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Maryja  
poprzez 
swoją  
modlitwę 
rodzi  
Kościół  
Papież Franciszek 

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
   Moi drodzy parafianie i sympatycy naszej parafii i Pisma parafialnego. 
 Trwamy w rygorze obostrzeń, widzimy co się dzieje w naszym Kraju.  
Wszelkie spekulacje czysto ludzkie na temat pandemii stają się tematem nie nikną-
cym. Stawiamy pytania jak długo jeszcze i ile to będzie trwać? Czy to się zakończy po-
myślnie? 
 Taki stan udziela się większości osób, rodzinom. Zanosimy to wszystko na modli-
twie indywidualnej i modlitwach wspólnotowych, na nabożeństwach w parafiach.  
 Przed nami za chwilę Adwent, później czas Świąt Bożego Narodzenia.  
Z tym większą nadzieją i ufnością wiary czekamy na Miłość Syna Bożego, który ma się 
narodzić w naszych sercach. To my mamy iść w świat z orędziem Ewangelii i nieść ją 
tym którzy się pogubili i zagubili światło wiary.  
 Zanieśmy Jezusa tym którzy go pragną, a sami się  do tego nie przyznają. 

                                                   Ks. Robert 

 Serce Maryi jest jak perła o niezrównanym blasku, uformo-
wana i wyszlifowana cierpliwym przyjmowaniem woli Bożej po-
przez tajemnice Jezusa rozważane w modlitwie.  
 … Modląc się z rodzącym się Kościołem Maryja staje się Jego 
Matką, towarzyszy mu w stawianiu pierwszych kroków … 
 W milczeniu, zawsze w milczeniu. Modlitwa Maryi jest mil-
cząca. Jedynie raz Ewangelia opowiada nam o modlitwie Maryi: w 
Kanie, kiedy prosi swojego Syna, za tych biednych ludzi, którym 
podczas święta zagraża kompromitacja . 
 Wyobraźmy sobie: nie ma więcej wina! Co za fatalne wrażenie!  
 I Ona prosi, ale pozostawia Synowi rozwiązanie tego problemu. Zawsze jej obecność wyraża 
się w modlitwie. Jej trwanie pośród uczniów w Wieczerniku, w oczekiwaniu na Ducha Święte-
go, to towarzyszenie modlitwą . W ten sposób Maryja rodzi Kościół, i jest jego Matką. 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-11/papiez-audiencja-18-listopada.html 

 Uważajcie jak słuchacie … Każdemu, kto ma będzie doda-
ne, temu kto nie ma, zabiorą nawet to co ma. … (Łk 8).  
 Miną, która ma być puszczona w obrót jest Słowo. Otrzy-
mujemy od Boga Słowo i jest ogromnie ważne, żeby się tym sło-
wem dzielić, żeby je puszczać w obrót i przede wszystkim, żeby 
nie traktować tego słowa jako rzeczy martwej, nie trzymać sło-
wa w chustce, w całunie grobowym, bo Słowo jest rzeczywisto-
ścią żywą, tylko je trzeba puszczać w obrót. Jak nie dzielimy się 
słowem, to nie dajemy mu przestrzeni do działania. Słowo po-
trzebuje przestrzeni do działania i wtedy też rośnie w nas, kiedy 
się nim dzielimy (temu , kto ma, będzie dodane, a kto nie ma, 
temu zabiorą) Słuchać Słowa po to, żeby się nim dzielić, żeby je 
puścić w obrót z taką wiarą w życie, które w tym Słowie jest, które w nim tkwi. 
Homilia z 18.11.2020  

https://www.archidiecezja.lodz.pl/film/abp-rys-bog-zawsze-jest-blisko-kazdego-z-nas-lodz-2020/ 

Puścić  
Słowo  
w obrót  
z taką  
wiarą  
w życie, 
które  
w tym  
Słowie jest 
Abp Grzegorz Ryś 
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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

W  DRUGIEJ POŁOWIE WRZEŚNIA, PAŹDZIERNIKU i 1/2 LISTOPADA 2020:  

 Odeszli do Pana…  

Barbara Sitarek, Krystyna Berent, Elżbieta Stokowska, Zofia Krzywkowska, 

Anna Śmiechowska, Józefa Bakaj, Roman Łuczak, Barbara Pietrzak, Paweł 

Brzozowski, Jadwiga Rzepecka, Barbara Budzińska, Teresa Świątkowska, Jani-

na Kowalska, Marta Kawczyńska, Mieczysław Madej, Mieczysław Kieras, Ur-

szula Kowalska, Gabriel Roksela, Alicja Szadkowska, Jan Rymkiewicz, Irena 

Nosek, Kazimierz Szymczyński, Joanna Pietrzyk, Zofia Libera, Mirosława Ko-

szańska, Wiesława Stępień, Stefan Misztal, Wanda Tworkiewicz, Stefan Bzdyra, 

Lech Kostrzewa, Janusz Mazurek, Ryszard Stróżek, Helena Nestorowicz, Teresa Kosicka, Barbara Litwicka, 

