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  Ileż razy widzimy biednych na wysypiskach, gdzie zbie-

rają pozostałości z tego, co zbywa, aby znaleźć coś do jedzenia 

i ubrania! W ten sposób również oni stali się częścią wysypi-

ska ludzkiego i są traktowani jak odpady, nie powodując przy 

tym żadnego poczucia winy u tych, którzy doprowadzają 

do tej skandalicznej sytuacji. Ci ubodzy często są traktowani 

jak pasożyty społeczeństwa, które nie przebacza im nawet ich 

własnej biedy. Osądzanie innych jest zawsze pod ręką. 

Nie mogą pozwolić sobie na bycie nieśmiałymi al-

bo przygnębionymi, są postrzegani jako niebezpieczni al-

bo niezdolni tylko dlatego, że są biedni. (fragment Orędzia 

Ojca Świętego Franciszka na 3. ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH)  

 

 NOWA EWANGELIZACJA jest po prostu sposobem funkcjonowania Kościoła, jest też spo-

sobem myślenia Kościoła o sobie. Termin ten używany jest wymiennie z innym, którym się chęt-

nie posługuje papież Franciszek: nawrócenie pastoralne. W 

obu tych terminach chodzi o to, żeby wyjść z Ewangelią do 

ludzi, którzy „poginęli” z Kościoła. Nie chodzi zatem o misje 

ad gentes, czyli o pójście z Ewangelią do tych, którzy nigdy jej 

jeszcze nie słyszeli, tylko o misję ad intra, żeby pójść z Ewan-

gelią do tych, którzy przestali jej słuchać: są ochrzczeni, ale nie 

ma ich na naszych liturgicznych zgromadzeniach. Czasem się 

mówi, że droga do Kościoła im zarosła krzakami. Nie chodzi o 

to, by tych ludzi w jakikolwiek sposób oceniać czy osądzać, 

ale raczej pomóc im, zapytać co się stało, dlaczego zdarzyło się 

tak a nie inaczej i spróbować wyjść do nich z takim doświad-

czeniem Kościoła, które będzie dla nich atrakcyjne, mocą 

świadectwa i następującego po nim nauczania, i żeby znaleźć 

dla nich sposób powrotu do rzeczywistości, którą ciągle w so-

bie noszą, ponieważ są ochrzczeni. (Czym jest Nowa Ewangeli-

zacja? O czym będzie V Kongres Nowej Ewangelizacji w 

Gnieźnie? - wywiad z abp G. Rysiem.) https://www.archidiecezja.lodz.pl/  

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   

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: Str.1:  Krzyż ołtarzowy.  Zdjęcia: Maria Niedziela, Maria Mazurkiewicz oraz  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  

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA: 

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

Biedni  
potrzebują  
 
naszych rąk, 
aby mogli się 
podnieść,  
 
naszych serc, 
aby czuć na  
nowo ciepło 
uczuć,  
 
naszej  
obecności,  
aby przezwy-
ciężyć samot-
ność.  
 
Potrzebują 
po prostu  
miłości. 

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus.  
 Moi drodzy przed nami miesiąc listopad, jesień w pełni - nasza refleksja nad 
przemijaniem. Dlatego, że w pierwszych dniach zatrzymujemy się nad tajemnicą 
Świętych Obcowania.  
 1 XI Uroczystość Wszystkich Świętych, 2 XI Dzień Zaduszny - wspomnienie 
wszystkich zmarłych, 11 XI Święto Niepodległości. Przypominamy sobie naszych 
bliskich, których nie ma pośród nas. Oni żyją w chwale zbawionych.  
 Dziękujemy Panu Bogu, że mogliśmy z nimi iść wspólną drogą.  
 A mamy nadzieję, że się spotkamy w Niebie. 

