że tu zamieszkał zawdzięcza opatrzności Bożej. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!            Opracowała Maria Mazurkiewicz  

 
 
„DLA WIERNYCH TWOICH 
PANIE, ŻYCIE ZMIENIA SIĘ,  
ALE NIE KOŃCZY” 

 
 

ks. prof. Józef 
Naumowicz

 
Wiara podpowiada, by w tych dniach 
myśleć o życiu. O tym, że ci, co odeszli, 
wciąż nas kochają i są obecni. I że czekają 
na naszą modlitwę. To za mało samo 
odwiedzenie cmentarza, bez ofiarowania 
spowiedzi i Komunii św. za bliską osobę. 
 Zmarli do momentu zmartwychwstania żyją jako 
oddzieleni od ciała i nie mają takich zdolności 
poznawczych jak umiejętności zmysłowego 
widzenia, słyszenia czy dotykania, jakie mamy 
dzięki naszemu ciału. Mają jednak możliwość 
innego poznania - duchowego, a więc duchowego 
„widzenia” i „słyszenia”. Tego świata po drugiej 
stronie brzegu nie możemy opisać ani sobie 
wyobrazić, bo wchodzimy w rzeczywistość poza 
czasem i przestrzenią. Pismo Święte też nie usiłuje 
zaspokoić naszej ciekawości na ten temat, bo ma 
inny cel. Ono nam przypomina jedynie, że istnieje 
życie po śmierci, a więc że nasi bliscy zmarli nadal 
żyją, tyle że w innym świecie.  
Modlitwa za zmarłych 
Człowiek po śmierci ma bardzo jasną świadomość, 
jak cenna jest jedność z Bogiem. Odczuwa zatem 

ogromny ból z tego powodu, że nie może jeszcze 
widzieć Boga twarzą w twarz, całkowicie Go kochać 
i być z Nim całkowicie zjednoczonym. Nikt mu tego 
bólu nie zadaje, bierze się on z miłości. Ten ból jest 
jak ogień, który oczyszcza. Nasza modlitwa 
pomaga zmarłym w ich oczyszczeniu, by mogli 
cieszyć się widzeniem Boga. 

Dlaczego wypominki   
Każda modlitwa jest cenna, zarówno osobista, jak 
też wspólnotowa. Wypominki mają tę wartość, że 
jest to modlitwa zanoszona przez wspólnotę 
Kościoła. A Pan Jezus powiedział: „Gdzie dwóch 
albo trzech zgromadzonych w Imię Moje, tam Ja 
jestem…”. Specjalną wartość ma też Msza św. 
ofiarowana w intencji zmarłego, bo przecież Msza 
jest „źródłem i szczytem” całego kultu 
chrześcijańskiego. 

Co z ludźmi, za których nie ma się kto 
modlić? 
Nie ma ludzi, za których się nikt nie modli. Z 
pewnością bolesne jest, gdy za zmarłego nie modlą 
się jego najbliżsi. Jednak w każdej Mszy św. 
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polecamy miłosierdziu Bożemu nie tylko tych, 
którzy są wymienieni w intencji mszalnej, ale też 
zmarłych, których wiarę znał jedynie Bóg i 
wszystkich, którzy odeszli z tego świata. Kościół 
modli się więc za wszystkich, choć kapłan stojący 
przy ołtarzu nie zna ich imion, zna je Bóg. 

Świętych obcowanie, czyli modlitwa 
dwukierunkowa 
Dusze czyśćcowe nie mogą sobie pomóc, minął już 
dla nich czas wybierania między dobrem i złem 
oraz zasługiwania na ostateczną nagrodę lub karę, 
ale modlą się za żyjących. O wstawiennictwie 
zmarłych za nami wspomina Katechizm Kościoła 
Katolickiego, który mówi: „Modlitwa za zmarłych 
nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że 
staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami”. 
Świętych obcowanie to łączność między żyjącymi 
na ziemi, oczyszczającymi się w czyśćcu i 
przebywającymi już w niebie. Żywi i zmarli 
stanowią więc jedną wspólnotę Kościoła 
pielgrzymującego, oczyszczającego się i 
uwielbionego. 
  