Kazimiera Łysiak, Jadwiga Mospinek, Andrzej Skórka, Tomasz Konieczny, Pelagia Durda, Julianna Kulik, An-

drzej Weder, Hubert Iwaniczuk, Marian Korzeniak, Anna Tygielska;  

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Mocą Chrztu  Świętego do wspólnoty Kościoła przez polanie wodą  
zostali włączeni: 

 

 Krystian Michał Sulikowski, Mateusz Piotr Siadul, Grzegorz Łukasz 

Szczepański, Maria Zofia Duluk, Klara Irena Marciniak, Kornelia Katarzyna 

Kaźmierska, Leonard Piotr Krautsztrung, Wiktoria Julia Rogowska, Maja Kata-

rzyna Mikulec, Leon Szynkowski, Franciszek Karol Kopania, Milena Wiktoria 

Krawczuk, Kornel Kamil Kaźmierski;  

 

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli: 

Błażej Śmigielski i Aneta Fabjanowska,    Ariel Walczak i Katarzyna Steglińska, 

Paweł Ciupa i Justyna Urbańska,                            Jakub Król i Klaudia Noculak,  

Konrad Stępiński i Monika Lamus, Marcin Rokoszewski i Katarzyna Chęcińska, 

Artur Widziński i Weronika Stemborowska;  
 

Życzymy udoskonalania się we wzajemnej miłości, umacniania  
nierozerwalnej jedności i uświęcania na drodze do wieczności. 

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

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM, KTÓRZY WSPIERAJĄ UTRZYMANIE NASZEJ PARAFII I ŚWIĄTYNI.  
ZAPEWNIAMY O PAMIĘCI W MODLITWIE O WSZELKIE ŁASKI,  ZDROWIE I CIERPLIWOŚĆ, W TYM TRUDNYM CZASIE. 

OFIARY MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO PARAFIALNE:   Bank Pekao SA       25 1240 1545 1111 0010 2074 7364 



DNI POWSZEDNIE ..…………………...…....7.00;  7.30;  17.00;  18.00 
SOBOTY…………………………..……....… 7.00;  7.30;    8.00;   18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA …………….....7.30;   9.30  11.00  12.30;   18.00 
W II NIEDZIELE MIESIĄCA  

dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św …………………….….16.30  
 
W  INTENCJI ZMARŁYCH  polecanych Bogu w Wypominkach oraz  tych,  
którzy odeszli od nas w ostatnim miesiącu w ostatni piątek miesiąca .……. 18.00 
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy ..15.00 – 17.00 

• Koronka do Miłosierdzia Bożego………………….……..……. 15.00 

• Modlitwy do św. Franciszka i zakończenie  Adoracji….…….. 16.45 
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU  
z oddaniem czci jego relikwiom, w czwartki ……………………………....17.00 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH w niedziele przed Mszą Św.7.30;  9.30;  11.00 
RORATY 
 w Adwencie (poniedziałek - sobota) ………………………...7.00 
 

INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MIESIĄCE 
 

                                           LISTOPAD 2020: 

 

 

 

 

          

                   

 GRUDZIEŃ 2020: 

 

 

 

 

 

 

POWIERZONA PRZEZ  
PAPIEŻA  FRANCISZKA  

powszechna 
Sztuczna inteligencja 

Aby postęp w zakresie robotyki 
i sztucznej inteligencji zawsze 
służył istocie ludzkiej. 
 
Członkowie Kół Różańcowych odma-
wiają codziennie jedną wyznaczoną 
dziesiątkę różańca  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
O nowe pokolenie liderów ży-
cia społecznego i politycznego 
w Polsce.  
 
Członkowie Krucjaty z naszej parafii 
modlą się nieustannym różańcem w 
wyznaczonych godzinach 19 dnia 
każdego miesiąca 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 

Aby przykład świętych pobu-
dzał nas, by dać z siebie 
wszystko na drodze duchowe-
go rozwoju. 

POWIERZONA PRZEZ  
PAPIEŻA  FRANCISZKA  

ewangelizacyjna 
Sztuczna inteligencja 

 
Aby nasza osobista relacja 
z Jezusem Chrystusem była 
ożywiana przez Słowo Boże 
i przez życie modlitwy.  
 
Członkowie Kół Różańcowych odma-
wiają codziennie jedną wyznaczoną 
dziesiątkę różańca  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
 
Niech Święta Rodzina będzie 
wzorem i wsparciem dla pol-
skich rodzin.  
 