         Ks. Robert 

https://www.archidiecezja.lodz.pl/
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA LISTOPAD 2019 

 POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA  
FRANCISZKA  
powszechna 

Za Bliski Wschód, gdzie różne 
wspólnoty religijne dzielą tę samą 
przestrzeń życiową, aby wśród 
nich zapanował duch dialogu, spo-
tkania i pojednania.  
Członkowie Kół Różańcowych odmawiają 

codziennie jedną wyznaczoną dziesiątkę 

różańca  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
Aby władze samorządowe służyły 
faktycznie dobru wspólnemu 
mieszkańców.  
Członkowie Krucjaty z naszej parafii modlą 
się nieustannym różańcem w wyznaczonych 
godzinach 19 dnia każdego miesiąca 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

Aby Niepokalana była dla każde-

go wierzącego przykładem miło-

ści i słuchania Słowa Bożego 

 

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 soboty o 8.45. 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 PAŹDZIERNIKU 2019  odeszli do Pana…  

Franciszka Krępska, Zofia Iskrzyńska, Adam Mieszek, Benedykta Jaros, Józef Krępa, Ja-

dwiga Kaniewska, Feliksa Zalewska, Eugeniusz Drewnowski, Franciszka Sośnicka, Ma-

rianna Lindner, Benita Dworakowska, Wiesława Eliasz, Jacek Maciejewski, Ewa Kali-

nowska, Zenon Stańczyk; 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

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

Gabriela Angelika Leśniak, Franciszek Lindner, Mariusz Eryk Janiak, Igor Aleksander 

Jachowski, Agata Helena Adamczyk, Zofia Trachta, Grzegorz Antoni Pirog; 

W PAŹDZIERNIKU 2019   Sakramentalny Związek Małżeński zawarli: 

Michał Czrniecki i Anna Kuśmierz,  

Damian Piotrowski i Justyna Susik,  

Wojciech Ślęczek i Marta Bazela; 
Życzymy udoskonalania się we wzajemnej miłości, umacniania  
nierozerwalnej jedności i uświęcania na drodze do wieczności. 

Kogo 
„zaraziliśmy” 
naszą 
wiarą? 

 Franciszek  

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;   8.00;   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 

W sobotę 2 listopada - Kancelaria nieczynna 



 

  

 

  W nadchodzących dniach w szczególny sposób uświadamiamy so-
bie potrzebę modlitwy za zmarłych. Jest to wyraz naszej wdzięczności za to, 

co otrzymaliśmy przez ich pośrednictwo. Tradycją polską od 
wieków są modlitwy w intencji zmarłych - „wypominki”. Na 
„wypominki” przyjmujemy przy wyjściu w kaplicy asysty, w 
zakrystii i w dni powszednie w kancelarii. Za zmarłych poleca-
nych w „wypominkach” w każdy ostatni piątek miesiąca o 
godz. 18.00 odprawiana jest Msza św. Wypominki wyczytuje-
my w każdą niedzielę przed mszami o 7, 8, 9.30, i 11. 

  Figura Matki Bożej Ubogich z belgijskiego Sanktuarium 
Matki Bożej Ubogich w Banneux towarzyszyć będzie tegorocz-

nym obchodom Światowego Dnia Ubogich w Watykanie. Zosta-
nie ustawiona przy ołtarzu bazyliki św. Piotra podczas Mszy św. 
odprawianej przez papieża Franciszka. 
 Ustanowiony przez niego na zakończenie Jubileuszu Mi-
łosierdzia Światowy Dzień Ubogich przypada w przedostatnią 
niedzielę roku liturgicznego. W tym roku będzie to 17 listopa-
da.  

 Banneux było przed 86 laty miejscem objawień Maryj-
nych. Ośmiokrotnie pomiędzy 15 stycznia a 2 marca 1933 r. 

Maryja ukazała się niespełna 12-letniej Mariette Beco, wiejskiej 
dziewczynie z ubogiej rodziny. W czasie jednego z objawień 
zaprowadziła Mariette do źródła i powiedziała: „Źródło to jest 
przeznaczone dla wszystkich narodów do niesienia ulgi cho-
rym… Przychodzę ulżyć cierpieniu… Ufajcie mi, a ja będę ufała 

wam”. Zgodnie z życzeniem Matki Bożej, już w 1933 r. wybu-
dowano w Banneux kaplicę. 
 W wyniku licznych uzdrowień nastąpił tam rozwój kultu 
Maryjnego. Jan Paweł II odwiedził Banneux w czasie swej 
pierwszej wizyty w Belgii 21 maja 1985 r. Spotkał się wówczas z Mariette Beco, która po obja-
wieniach pozostała osobą świecką i założyła rodzinę. – Byłam tylko listonoszem – powtarzała 

skromnie. Wizjonerka do końca życia mieszkała koło Banneux, nie udzielała się jednak publicz-
nie. Zmarła w 2011 r. w wieku 90 lat.  