 

Odwiedzanie grobów 
Zauważmy, że w czasie pogrzebu Mszę św. za 
zmarłego odprawia się przy jego trumnie, przy niej 
zapala się paschał na pamiątkę Zmartwychwstania, 
kropi się wodą święconą ciało zmarłego, okadza się 
je, by oddać mu cześć i polecić go Bogu w 
modlitwie. Szacunek dla ciała zmarłego i jego 
grobu jest szacunkiem dla samego człowieka. Grób 

jest też nazywany „domem zmarłego”. Stąd 
widzimy wspólne groby małżonków, którzy chcą 
być pochowani razem, blisko siebie. Cmentarz jest 
więc przestrzenią szczególnie intymną, miejscem 
odnawiania kontaktów. Nie idziemy do pustych 
grobów, ale by spotkać się: nawet nie z duszą, ale z 
człowiekiem. Przychodzimy jak do żywych. 

Od kiedy znane jest święto zmarłych? 
Specjalne święto, a więc nie tylko nawiedzanie 
poszczególnych grobów w rocznicę śmierci 
zmarłego, istnieje od VII w. Obchodzono je jednak 
w różnych datach. Dopiero gdy w IX w. powstała 
uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada, dzień 
modlitw za zmarłych przeniesiono na dzień 
następny, to jest 2 listopada. Zwany jest on 
popularnie Dniem Zadusznym, a oficjalnie 
Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych. 

Modlitwa o śmierć szczęśliwą 
Śmierć to dla nas decydujący moment. Winniśmy 
więc prosić o łaskę, byśmy mogli umierać 
pojednani z Bogiem, z żalem i skruchą za swe 
przewinienia. By śmierć była dla nas - jak mówiła 
św. Teresa z Lisieux - pogodnym przejściem jakby 
z jednego pokoju do drugiego, z pokoju ciemnego 
do pokoju jasnego, napełnionego radosnym i 
ciepłym światłem, w którym zobaczymy 
upragnione oblicze miłosiernego Ojca. 

Na podstawie:  http://niedziela.pl / Edycja warszawska (st.) 44/2004 

 

MAŁY PARAFIALNY FOTOREPORTAŻ   
28.09 – Koronka na Skrzyżowaniach Ulic Miasta;                 4.10 - Odpust parafialny z o. Piotrem Kleszczem OFM Conv. 
7.10 – Różaniec do Granic;            13.10 Ostatnia Procesja Fatimska;            14.10 Żywy Różaniec w Łasku;  
21-22.10 Pielgrzymka AK do Gietrzwałdu, Głotowa i Stoczka Warmińskiego;                  25.10. AK w Muzeum Misyjnym 

 
 
 
 
 

http://niedziela.pl/
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Co Ojczyzna?               
Ojczyzna moja – to ta ziemia droga, 

Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, 
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła 

W polskiej mnie mowie pacierza uczyła. 
Ojczyzna moja – to wioski i miasta, 
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta; 
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki, 
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki. 
Ojczyzna moja – to praojców sława, 
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława, 
To duch rycerski, szlachetny a męski, 
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski. 
Ojczyzna moja – to te ciche pola, 
Które od wieków zdeptała niewola, 

To te kurhany, te smętne mogiły - 
Co jej swobody obrońców przykryły. 

Ojczyzna moja – to ten duch narodu, 
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu, 

 To ta nadzieja, co się w sercach kwieci, 
  Pracą u ojców, a piosnką u dzieci! 
                   Maria Konopnicka 
 
                        Poetka, publicystka, nowelistka, tłumaczka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci. Urodziła się 23 maja 1842 

r. w Suwałkach.  W otoczeniu ośmiorga swoich dzieci tworzyła bajki (Na jagody). Wiersz patriotyczny Rota konkurował z 
Mazurkiem Dąbrowskiego o miano hymnu Polski.  Warto odwiedzić Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu k. Krosna. Uroczy 
dworek, podarowany jej przez społeczeństwo, w którym poetka zamieszkiwała przez ostatnie lata swojego życia, jednak los 
sprawił, że zmarła 8 października 1910 we Lwowie i została tamże pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim.  