Członkowie Krucjaty z naszej parafii 
modlą się nieustannym różańcem w 
wyznaczonych godzinach 19 dnia 
każdego miesiąca 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 

Aby pokora i ubóstwo Chrystu-
sa i Jego Matki zawsze były 
punktem odniesienia w na-
szych codziennych wyborach 

Słowa modli-
twy „Zdrowaś 
Maryjo” są 
najpiękniejszy-
mi gratulacja-
mi, jakie  
Archanioł  
Gabriel złożył 
Maryi.  
Te słowa 
wciąż  
sprawiają, że 
zmuszamy  
diabła do 
ucieczki:  
są młotem, 
które  
go miażdży.   

 
Święty Ludwik 
Grignion de 
Montfort  

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 
AKCJA KATOLICKA – Śpotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, w drugi i ostatni wtorek po Mszy s w. o godz. 17.00;   
Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Kos cielnym –  ks. Proboszcz Robert Kaczmarek 
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. Janusz Śawicki 
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. Janusz Śawicki 
DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunem jest ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek  
PARAFIALNE KOŁO CARITAS  -  Opiekunem jest ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek 



Swoje imieniny obchodzą: 
21 listopada         Ksiądz Janusz Sawicki. 

 9 grudnia        Ksiądz Senior Wiesław Dura 
  
 Z tej okazji życzymy Księżom dużo zdrowia,   
 pomyślności, radości i wielu łask Bożych  w posłudze  

kapłańskiej i życiu prywatnym.  
 Niech Pan Jezus Was 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 ! 
 

Msze św. w intencji Solenizantów odbędą się  
    9.12.2o o godz. 7.00 w int. Ks. Wiesława Dury 

22.12.20 o godz. 7.00 w int. Ks. Janusza Sawickiego 

O narodzinach Akcji Katolickiej w Polsce  
i pierwszym Międzynarodowym Kongresie ku czci Chrystusa Króla 

   22 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla przypada Patronalne Święto Akcji Katolickiej.  
                       To Papież Pius XI w 1925 roku wprowadził tą uroczystość do liturgii Kościoła. Ten 
         sam papież zainaugurował działalność Akcji Katolickiej na świecie (1922r.) 

i w Polsce (1930r.). 
 90 lat temu dnia 24 listopada 1930 r. kard. Hlond erygował Na-

czelny Instytut Akcji Katolickiej (NIAK) na terenie II Rzeczypospolitej 
z siedzibą w Poznaniu. W tym czasie w Polsce w poszczególnych die-
cezjach już wcześniej zawiązywały się diecezjalne Instytuty. Nasz 
Łódzki Instytut Akcji Katolickiej został powołany przez biskupa 
Tymienieckiego rok wcześniej 30 października 1929 roku.  

 Za sprawą Prymasa Hlonda od 27 listopada 1930r.  w całym 
kraju obowiązywał jednolity Statut opracowany zatwierdzony przez 

papieża Piusa XI.W myśl tego Statutu zadaniem Akcji Katolickiej w 
Polsce było zespalanie, organizowanie i wyrabianie zrzeszeń kato-

lickich dla celów apostolstwa świeckiego, czyli dla pogłębienia i sze-
rzenia, wprowadzania w czyn i obrony zasad katolickich w życiu jed-

nostki, rodziny i społeczeństwa zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego 
         i    wskazaniami Stolicy św. (art. 1); patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest 
św. Wojciech; główną uroczystością święto Chrystusa Króla (art. 2); Akcja Katolicka w Polsce pozo-
staje w zależności od Episkopatu, który nią kieruje (art. 4). Są to zasady, które do dziś kierują pracą członków Akcji Ka-
tolickiej 
 Ale powróćmy do pewnego wydarzenia w historii, w której  znajdziemy wiele odniesień do współczesności. 

 W 1937 roku w Poznaniu odbywał się Międzynarodowy Kongres ku czci Chrystusa Króla.  Ojciec Święty Pius XI tak 
pisał w liście apostolskim skierowanym do prymasa Polski Augusta Hlonda z okazji tego Kongresu: 

… Właśnie tego międzynarodowego charakteru najbardziej gratulujemy poznańskiemu Kongresowi. Jeżeli bowiem 
wrogowie Chrystusa i Jego panowania niczego nie zaniedbują, ;by swą' nienawiścią zarazić świat cały, czyż nie jest 
rzeczą konieczną, by w jedno ognisko zestrzelili swe myśli i wysiłki i by się bez względu na swą przynależność narodo-
wą w jedną wspólną armię ku obronie Chrystusa skupili ci, dla których przynależnie do Jego królestwa jest szczęściem 
i zaszczytem?                                                                                                                                                  (Cd. Na następnej stronie) 



… Do zawrotnych rozmiarów urasta pycha tych, którzy wymyślając próżne rzeczy przeciw 
Panu i przeciw Chrystusowi Jego, wynoszą się ponad wszystko co Boże i święte, 
usiłując usunąć z kuli ziemskiej same imię Stwórcy i wspomnienie o Bogu, aby 
możliwie całkowicie runęło i bez śladów przepadło Królestwo Boże, które Chrystus 
nabył krwią swoją.   