https://ekai.pl/figura-matki-bozej-z-banneux-na-swiatowym-dniu-ubogich-w-watykanie/  
 
  
  

 
 

 W naszej parafii przy ul. Cieszkowskiego stanęła "lodówka społeczna".  Jest to miejsce, w 
którym mieszkańcy mogą podzielić się z potrzebującymi nadmiarem żywności. Inicjatywa posta-
wienia lodówki wyszła od kilku osób, które założyły Stowarzyszenie Chleba Naszego. Akcję 
„lodówka społeczna” wspiera również Caritas Łódź. Osoby potrzebujące mogą z niej zawsze ko-
rzystać. To jest lodówka, do której też można coś włożyć. Powinno być w niej jedzenie dla 
wszystkich, którzy potrzebują żywności, a nie tylko dla bezdomnych. Jest przecież dużo takich 

osób, które żyją ze skromnej emerytury, które są chore i potrzebują jakiejś pomocy.  
 Lodówka na Cieszkowskiego działa więc na zasadzie wymiany żywności. Pozostawiane 
produkty powinny zawierać przynajmniej orientacyjną datę przydatności do spożycia. Przy oka-
zji Światowego Dnia Ubogich w ubiegłym roku kard. Konrad Krajewski Jałmużnik papieski pod-
kreślił, że niesienie pomocy potrzebującym jest czystą Ewangelią. „W ten sposób zmieniamy 

świat i niesiemy pokój” . Zadbajmy więc po prostu z miłością i troską o stan tej społecznej lo-
dówki, by zawsze była wypełniona i zadbana. 

Figura Matki Bożej z Banneux towarzyszyć 
będzie tegorocznym obchodom  

Światowego Dnia Ubogich w Watykanie. 

Społeczna lodówka na Cieszkowskiego.  

Papież 
Franciszek 
zachęca byśmy 
wspieranie 
potrzebujących 
zaczynali od 
siebie.  
 
Czyli np. w 
niedzielę 
poświęconą 
ubogim, 
zajrzeli do 
własnej 
lodówki i 
zobaczyli  
ile jest w niej 
rzeczy,  
które możemy 
dać innym.  

WYPOMINKI 
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https://ekai.pl/figura-matki-bozej-z-banneux-na-swiatowym-dniu-ubogich-w-watykanie/


LISTOPAD WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

1.11           PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. I piątek miesiąca. Msze św. będą odprawiane wg 
porządku niedzielnego.  Na cmentarzach zbiórka ofiar na potrzeby WSD 

2.11           SOBOTA Dzień Zaduszny - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. I sobota miesiąca .    
Po Mszach św. odprawionych o godz. 9.00 i 18.00 procesja żałobna, w czasie której polecimy 
Bogu w modlitwie naszych zmarłych. W dniach od 1. do 8. listopada można uzyskać codziennie odpust 
zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten możemy 
ofiarować wyłącznie za zmarłych. Nie ma mszy św. o godz. 17.30.  
Na cmentarzach zbiórka ofiar na potrzeby WSD.    W sobotę kancelaria nieczynna. 
MĘSKI RÓŻANIEC ULICAMI ŁODZI. MODLITWA ROZPOCZNIE SIĘ MSZĄ ŚW. O GODZ. 10.00 W KOŚCIELE ZESŁANIA 
DUCHA ŚWIĘTEGO W ŁODZI.  

3.11       NIEDZIELA 31. NIEDZIELA ZWYKŁA. NIEDZIELA MIESIĘCZNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.  
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. z godz. 12.30.   
Na cmentarzach zbiórka ofiar na potrzeby WSD.  Św. Huberta biskupa, patrona myśliwych  

4.11 PONIEDZIAŁEK Św. Karola Boromeusza biskupa. 2. ROCZNICA OBJĘCIA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ I INGRESU DO BAZYLI-

KI ARCHIKATEDRALNEJ ABP METROPOLITY GRZEGORZA RYSIA. MSZA ŚW. W ARCHIKATEDRZE O GODZ. 12.00.  