 M a ł y   F r a n c i s z e k 
Polscy Święci 

Drogie Dzieci, miesiąc listopad rozpoczynamy od wspomnienia Wszystkich Świętych.  Kolejne 

dni przypominają nam naszych zmarłych, których groby odwiedzamy na cmentarzach i modlimy się w ich 

intencji. Taką wspólną modlitwę w kościele w intencji zmarłych nazywamy Wypominkami.  

11 listopada przeżywać będziemy Święto Niepodległości. W tym dniu świętujemy odzyskanie przez 

Polskę wolności, wywieszamy białoczerwone flagi, mówimy o naszej ojczyźnie, patriotyzmie i wielkich 

Polakach, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości.  

Waszym zadaniem w tym miesiącu będzie poznanie tych wielkich Polaków, którzy w dziejach naszej 

historiii zostali świętymi. Postarajcie się zrobić ich portrety i opisać ich życie. Niektórych już poznaliście i zilustrowaliście 

ich życie – to św. Stanisław Kostka i św. Brat Albert, św. siostra Faustyna. Pomogą wam w tym zadaniu nasze kościelne witraże 

i mozaiki, których zdjęcia znajdziecie również na pierwszej stronie gazetki. A może znacie jeszcze innych polskich świętych? 

Stwórzmy razem ich galerię. Taką galerię polskich świętych możemy też zrobić na naszej parafialnej bożonarodzeniowej 

choince. Zapraszam do połączenia konkursu listopadowego Polscy święci i grudniowego Bombka dla Dzieciątka. Spróbujcie 

techniką dekupażu wykonać bombki z wizerunkami polskich świętych. Myślę, że z takiej dekoracji Bożonarodzeniowego drzewka 

będzie się cieszyć całe niebo: Pan Jezus, Maryja i wszyscy święci. 

Czekam na wasze prace jak zwykle do ostatniej niedzieli miesiąca. Na zakończenie jeszcze dwie małe zagadki: 

  

I. Rozwiążcie krzyżówkę, aby dowiedzieć się co jest prawdziwym domem każdego człowieka. 

1. Miejsce spoczynku zmarłych. 

2. 2 listopada to...............Zaduszny. 

3. W nim zmarli się oczyszczają. 

4. W wieczności oczekuje na nas ................ 

5. Wspólna modlitwa za zmarłych, połączona z wyczytywaniem ich imion to .............. 

 

   1         

    2        

3            

      4      

   5         
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II. Uporządkujcie literki od największej do najmniejszej, a dowiecie się jaki dzień obchodzimy 2 listopada: 

A Z N   Z   U   I  Y    Ń  S   D   Z   D   E 

Pozdrawia Was – Wasz Anioł.    

Na koniec jeszcze niespodzianka. Wasz kolega Oskar z kl. Vd Szkoły Podstawowej nr 7 w 

sierpniu pieszo wybrał się na pielgrzymkę na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej. To bardzo 

długa droga - ponad 120 km. Setki osób podejmuje co roku taki trud, ale niewiele jest dzieci. Swoje 

wrażenia z pielgrzymki Oskar pięknie opisał. Przeczytajcie je, a może w przyszłym roku wyruszycie 

na pielgrzymkę razem z Oskarem. 

 

Pielgrzymka na Jasną Górę. 
Na pielgrzymkę chciałem pójść już dwa lata temu, ale mama uważała, że jestem za młody. 

Dużo o drodze na Jasną Górę opowiadał mi kolega ministrant - Konrad. Dzięki niemu dobrze 
przygotowałem się na pielgrzymkę. Poinformował mnie co zabrać do bagażu podręcznego i jakie 
buty zabrać. 