Niechże zatem dostojny Zjazd poznański nie cofa się przed żadnym trudem, rozu-
miejąc, że nie można podejmować nic ważniejszego, jak służyć wszystkimi siłami 
wielkiej sprawie, od której w zupełności zależą przyszłe losy świata. Jeżeli kiedy-
kolwiek, to zwłaszcza dzisiaj nie w słowie, lecz w mocy jest Królestwo Boże., Kto 
prawdziwie Jego przyjście miłuje, nie słowem ani językiem, ale uczynkiem i praw-
dą zgodny będzie z Psalmistą mówiącym: Czas działać, o Panie, rozproszyli zakon 
twój!  Starajcie się przeto wybadać dobrze siły wrogów Chrystusowych i przenik-
nąć zarówno ich sposoby działania, jak ich podstępne plany! ... Obmyślcie i wskaż-
cie najskuteczniejsze metody pracy, które żarliwi działacze Akcji Katolickiej będą 
mogli następnie z powodzeniem dostosować w codziennym potykaniu się z bezboż-
nictwem.  

…  Pierwszy Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla odbędzie się w kraju, któ-
ry słusznie nazwano i który był rzeczywiście przedmurzem chrześcijaństwa. Na tej 
ziemi, która od świętych Biskupów Wojciecha, Stanisława i Józefata aż do Męczen-
ników podlaskich za Unię katolicką tak często była zraszana krwią męczeńską, na 
tej ziemi, która była matką tylu świętych czczonych w całym Kościele, jakimi są 

Jan Kanty, Jacek, Kazimierz, Jadwiga i anielski Stanisław Kostka, na tej ziemi, która w ciągu 
wieków aż po nasze czasy tylekroć rozgromiła nieprzyjaciół Chrystusa, ufających zuchwale 
we własne siły, a mimo najazdów herezji i schizmy zachowała nieskalaną wiarę katolicką i to 
wiarę gorącą jakiej naocznym świadkiem byliśmy tylokrotnie i My, gdy u Was spełnialiśmy 
misję Nuncjusza Apostolskiego; na tej polskiej ziemi kłaść będziecie podwaliny pod nowe 
opatrznościowe dzieła ku czci Chrystusa Króla.  

Na koniec następuje błogosławieństwo i podpis: 

Dan w Rzymie, u św. Piotra, dnia 3 maja, w uroczystość Znalezienia św. Krzyża i w doroczne 
święto Najśw. Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, roku 1937, szesnastego Naszego pano-
wania. 

                                                                     PIUS PP. XI 

 Św. Mikołaj czeka na naszą pomoc 

Na naszych oczach dokonują się zmiany w obyczajowości Polaków. Kultura wyrosła z chrze-
ścijaństwa ustępuje miejsca konsumpcyjnemu stylowi życia promowanemu przez media. 
Przykładem tego procesu jest ewolucja postaci św. Mikołaja. 
Żyjący na przełomie III i IV wieku św. Mikołaj był biskupem Miry w Azji Mniejszej (dziś Tur-
cja), człowiekiem wielkiej dobroci i hojności. Majątek, którym dysponował, przeznaczył na 
pomoc ubogim. Ta szczodrobliwość, a jednocześnie roztropność w obdarowywaniu, połączo-
na z wielką pobożnością, sprawiły, że po śmierci został zaliczony przez Kościół do grona 
świętych. 
Istniały dwie formy obdarowywania dzieci prezentami, obie znane zresztą do dzisiaj. Pierw-
sza, starsza, polegała na podkładaniu prezentów śpiącym dzieciom w wigilię św. Mikołaja. 
Co warto podkreślić, działo się to nocą i w tajemnicy, na pamiątkę, że św. Mikołaj czyniąc 
dobro starał się uniknąć rozgłosu. Drugą, o wiele młodszą formą tego swoistego kultu św. 
Mikołaja, jest wręczanie dzieciom prezentów „osobiście” przez Świętego. Naturalnie, w rolę 
Biskupa, podobnie jak dzisiaj, wcielali się członkowie rodziny dziecka bądź wynajęte osoby. 
Miało to tę zaletę, że św. Mikołaj „osobiście” sprawdzał, czy obdarowywani umieją się prze-
żegnać, znają modlitwy, przykazania Boże, itp. Naturalnie święty spotykający się z dziećmi 
nosił na sobie odpowiedni kostium. Był nim strój wzorowany na szatach liturgicznych: alba, 
na głowie infuła, kapa lub ornat. W ręce św. Mikołaj trzymał pastorał. 
 Obecnie miejsce świętego biskupa Miry zajął karłowaty gnom, noszący czerwone ubrania, 
przemieszczający się po niebie saniami ciągnionymi przez renifery i wciskający się z prezen-
tami do pokoi dzieci przez komin. Jego amerykańska nazwa - Santa Claus, powstała z prze-
kręcenia holenderskiej wersji imienia św. Mikołaja - Sinter Klaas. 
  Takiego spoganizowanego dostarczyciela prezentów spopularyzowała w całym świe-