5.11        WTOREK Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela  

6.11           ŚRODA MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH BISKUPÓW I PREZBITERÓW KANONIKÓW ARCHIKATEDRALNEJ KAPITUŁY ŁÓDZKIEJ, 
BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA , GODZ. 12.00 

7.11   CZWARTEK I czwartek miesiąca. MSZA ŚW. I MARSZ PAMIĘCI DZIECI POMORDOWANYCH W NIEMIECKIM OBOZIE KON-

CENTRACYJNYM PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ, KOŚCIÓŁ OPATRZNOŚCI BOŻEJ W ŁODZI, GODZ. 12.00 

8.11         PIĄTEK Św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy  

9.11         SOBOTA ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 

10.11       NIEDZIELA 32. NIEDZIELA ZWYKŁA.  Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.  
DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM. Zbiórka do puszek z racji Dnia Solidarności z Ko-
ściołem Prześladowanym 

11.11 PONIEDZIAŁEK Św. Marcina z Turs biskupa. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.  
101. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. MSZA ŚW. W BAZYLICE ARCHIKATEDRALNEJ O GODZ. 10.00 

12.11        WTOREK Św. Jozafata, biskupa i męczennika 

13.11           ŚRODA Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski,  

14.11    CZWARTEK  Św. Mikołaja Tavelić, męczennika 

15.11         PIĄTEK Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła  

16.11         SOBOTA VII SESJA PLENARNA IV SYNODU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ  
NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik świętych 
Apostołów Piotra i Pawła; św. Małgorzaty  Szkockiej; św. Gertrudy, dziewicy; Św. Agnieszki z Asyżu 
dziewicy,  

17.11       NIEDZIELA 33. NIEDZIELA ZWYKŁA.   
ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH WYPADKÓW DROGOWYCH 
III ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH. Msza św. w bazylice archikatedralnej, wspólny posiłek na Placu Katedral-
nym.    Świętej Elżbiety Węgierskiej  

18.11PONIEDZIAŁEK Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 

19.11        WTOREK Bł. Salomei, dziewicy 

2011          ŚRODA Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 

21.11   CZWARTEK Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

22.11          PIĄTEK Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

23.11        SOBOTA Św. Klemensa I, papieża i męczennika, św. Kolumbana, opata  

24.11       NIEDZIELA 34. NIEDZIELA  CHRYSTUSA  KRÓLA WSZECHŚWIATA Można uzyskać odpust zupełny za 
publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa „O Jezu 
Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego” 
PATRONALNE ŚWIĘTO AKCJI KATOLICKIEJ I LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA  
Świętych męczenników wietnamskich Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy 

25.11PONIEDZIAŁEK Św. Katarzyny Aleksandryjskiej dziewicy i męczennicy, Błogosławionych małżonków Alojzego Quat-
trocchi i Marii Corsini 

26.11        WTOREK   Św. Leonarda z Porto Maurizio, prezbitera; Bł. Jakuba Alberione 

27.11          ŚRODA Najświętszej Mayi Panny Cudownego Medalika,  

28.11      CZWARTEK Św. Stefana Młodszego, męczennika, św. Jakuba z Marchii prezbitera 

29.11        PIĄTEK Bł. Marii Klementyny Anuarity Nengapeta, dziewicy i męczennicy  

30.11        SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA 
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Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson; 
Chryste usłysz nas, Chryste 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; 
Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami; 
Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi,  
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej; 
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa; 
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej; 
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych; 
Święty Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony; 
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony; 
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą; 
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony; 

Święty Franciszku, miłujący pokorę; 
Święty Franciszku, wzorze pokuty; 
Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa; 
Święty Franciszku, krysztale czystości; 
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący; 
Święty Franciszku, patriarcho ubogich; 
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych; 
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów; 
Święty Franciszku, heroldzie wielkiego Króla; 
Święty Franciszku, pogromco szatana; 
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego; 
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej; 
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro; 
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata; 
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich; 
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących; 
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy; 
Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga; 
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze; 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; przepuść nam Panie; 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; wysłuchaj nas Panie; 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; zmiłuj się nad nami. 
 

Módl się za nami święty nasz Ojcze Franciszku; 
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: 
Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi 
Serafickiego Franciszka, daj nam prosimy, łaskę twoją, abyśmy za Jego wstawien-
nictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w 
Twojej miłości. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Litania do św. Franciszka 
z Asyżu 

Boże, daj mi 
odwagę, bym 
zmieniał 
rzeczy, które 
zmienić mogę. 
 