Pielgrzymka rozpoczęła się od Mszy Świętej o godzinie szóstej na ulicy Łąkowej. Każdy 
pątnik musiał mieć identyfikator i legitymację pielgrzyma. Ja, moja mama i Konrad wyruszyliśmy w 
grupie trzeciej akademickiej. Spotkałem pana Jarosława Krajewskiego, który modlił się w grupie 

piątej (milczenia). 
Mijaliśmy naszą parafię. Wielu wiernych wyszło na drogę, żeby nam pomachać. Był też ksiądz proboszcz Wiesław 

Dura i ksiądz Stefan Bujak. 
Ciężkie bagaże i namioty są przewożone ogromnymi ciężarówkami. Razem z pielgrzymami jeżdżą sklepiki, w których 

można kupić: bigos, zupę, frytki, pączki itp. 
Pielgrzymka trwa cztery dni. Droga codziennie podzielona jest na cztery odcinki. Każdego dnia pokonuje się około 

czterdziestu kilometrów. Przystanki znajdują się w kościołach albo w lesie. Na noc pielgrzymi rozbijają namioty pod 
kościołami. Niektórzy nocują u mieszkańców miasteczek na podłodze. W drodze pielgrzymi zmawiają godzinki, różaniec i 
śpiewają pieśni. 

Pierwsze trzy dni pogoda nas nie rozpieszczała. Dopiero przy wejściu na Jasną Górę świeciło piękne słońce. Z dnia 
na dzień, z odcinka na odcinek nogi bolały mnie coraz bardziej. Trzeciego dnia kolację jadłem na leżąco w namiocie. Mimo to 
bardzo chciałem przejść całą drogę na pieszo. Resztkami sił dotarłem pod główne wejście do klasztoru, gdzie powitał nas 
biskup. Później całą grupą udaliśmy się przed oblicze Matki Bożej. 

Było bardzo ciężko. Sił dodawały mi pieśni i życzliwi ludzie machający nam po drodze. Również znajomi bardzo mi 
pomagali. Chciałbym kiedyś jeszcze wyruszyć na pielgrzymkę. 

Oskar Grzegorczyk klasa V d Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi 

 
Dnia 29 października 2017r.  w kościele Świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi rozstrzygnięto konkursy parafialne 

zorganizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej: „Różaniec" ponad 40 prac, "Sefie z Maryją" cd, "Święty Stanisław 

Kostka". Wszyscy uczestnicy konkursów obecni w kościele otrzymali pamiątkowe obrazki i nagrody. Wystawa prac znajduje 

się w kościele. Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!!! 
 

Z   KANCELARII   PARAFIALNEJ 

 
WE WRZEŚNIU 2017: 

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali: 
Franciszek Jacek Gruchot, Leon Paweł Mielcarek, Aleksander Andrzej Sankowski, Adrianna 

Fiks, Apolonia Zoe Kangelidis, Maja Marciniak, Filip Jakub Pietrzko, Amelia Krystyna 

Krawczuk, Gabriel Sławomir Kasprzyk;  
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Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
 Weronika Ostrowska, Marianna Ścibiorek, Alojzy Werner, Jadwiga Jarek, 

Jadwiga Ruszkiewicz, Anna Skowron, Tomasz Ozdobiński, 

Danuta Stęperska, Cecylia Dauksza, Aleksandra Lewandowska, 

Roman Mazurkiewicz, Teresa Mastalerz, Stanisława Sobieracka, 

Krystyna Dziubek, Janusz Furmanek, Stanisław Skonieczny; 

Sakramentalny związek małżeński zawarli: 
Piotr Wawrzyniak i Oliwia Jachimstal,           Wojciech Grabowski i Ewa Stawasz,  

Michał Rydz i Paulina Poreda; 

 

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 (24 listopada) o godz. 18.00 

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.   7.00; 8.00; 9.30 i 11.00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:                                               w środy po Mszy Św.  o godz. 18:00 

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 

AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.00 i spotkania w auli parafialnej po Różańcu w drugi i ostatni wtorek miesiąca. 
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 SŁUŻBA 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   

KANCELARIA PARAFIALNA: dni powszednie: 9.00-10.30;  16.00-17.00;    Tel.: 42-233-67-77 

MAŁY PARAFIALNY FOTOREPORTAŻ cd. 