cie amerykańska firma Coca-Cola. Ubrała „Santę” w barwy firmowe - czerwony kubrak ob-
szyty białym futerkiem - i zaczęła przeznaczać ogromne środki finansowe na coroczne kam-
panie reklamowe. Po II wojnie światowej zamach na kult św. Mikołaja zorganizowały w na-
szym kraju władze komunistyczne. Starały się w miejsce św. Mikołaja zaszczepić rosyjskie-
go Dziadka Mroza. Szybko okazało się, że Dziadek Mróz nie ma u nas szans na zdobycie 

serc dzieci.  Zwyciężył św. Mikołaj, choć nie do końca. Świętym Mikołajem nazywamy wizeru-
nek przerośniętego krasnala, od Santa Clausa różniącego się jedynie szczegółami. Próbujmy 

więc sami odwojować Św. Mikołaja, najpierw w naszym najbliższym otoczeniu, potem w parafii, w szko-
le, pracy ...                                                 https://www.pch24.pl/sw--mikolaj-czeka-na-nasza-pomoc-,19653,i.html 



ADWENT 2020 WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 
22.11      NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

Patronalne święto Akcji Katolickiej i Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny  
Św. Cecylii dziewicy i męczennicy 

23.11 PONIEDZIAŁEK Św.  Klemensa I 

24.11       WTOREK Św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy męczenników 

25.11          ŚRODA Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy 

26.11  CZWARTEK Św. Leonarda z Limoges 

27.11         PIĄTEK NMP Cudownego Medalika - odpust zupełny dla MI 

28.11        SOBOTA Św. Jakuba z Marchii 

29.11      NIEDZIELA 1. NIEDZIELA ADWENTU.                POCZĄTEK ROKU LITURGICZNEGO.  
Obrzęd błogosławieństwa wieńca adwentowego. Początek akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
(Świeca Caritas).  

30.11 PONIEDZIAŁEK Św. Andrzeja Apostoła 

1.12       WTOREK Św. Eligiusza  

2.12          ŚRODA Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera 

3.12  CZWARTEK Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera                                                             I czwartek miesiąca 

4.12         PIĄTEK Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła, św. Barbary.               I piątek miesiąca 

5.12        SOBOTA Św. Saby Jerozolimskiego prezbitera, bł. Narcyza Putz prezbitera, jednego z grona 108 męczenników, 
ofiar II wojny światowej                                                                                                     I sobota miesiąca 
 Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej o godz. 8.00. 
                                                                                                 

6.12       NIEDZIELA 2. NIEDZIELA ADWENTU.   Św. Mikołaja , biskupa  DZIEŃ MODLITW ZA KOŚCIÓŁ NA WSCHODZIE  

7.12 PONIEDZIAŁEK Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.   
 

8.12        WTOREK UROCZYSTOŚĆ  NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP.                    12.00 - GODZINA ŁASKI .  
ŚWIĘTO PATRONALNE MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ    
 

9.12          ŚRODA Dzień imienin Ks. Seniora Wiesława Dury.  Św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin  

10.12   CZWARTEK NMP Loretańskiej .  
100. ROCZNICA ERYGOWANIA DIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

11.12        PIĄTEK Św. Damazego I, papieża    

12.12        SOBOTA Najświętszej Maryi Panny z Guadelupe. 

13.12      NIEDZIELA 3. NIEDZIELA ADWENTU. NIEDZIELA „ GAUDETE” - RADOŚCI.  
Ołtarze ozdabia się kwiatami. Ornat może być koloru różowego.  
Św. Łucji, dziewicy i męczennicy.  
39. ROCZNICA OGŁOSZENIA STANU WOJENNEGO.   
Zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Obrony Życia im. Stanisławy Leszczyńskiej 
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ DNI KWARTALNE MODLITW O ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE RODZIN (3. TYDZ. ADWENTU) 

14.12 PONIEDZIAŁEK Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła      
 

15.12       WTOREK Św. Marii Crocifissy 

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

17.12   CZWARTEK Św. Jana Mathy 
DRUGA CZĘŚĆ ADWENTU. Dni powszednie od 17 do 24 grudnia włącznie są przeznaczone na bezpo-
średnie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego (Kal.42) 