Spokój, bym 
godził się z 
rzeczami, 
których nie 
mogę zmienić. 
 
Oraz mądrość, 
bym potrafił 
je rozróżniać. 
 

Św. Franciszek  
z Asyżu 
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Ostatnia niedziela zwykła: Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
 Kochane Dzieci, tego dnia  tj. 24 listopada we wszystkich kościołach mówimy, że Jezus jest Królem - tzn. kimś najważ-

niejszym. Ale czym się Pan Jezus różni od innych królów? Czy ma tron, berło i bogactwa jak inni królowie? Jednak wszyscy przed 

nim klękają - wszyscy w Kościele, aniołowie w niebie, wszyscy oddają Mu hołd należny królowi. 

Zastanówcie się co możecie ofiarować Jezusowi Chrystusowi Królowi ?  Jakie dary możecie złożyć u stóp Króla, co sprawi Mu 

największą radość ?  

 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata kończy okres zwykły w Kościele. Po nim rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i 

Adwent, czyli czas oczekiwania na narodziny Jezusa. Małemu Jezusowi ziemscy królowie też przynieśli dary i padli przed nim na 

kolana i oddali Mu hołd.   

 Czekam więc na Wasze dary dla Jezusa: dobre uczynki spisane, narysowane, prace, które pokazują jak wyobrażacie sobie 

Chrystusa, który jest Królem, a może po prostu piękne korony, by pokazać jak jest dla Was ważny. Te wszystkie dary 

zgromadzimy w  skrzyni-szkatule i złożymy u stóp Chrystusa Króla. Tym razem spotkamy się 1 grudnia w niedzielę jak 

zwykle po mszy św. o godz.11.00.  

 Kochane Dzieci, Dziękuję Wam za wszystkie wykonane różańce. Część z nich zostanie przesłana 

do Ojca Oskara z Ugandy w Afryce i ofiarowana uczniom szkoły, którą ojciec prowadzi.  
              

         Pozdrawiam Was - Wasz Anioł  

 Akcja Katolicka przy naszej parafii zaprasza na  

pielgrzymkę w dniu 7. grudnia  
do Niepokalanowa i do Ożarowa Mazowieckiego,  

do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.  
Wyjazd o godz. 6.00 sprzed kościoła św. Franciszka z Asyżu.  

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

Mały Franciszek 

PIELGRZYMUJEMY ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II  

 22 października, jak co roku, był dniem, w którym wspominaliśmy św. 

Jana Pawła II pielgrzymując do miejsc związanych z papieżem Polakiem. W 

tym roku grupa wiernych z kilku parafii naszej archidiecezji wyruszyła wraz z 

członkami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z przed kościoła św. Fran-

ciszka z Asyżu w Łodzi do Radzymina. W tym miejscu w przyszłym roku 

skrzyżują się dwie historyczne rocznice: 100 rocznica urodzin Jana Pawła II 

oraz 100 rocznica „Cudu nad Wisłą”.  

 Urodziłem się w roku 1920 w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli 

na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do 

tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli płacąc za to swo-

im życiem… Przybywam tu z wielką wdzięcznością, spłacając dług za to, co 

od nich otrzymałem … powiedział Jan Paweł II będąc w Radzyminie 

13.06.1999r. 

 Ta niewielka miejscowość pod Warszawą oczarowała nas swą gościn-

nością i serdecznością. Wraz z opiekunem duchowym pielgrzymki Ks. Tadeu-

szem Sochą nawiedziliśmy powstające Sanktuarium Jana Pawła II, wybudowane jako wotum wdzięczności za polskie zwycię-

stwa w Bitwie Warszawskiej oraz za wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II.  W Sanktuarium przywitał nas kustosz Ks. Krzysztof 

Ziółkowski, a w historyczną podróż po Radzyminie zabrał nas miejscowy nauczyciel historii.   Tu uczestniczyliśmy też w uro-

czystej Mszy św. i nabożeństwie do Jana Pawła II z ucałowaniem relikwii. 

 Zwiedziliśmy miejsca upamiętniające  dwa ważne wydarzenia w historii Radzymina: Cmentarz żołnierzy polskich - 1920 

z Drogą - Golgotą Poległych Narodu Polskiego oraz miejsce upamiętniające wizytę Jana Pawła II w Radzyminie 13.06.1999 r. 