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

19.12       SOBOTA Św. Anastazego I papieża   

20.12      NIEDZIELA 4. NIEDZIELA ADWENTU. Św. Dominika z Silos 

21.12 PONIEDZIAŁEK Św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła  POCZĄTEK ZIMY.  

22.12      WTOREK Św. Franciszki Cabrini 

23.12         ŚRODA Św. Serwulusa. Św. Wiktorii  

24.12   CZWARTEK WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO. Msze św. 7.00,7.30 i PASTERKA  godz. 24.00 
DZIEŃ IMIENIN BISKUPA SENIORA ADAMA LEPY 
 Adama i Ewy, pierwszych rodziców 

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



      MODLITWA O POKÓJ    (na motywach Listu do Efezjan] 
 Panie Jezu Chryste, 
 Ty, który jesteś naszym pokojem, 
 Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość, 
 Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi, 
 Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości! 
 Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas! 
Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie  przeciw-
ników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a tak że w tym domu, który 
ma na imię Polska; 
 Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na 
 miarę tego nawrócenia. 
 Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które  budują, 
nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie 
wywołują agresję. 
 Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbuduje-
my naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź 
nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. 
Pomnóż w nas ofiarność i współczucie. 
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój! 
 Modlimy się za wszystkich! 
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos; 
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim. 
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują. 
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źró-
deł”; 
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają. 
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawza-
jem. I skutecznie nas po nich poprowadź.  
 Amen.                      (Na zdjęciu: Kaplica Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie) 
 

LITANIA ZA ZMARŁYCH W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH  
(do prywatnego odmawiania)  

 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, módl się za nim (nią, nimi). 
  Bramo niebieska, 
  Królowo Wniebowzięta, 
  Święty Michale, 
  Święty Janie Chrzcicielu, 
  Święty Józefie, 
  Święty ...... (patronie zmarłego), 
  Wszyscy święci i święte Boże,  
 Bądź mu (jej) miłościw, -wybaw go (ją, ich) Panie. 
 Od zła wszelkiego, 
 Od cierpień w czyśćcu, 
 Przez Twoje wcielenie, 
 Przez Twoje narodzenie, 
 Przez Twój chrzest i post święty, 
 Przez Twój krzyż i mękę, 
 Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, 
 Przez Twoje zmartwychwstanie, 
 Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, 

   Przez zesłanie Ducha Świętego, 
         Przez Twoje przyjście w chwale,  

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, 
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, 
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, 
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,  
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, 
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, 
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, 
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, 
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami. 
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami. 
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami. 
 Módlmy się: 
 Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnic
 om udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupicie
 la. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Podczas posiedze-
nia Rady Stałej Kon-
ferencji Episkopatu 
Polski w dniu 
28 X br., Księża 
Biskupi zatwierdzili 
tekst 

 „Modlitwy  
o pokój".  

Jest ona przezna-
czona do odmawia-
nia  
wspólnotowego  
lub prywatnego  
w kościołach,  
domach zakonnych,  
wspólnotach  
i ruchach katolic-
kich  
oraz w rodzinach. 

Życie po śmierci 
 Chrześcijanie wierzą, że śmierć nie jest 
końcem życia, ale jego bardzo głęboką prze-
mianą. Wierzymy, że cały człowiek, z duszą i 
ciałem, powstaje do nowego świata, w którym 
oczekuje nas Bóg. 
 Wierzymy, że „ciała zmartwychwsta-
nie” oznacza, iż człowiek po drugiej stronie 
tego świata, posiada nowe życie i odnowione 
ciało przeniknięte duchem. Pozostaje jednak w 
jakiś sposób w odniesieniu do tego świata, 
czego znakiem są jego doczesne szczątki. 
Chrześcijańska wizja śmierci (1 Tes 4, 13-14) 
jest trafnie wyrażona w liturgii Kościoła: 
„Albowiem życie Twoich wiernych o Panie, 
zmienia się ale się nie kończy, i gdy rozpadnie 
się dom doczesnej pielgrzymki znajdą przygo-
towane w niebie wieczne mieszkanie”. ( Mszał 
Rzymski, 1 Prefacja o zmarłych) 
 Wyrazem naszej wiary w życie po 
śmierci i zmartwychwstanie ciała jest nasza 
modlitwa za zmarłych, a także troska o ich 
groby.  (więcej na str. 10) 

 Ks. Robert Kuźma 



Adwent - z łacińskiego „adventus” - oznacza oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Pierwszy okres nowego roku 
liturgicznego 
Pierwsza część Adwentu (do 16 grudnia) akcentuje oczekiwanie na drugie przyjście Chrystusa w dniu osta-
tecznym (paruzja).  
Druga część Adwentu (od 17 grudnia) to już bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pań-
skiego. 

Roraty - Msza św. odprawiana ku czci Maryi - z łacińskiego - Rorate coeli  desuper 
…” (Niebiosa rosę spuście nam z góry). Jest to Msza św. sprawowana o świcie, aby podkreślić 
wagę oczekiwania w ciemnościach, które symbolizują człowieka pogrążonego w grzechu. 
Msza św. zaczyna się w ciemnościach, a kończy w świetle, bo tym, który ostatecznie zwycięża 

wszelkie zło jest Jezus Chrystus. 
Kolor fioletowy szat liturgicznych to znak 
oczekiwania, pokuty, nawrócenia 

Ornat różowy używany jest w trzecią niedzielę 
Adwentu. To jakby „rozświetlony fiolet”. Radość 
wśród smutku (pokuty). Ma przypominać, że już 
niedługo radosny dzień Bożego Narodzenia 

Wieniec adwentowy - wykonany jest z gałązek 
drzewa iglastego (życie, nadzieja). Cztery świece 
symbolizują cztery niedziele Adwentu oraz: pokój, 
wiarę, nadzieję i miłość 

Wzorem oczekiwania na przyjście Jezusa i prze-
wodniczką jest Matka Boża. 
Przypomina nam Ją świeca roratka. Symbolizuje 
ona Maryję, która niesie światu Chrystusa - Świa-
tłość Prawdziwą. 
Niebieska kokarda, którą przepasana jest rorat-
ka mówi o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny 

Lampion jest symbolem przypowieści Jezusa o roz-
tropnych pannach, które z płonącymi lampami ocze-
kiwały na przyjście Oblubieńca (Mt 25,13) 

Wędrująca figurka Matki Bożej - polega na przyjmowaniu po rora-
tach figury Matki Bożej do tej rodziny, której dziecko wyciągnęło szczęśli-
wy los. W ten sposób ponawia się scena sprzed 2000 lat, kiedy to Maryja 
udała się do domu Elżbiety przed przyjściem na świat Zbawiciela 



TEMATY DO REFLEKSJI NA CZAS ADWENTU I NIE TYLKO 
 Ks. Robert Kuźma 

 

Dusza ludzka jest nieśmiertelna 
 W chrześcijaństwie ważny jest fakt, że ucząc o duszy, mówi ono także 
o zmartwychwstaniu ciała. Wierzymy, że nie tylko dusza istnieje po śmierci, 

ale w zmartwychwstaniu uczestniczy też ciało.  

Kościół naucza, że każda dusza jest bezpośrednio stworzona przez Boga, 
nie jest ona „produktem” rodziców – i jest nieśmiertelna, nie ginie więc po 

jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem w 
chwili ostatecznego zmartwychwstania. „W śmierci, będącej rozdzieleniem 
duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza 

idzie na spotkanie z Bogiem(…)”.  (por. KKK 366, 997,1007) 

Życie po śmierci (str. 8) 
Obcowanie świętych 
 „Obcowanie świętych” to prawda, która wyraża wiarę Kościoła w to, że 
istnieje duchowa więź między zmarłymi i żyjącymi. Kościół nie jest społecz-

nością ludzi, których spotykamy jedynie tu, na ziemi. Śmierć jest zasadni-
czą zmianą, ale nie oddzieleniem życia w niebie od życia ziemskiego. Między 

zmarłymi a żyjącymi istnieje więź duchowa; jest to więź, którą umacnia Je-
zus Chrystus, w którym wszyscy chrześcijanie zostali ochrzczeni. Mówiąc o 
„obcowaniu świętych” mamy na myśli nie tylko tych, co zostali już kanoni-

zowani, ale wszystkich, którzy są zjednoczeni z Bogiem. Z tej duchowej 
więzi rodzi się potrzeba zwracania się człowieka do tych, którzy doświadcza-

ją już pełnej jedności z Bogiem; stąd praktyka modlitwy za wstawiennic-

twem świętych. 

ADWENT - RADOSNE OCZEKIWANIE 
 Adwent jest okresem „radosnego” oczekiwania.  O jaką radość tu chodz? Nie taką, ja-
ką zapewniają nam „imprezy” i różne domy handlowe. Tu chodzi o radość, że Ktoś wyjątko-

wy nadchodzi. W przypadku Adwentu tym Kimś jest Boże Dzieciątko. Jakże można czekać na 
Jego narodzenie, kiedy się jest zanurzonym w hałasie i bieganinie aż do samych świąt? Jeżeli 
czekam na kogoś, to liczę dni do jego przybycia, nie mogę się zachowywać tak, jak by ten 
ktoś już przybył. Ponadto, człowiek czekający naprawdę i szczerze nie szuka ciągle rozrywek, 
nie biega za hałasem i zakupami, bo nie ma na to ochoty. Jego myśli wypełnia tęsknota za 
tym, kogo oczekuje. Tymczasem w Adwencie chodzi o radość z tego, że Pan jest blisko. Im 

bliżej jest On w tajemnicy Swojego narodzenia, tym większą radość niesie nam każdy dzień 

oczekiwania, ale pod warunkiem, że wśród codziennych zajęć stać nas będzie na wyciszenie 
się choćby na chwilę. Ta radość wzrasta w nas razem z oczekiwaniem, aby dosięgnąć swoje-
go najwyższego punktu w noc Bożego Narodzenia, kiedy w czasie pasterki znowu zaśpiewa-
my, głosząc całemu światu, że Bóg się rodzi...   