Nawiedziliśmy XVIII-wieczną Kolegiatę Przemienienia Pańskiego oraz kaplicę – Sanktuarium Maryjne Przemienienia Pańskie-

go na Zjawieniu ze źródełkiem cudownej wody. Najstarsi mieszkańcy Radzymina pamiętali, jak przed ołtarzem zniszczonej ka-

pliczki po bitwie z bolszewikami „krzyżem leżał” dowódca „Błękitnej Armii” generał Józef Haller, dziękując za zwycięstwo, a 

20 lat temu przed kaplicą na cmentarzu poległych w 1920 roku klęczał pogrążony w modlitwie Jan Paweł II papież Polak.  

Zdjęcia na ostatniej stronie wykonała uczestniczka pielgrzymki Maria Niedziela. Zdjęcia z Janem Pawłem II pochodzą ze strony 

internetowej miasta Radzymin.                                                                                                                                             MM 
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  Jakim królem jest Jezus – Ukrzyżowany, w koronie cierniowej, władca 
królestwa „nie z tego świata”, królestwa opartego na Prawdzie? – pytał bp Roman 
Pindel w Wielki Piątek, 19 kwietnia 2019 r., w konkatedrze w Żywcu. 
 Warto przypomnieć zawarte w tej nauce myśli w kontekście zbliżającej się 
Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata - 24 listopada 2019r. 
 Bp. Roman Pindel zachęcił do namysłu nad tym, co oznacza w przypadku 
Chrystusa bycie królem. Zwrócił uwagę, odsyłając do ewangelicznej sceny przesłu-
chania Jezusa przez Piłata, że konstytutywną cechą Jezusowego królestwa jest 
prawda. Przypomniał, że Żydzi odrzucili zaproponowane przez rzymskiego na-
miestnika uwolnienie króla żydowskiego i zamiast Niego wybrali Barabasza. 
„Piłat przekonuje się, że ten lud nie uznaje w Jezusie ani króla, ani też, jak później 
się okaże, nawet człowieka” – dodał biskup, przywołując kolejną scenę z Ewangelii, 
gdy zamiast korony królewskiej na głowę Jezusa żołnierze nakładają koronę cier-
niową, ubierają Go w płaszcz purpurowy i drwiąco pozdrawiają słowami: „Witaj kró-
lu żydowski”, a gdy zostaje wprowadzony przed tłum, Jezus zostaje przedstawiony 
przez Piłata słowami: „Oto człowiek”. 
 „Taki właśnie tytuł nosi jeden z nielicznych ocalonych obrazów Alberta 
Chmielowskiego, który przedstawia Jezusa z koroną cierniową na głowie, w płasz-
czu purpurowym, z trzciną w ręku zamiast berła – symbolu władzy królewskiej” – 
wyjaśnił biskup. Przypomniał w tym kontekście, że kilka lat temu, gdy trwała w Pol-

sce debata teologiczna i dialog z przedstawicielami różnych ruchów intronizacyjnych na temat ogłosze-
nia Chrystusa królem Polski, pojawiła się kompromisowa propozycja, by uznać za obraz koronacyjny 
Chrystusa Króla właśnie to przejmujące dzieło Brata Alberta. 
 „Propozycja zawierała także nowy tytuł tego obrazu: ‘Król Miłosierdzia’. To przykre, ale propozycję 
tę odrzucono. Naprawdę wyglądało to jak odrzucenie Jezusa jako króla, podobnie jak zrobił to tłum zgro-
madzony przed rzymskim pretorium w Jerozolimie. Argumentowano, że musi być inny obraz koronacyj-
ny, z prawdziwą koroną królewską, najlepiej z polskimi atrybutami. A przecież to Król z takiego wizerun-
ku, w koronie cierniowej, nas zbawił” – zaznaczył kaznodzieja. 