Czy Adwent jest czasem „zakazanym” i okresem pokuty? Dla katolików odpowiedzialnych i 
świadomych na pewno tak. Czas zakazany jest bowiem po to, byśmy zdobyli się na wycisze-

nie, zadumę. Dzięki temu zakazowi hucznych zabaw, a w przypadku świadomych i szczerych 
katolików także dobrowolnej rezygnacji ze słuchania muzyki, oglądania telewizji, siedzenia 
przy komputerze, tym nowym „bożku naszych czasów”. Jeżeli nawet nie rezygnacja, to przy-
najmniej ograniczenia. Zyskamy wtedy cenny czas na głębszą modlitwę, na pójście na roraty 
czy przeczytanie Pisma Świętego. Oczywiście, zawsze nieoceniona będzie „jałmużna”, a więc 
pomoc bliźniemu w jakiejkolwiek postaci.  

Według: https://www.przymierzezmaryja.pl/adwent--radosne-oczekiwanie-czy-czas-zakazany,11248,a.html 

W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 

odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad. Czas 
szczególnego wspominania naszych zmarłych, modlitwy zanoszone w ich in-

tencji nałożyły się więc na pierwszy okres Adwentu, na czas gdy zastanawia-
my się nad sobą i światem współczesnym w perspektywie życia wiecznego. 

Czy  jesteśmy gotowi na ponowne przyjście Chrystusa ? 

Nie możemy 
być  
zjednoczeni 
z Bogiem,  
jeśli nie  
wybieramy 
w sposób  
dobrowolny 
Jego miłości 

Czy  
jesteśmy 
gotowi na  
ponowne 
przyjście 
Chrystusa? 



 

Różaniec i św. Jan Paweł II 

 Kochane dzieci, niedługo rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i Adwent, czyli czas 

radosnego oczekiwania na narodziny Jezusa..  

Proszę więc Was o zrobienie listy adwentowych wyrzeczeń. Mogą to być 

naprawdę drobne postanowienia, ale są one bardzo ważne, bo w waszych 

sercach przygotują mieszkanie dla nowo narodzonego Dzieciątka, żeby nie 

było Mu tam zimno, jak niegdyś w betlejemskiej stajni. Wszystkie spełnio-

ne postanowienia to będą Wasze dary dla Jezusa: dobre uczynki spisane, naryso-

wane, prace, które pokazują jak tęsknicie za Jezusem i czekacie na Jego narodziny i 

jak bardzo Go kochacie. Darem dla Dzieciątka Jezus w oczekiwaniu na Jego narodze-

nie może być Wasza obecność na Roratach, przygotowanie lampionu, w domu wieńca 

adwentowego (str. 9). Te wszystkie dary  spisane i narysowane zgromadzimy  przy 

żłóbku Dzieciątka Jezus.  

 Kochane Dzieci, Dziękuję Wam za wszystkie wykonane różańce. Są one 

umieszczone na wystawie w kościele. Nagrodzone różańce możecie obejżeć 

w Internecie na Facebooku na grupie  Dzieci św. Franciszka 

Przypominam, że trwa jeszcze konkurs z racji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.  

Czekam na Wasze prace plastyczne wykonane na arkuszach A4 na temat: „Jan Paweł 

II w moim sercu i w pamięci moich rodziców”  

Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami, dziadkami, katechetami. Może oni opowiedzą 

wam o Papieżu Polaku, o czymś, co będziecie chcieli uwiecznić w swojej pra-

cy i zachować w swoim serduszku.. Ze względu na obostrzenia spowodowa-

ne pandemią COVID 19 możecie przesyłać zdjęcia  wszystkich swoich prac 

na adres poczty internetowej redakcji.                            

Pozdrawiam Was - Wasz Anioł  

Mały Franciszek 



Różańce ręcznie wykonane 

przez Siostry Bernardynki 

klauzurowe oraz ofiary i in-

tencje składane przez para-

fian przez cały październik 

Wystawa różańców 

wykonanych przez 

dzieci 

4 października  
Odpust parafialny 

13 października  
Nabożeństwo  

Fatimskie 

28 września  
Koronka na 

Ulicach 
Miast 