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bp-pindel-korona-cierniowa-chrystusa-prawdziwy-atrybut-krolewskosci/  
 Z kolei abp Grzegorz Ryś tłumaczył na czym polega królewska godność Chrystusa:  
 Otóż na tym, że ma On absolutną władzę nad samym sobą. Kard. Wojtyła pisał o tym: królewska 
godność Chrystusa polega na królewskiej wolności, doświadczeniu władzy nad sobą. Kościół uczy, że 
otrzymujemy udział w tej godności Chrystusa poprzez chrzest. Od chrztu każdy jest kapłanem, proro-
kiem i królem. Łatwo jest wytłumaczyć, kim jest kapłan czy prorok – ale na czym polega doświadczanie 
na co dzień królewskiej godności? Papież podkreśla, że dzieje się to na obszarze naszej wolności. Chry-
stus umarł, aby człowiek był wolny. 
 Idąc za przytoczoną wyżej ideą Jana Pawła II, ujmującą królowanie Chrystusa w 
kategoriach królewskiej wolności, odnosimy je (podobnie jak Pius XI) do Jego człowie-
czeństwa. Chrystus jest wzorem człowieka w pełni wolnego – ma nad sobą pełną 
władzę i może uczynić z siebie bezinteresowny dar dla całej ludzkości. W tym 
sensie jest Królem. Na przykład, kiedy sam decyduje o godzinie swojej śmierci. 
Wiele razy wrogowie chcieli Go zabić; On jednak „przechodził między nimi” (Łk 4, 29-
30). Ale nadchodzi moment, kiedy nie chce dalej uciekać. Czeka na oprawców. Wycho-
dzi do nich i pyta: „kogo szukacie?”. To jest szczytowy moment Jego królowania. 
 To wspomniany wyżej Pius XI ustanowił uroczystość Chrystusa Króla w 1925 r., 
chciał on m.in., żeby stanowiła ona antidotum na społeczny nieład. 
 Każde święto rodzi się w określonym kontekście, ale kiedy ten się zmienia, nieko-
niecznie trzeba odsyłać je do lamusa. Nowe konteksty otwierają nas na inne pokłady 
rozumienia tej samej tajemnicy. W okresie międzywojennym Kościół czuł się atakowa-
ny, wypierany z przestrzeni publicznej, z nowoczesnego świata, z którym nie umiał pro-
wadzić dialogu. Idea Chrystusa Króla miała wtedy nieco inny sens niż dzisiaj: wielu wi-
działo w niej program uporządkowania rzeczywistości doczesnej. Dzisiaj podkreślamy, 
że Chrystus jest Królem, bo jest sługą. Niemniej, idea Królestwa Niebieskiego nie ma 
być odłożona na wieczność. Dotyczy nas tu i teraz. Bóg ma być Królem tutaj. Chce być 
moim Królem. Mogę uznać Jego władzę nad sobą. Chce też porządkować relacje mię-
dzy ludźmi i narodami. Czyni to jednak jako „Ten, kto służy”. – kontynuował abp. G. 

Ryś.  https://gorka.jezuici.pl/2010/11/na-czym-polega-krolewsko-chrystusa/  
 Możemy więc Zmartwychwstałego Chrystusa, jako zwycięzcę nad śmiercią, po 
ludzku koronować, nakładać Mu królewskie atrybuty, uznawać Jego władzę nad sobą. 
Tak przedstawiany jest na wielu wizerunkach. W każdym przypadku możemy wołać: 
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie! 
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PIELGRZYMKA (REKOLEKCJE)  

AUTOKAROWA DO MEDJUGORIE 

18-26 KWIETNIA 2020 R. 
25 KWIETNIA – DZIEŃ OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ 

KRÓLOWEJ POKOJU 
Medjugorie to niewielka miejscowość położona w chorwac-

kiej części Bośni i Hercegowiny, gdzie w czerwcu 1984 r. sześciorgu 

dzieciom na wzgórzu Crnica objawiła się „Piękna Pani”, w której 

widzący rozpoznali Matkę Bożą. Królowa Pokoju, bo tak przedstawiła 

się im „Gospa”, przychodzi do niektórych z nich aż do dnia dzisiejsze-

go, prosząc ludzi o modlitwę, nawrócenie i pokutę. Medjugorie – jak 

powiedział abp Henryk Hoser – pozostaje przede wszystkim znakiem 

żywego Kościoła, a klimat tego miejsca sprzyja głębokiej modlitwie. 

Właśnie do tego wyjątkowego miejsca modlitwy, słuchania słowa 

Bożego i adoracji Najświętszego Sakramentu serdecznie Cię zapra-

szam na rekolekcje w drodze.  

18.04.2020 r.  

godz. 6.00 – Msza św. (Parafia św. Franciszka z Asy-

żu w Łodzi, ul. Przyszkole 2), wyjazd 

godz. 19.00 – przyjazd do HAJDINY (Słowenia), za-

kwaterowanie, kolacja 

19.04.2020 r.  

godz. 6.00 – Msza św.  

godz. 7.30 – śniadanie, wyjazd do MEDJUGORIE 

(Bośnia i Hercegowina)  

ok. godz.  16.00 – przyjazd do MEDJUGORIE 

(zakwaterowanie, kolacja) 

godz. 18.00 – Msza św. w kościele pw. św. Jakuba 

Apostoła (udział w programie przygotowanym dla pielgrzy-

mów)  

20.04.2020 r.  

godz. 7.00 – śniadanie 

godz. 8.30 – konferencja rekolekcyjna  

godz. 10.00 – wyjazd do wspólnoty Cenacolo Matki 

Elwiry  

godz. 12.30 – wyjazd nad wodospady KRAVICA  

godz. 16.00 – kolacja  

godz. 18.00 – Msza św. i udział w programie przygo-

towanym dla pielgrzymów 

21.04.2020 r.  

godz. 6.00 – śniadanie 

godz. 7.00 – wyjazd do MOSTARU i BLAGAJU 

(Bośnia i Hercegowina)   

godz. 17.00 – kolacja  

godz. 18.00 – Msza św. i udział w programie przygo-

towanym dla pielgrzymów 

22.04.2020r.  

godz. 7.00 – śniadanie 

godz. 8.00 – Droga Krzyżowa na górze Križevac 

godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i kon-

ferencja rekolekcyjna 

godz. 16.00 – kolacja  

godz. 18.00 – Msza św. i udział w programie przygo-

towanym dla pielgrzymów 

23.04.2020 r.  

godz. 6.00 – śniadanie 

godz. 7.00 – wyjazd do Zatoki MAKARSKIEJ 

(Chorwacja), zwiedzanie miasta i odpoczynek 

godz. 9.30 – Msza św. z konferencją rekolekcyjną w 

Sanktuarium chorwackiej Matki Bożej z Lourdes  
zlokalizowanym na zboczu gór Biokovo 

godz. 17.00 – kolacja 

godz. 18.00 – Msza św. i udział w programie przygo-

towanym dla pielgrzymów 

24.04.2020 r.  

godz. 7.00 – śniadanie 

godz. 8.00 – Różaniec w miejscu objawień Matki 

Bożej w drodze na górę Podbrdo 
godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i kon-

ferencja rekolekcyjna 

godz. 16.00 – kolacja  

godz. 18.00 – Msza św. i udział w programie przygo-

towanym dla pielgrzymów 

  25.04.2020 r. (DZIEŃ WIZJI MATKI BOŻEJ i 

przekazania orędzia dla świata) 

   W tym dniu, z powodu zapowiedzianych objawień Maki 

Bożej program pobytu zostanie zmieniony w taki sposób, by pielgrzy-

mi mogli uczestniczyć w tym modlitewnym spotkaniu. 

   godz. 7.00 – śniadanie 

godz. 8.00 – Msza św. i wyjazd  
godz. 21.00 – przyjazd do HAJDINY (Słowenia) za-

kwaterowanie, kolacja 

26.04.2020 r. 

godz. 6.00 – Msza św.  

godz. 7.30 – śniadanie, wyjazd do Polski  

godz. 21.00 – przyjazd (Parafia św. Franciszka z Asy-

żu w Łodzi, ul. Przyszkole 2) 

ŚWIADCZENIA: 

Przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w klimatyza-

cję, dvd, wc, barek, lodówkę, fotele ze stoliczkami i podło-

kietnikami. 

Noclegi w hotelach z wyżywieniem (śniadanie, obiadokolacja) 

Ubezpieczenie NW  

KOSZT: 

800 zł (przy zapisie wpłata 300 zł) 

210 euro (wpłata w czasie podróży) 

ZAPISY: 

Ks. Paweł GABARA,  

530 99 99 48 

pawgab@gmail.com  
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RADZYMIN  
Wspomnienie  

św. Jana Pawła II 
22.10.2019 

1999 

2019 


