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Głos S więtego Franciszka 
DO UZ YTKU WEWŃĘTRZŃEGO WSPO LŃOTY PARAFIALŃEJ  

NIEPOKALANE  POCZĘCIE  NMP 
 

Obraz w głównym ołtarzu kościoła  
św. Franciszka z Asyżu . 

- kopia dzieła  Bartolome Murillo 
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  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 Drodzy parafianie i sympatycy naszej parafii i naszego Głosu św. Franciszka. 
Za nami już tyle ważnych wydarzeń w Kościele Powszechnym i Kościele Lokalnym i w naszej parafii. 
 Synod o Kolegialności rozpoczęty przez papieża Franciszka, zachęta do wszystkich aby zaczęli 
mówić o tym co jest radością i zbudowaniem i o tym co jest smutkiem i burzeniem. Papież oczekuje auten-
tycznej otwartości na działanie Ducha św. w nas wierzących i nie wierzących. 
 Synod nasz diecezjalny i Jubileusz naszej Diecezji. Za nami też Uroczystość Wszystkich Świę-
tych i Dzień Zaduszny; ale modlitwą i naszą pamięcią otaczamy naszych bliskich zmarłych.  
 Przed nami 11 listopada dla NAS POLAKÓW ważna data, to Historyczne odrodzenie i powsta-
nie ze zgliszczy zawirowań dziejowych po 123 latach Polska wraca WOLNA. 
 Miesiąc listopad to piękno jesieni: budzą się refleksje i zamyślenia nad życiem i przemijaniem; nad 
wiarą naszą i wiecznością; jak być uczniem i jak głosić życiem Jezusa? Jak pokazać że jestem chrześcija-
ninem? Będzie tyle wieczorów i tyle możliwości jak i sposobów, trzeba tylko otwartości serca i nadziei. 
21 Listopada przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, kończąca rok liturgiczny; 
przypomnę że był to rok B.  
 A 28 listopada zaczniemy już Adwent, kolejny w naszym życiu, czas przygotowania się do po-
nownego przyjścia Jezusa na ziemię  i obchodu Świąt Bożego Narodzenia. To także Msze święte: ocze-
kując z NMP zwane  Roraty i Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii będą od 5 grudnia 2 niedzieli 
Adwentu i zakończą się 7 grudnia; już teraz zapraszam do uczestniczenia w rekolekcjach, tak zagospo-
darujmy dni aby i mieć sposobność skorzystania z rekolekcji. 

       Ks. Robert. 

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   

  

„«Duch Święty i my». Zawsze istnieje jednak pokusa, by dzia-
łać w pojedynkę, według alternatywnej eklezjologii, tak jak-
by Pan, wstąpiwszy do nieba, pozostawił pustkę do wypełnie-
nia. Więc wypełniamy ją my. Nie! Jest Duch Święty. Słowa 
Jezusa są jasne: «Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszy-
ciela da wam, aby z wami był na zawsze (…) Nie zostawię was sie-
rotami». (J 14, 16. 18). (…) Kościół synodalny jest sakramentem tej 
obietnicy, która objawia się poprzez pielęgnowanie zażyłości z Du-

chem Świętym i z przyszłym światem. Zawsze będą dyskusje, 
dzięki Bogu, ale rozwiązań należy szukać, dając słowo Bogu i 

Jego głosom pośród nas; modląc się i otwierając oczy na wszystko, co nas otacza; prowadząc życie wierne Ewan-
gelii; pytając się Objawienia zgodnie z hermeneutyką pielgrzyma, który wie, jak zachować drogę rozpo-
czętą w Dziejach Apostolskich.“ https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-09/papiez-synod-to-nie-wymiana-
opinii-lecz-sluchanie-ducha.html 

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA: 
  Może być w nas strach przed tą wspólną drogą – 
jaką jest Synod! Także strach przed jej tempem. Synod 
ma rytm – główna praca w diecezji będzie trwać 4 mie-
siące. Jesteśmy wezwani do szybkiej drogi, choć wielu 
ludzi pyta – po co nam ten Synod? Czy w tym nie ma ja-
kiegoś wywracania Kościoła? Po co nam szybka drogą? 
Przecież nam potrzebna jest stabilizacja, okrzepnięcie tu, 
gdzie jesteśmy obwarowanie siebie. A Piotr żyjący we 
Franciszku mówi – do drogi! … 
- Idźcie w tę drogę, ale uważajcie na siebie, bo bardzo 
was potrzebuję – mówi Jezus. Tak, jak Jezus rozmawiał z 
apostołami, tak dziś bierze każdego z nas i objaśnia tę drogę, po której idzie licząc na to, że będę 
współodczuwał będę szedł razem z Nim!  
https://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2021/10/abp-rys-podczas-inauguracji-synodu-o-synodalnosci-u-podstawy
-kosciola-synodalnego-jest-moja-przyjazn-z-jezusem 

Byśmy nie 
próbowali 
budować 
Kościoła 
synodalnego 
nie mając u 
początku swojej 
własnej relacji  
z Panem, i to 
relacji, która 
jest opisana 
słowem 
przyjaźń!  
Abp. Grzegorz Ryś 
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Synod to nie 
wymiana opinii, 
lecz słuchanie 
Ducha 
Papież Franciszek 

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA             BIULETYN DO  UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.  
Okładka: Obraz ołtarzowy - Niepokalane poczęcie NMP ; Zdjęcia w tym numerze: Maria Niedziela,  Maria Dąbrowska,  Maria Mazurkiewicz, https://archidiecezja.lodz.pl i inne.   

Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ks. Proboszcz Robert Kaczmarek; Osoby wspomagające: Maria Mazurkiewicz, Waldemar 
Thiele. Zapraszamy wszystkich chętnych do redagowania gazetki. Teksty można nadsyłać na adres: marimaz@o2.pl     
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów.   
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adres e-mail: franciszekld@toya.net.pl                                 Druk: Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl  
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WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU 2021: 

Odeszli do Pana: 
Joanna Bara, Irena Pyziak, Jolanta Popławska, Marianna Stępińska, Leszek Ku-
charski, Wiesław Poselt, Irena Prawic, Halina Kaczanowska, Danuta Matysiak, 
Jacek Bartczak, Jaromir Cygulski, Urszula Purat, Barbara Rakowska, Marian 
Witczak, Lesław Maksymowicz, Bogusława Gajewska, Ryszard Maciński, Kami-
la Zając, Leokadia Pacześ, Jadwiga Apanasewicz, Irena Piesiak, Krystyna Bloch, 
Krystyna Kotynia, Wiesław Niechciałkowski, Krystyna Rycer, Marianna Misztal, 
Grażyna Stasiak, Tadeusz Matysiak, Genowefa Miksa, Celina Lik. 
      Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

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

Wiktoria Karolina Mstowska, Krzysztof Paweł Pawłowski, Wiktoria Matyńka, Alicja Wik-
toria Maćkowiak, Kacper Mikołaj Warycha, Zofia Maria Pokorska, Adela Zofia Pokorska, 
Ada Leśniak, Julia Jagoda Ziółkowska, Kasandra Laura Tuszyńska, Marcelina Ewa Tu-
szyńska, Oliwia Szymczak, Zofia Marietta Piotrowska, Zofia Matusiak, Maciej Miziołek, 
Wojciech Wójtowicz, Tymon Aleksander Perczyński, Oskar Adam Skowronek. 

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli: 
 

         Paweł Aut i Ewelina Przybylska,              Adam Wolniewicz i Małgorzata Lis,  
           Wojciech Matyńka i Mariola Reniec,       Piotr Heliński i Agnieszka Ceglińska, 
                                      Tomasz Czarnota i Klaudia Maj. 
 

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

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

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

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 
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 
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  
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY …..środy 17.45 

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 

 S T R .  3  

MSZE ŚWIĘTE 
 NABOŻEŃSTWA 

RORATY, czyli Msza Roratnia to  poranna Msza św. odprawiana w Adwencie ku czci Matki Bożej. Nazwa pochodzi od 
pierwszych słów łacińskiej pieśni Rorate coeli desuper… (pol. Rosę niebiosa spuście…). Tradycja nabożeństw roratnich sięga 
XIII wieku, kiedy to w katedrze na Wawelu św. Kinga wprowadziła zwyczaj liturgii roratniej. Najbardziej znanym obrzę-
dem związanym z roratami jest zapalanie dodatkowej świecy (roratki), która jest symbolem Maryi wyprzedzającej 
przyjście Światła, którym jest Jezus Chrystus. Świeca ta jest przyozdobiona białą wstążką, oznaczającą Niepokalane Poczęcie. 
Na roraty przychodzi się z zapalonymi świecami lub lampionami.  Msza ta charakteryzuje się półmrokiem panującym w 
świątyni, a światła zapalane są dopiero w czasie śpiewania Hymnu Anielskiego (Chwała na wysokości Bogu...).                    
RORATY W NASZYM KOŚCIELE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W ADWENCIE W DNI POWSZEDNIE O GODZ. 7.00 



 
W najbliższym czasie 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 Świę-
tego Franciszka”.              
                                            Szczęść Boże ! 

Msze św. w intencji Solenizantów odbędą się  
    21.11.21 w niedzielę o godz. 12.30 w int. Ks. Janusza Sawickiego 

9.12.21 w czwartek o godz. 7.00 w int. Ks. Wiesława Dury 
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Chociaż Chrystus nigdy nie nosił 
korony królewskiej, nie trzy-
mał w ręku berła i nie zasia-
dał na tronie królewskim, 
tytuł Króla najzupełniej 
Mu się należy i to w 
zakresie, jakim nie dys-
ponował żaden władca 
świata. Władcy ziemscy 
nabywają tytuł królewski 
przez dziedziczenie, nomina-
cję i podbój. Wszystkie  trzy tytu-
ły dają Chrystusowi pełne prawo do koro-
ny i najwyższej władzy. Jako człowiek, w swej ludzkiej na-
turze, pochodził on przecież w prostej linii od króla Izraela, Dawida. Wykazują to Ewangeliści, po-
dając Jego rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). W narodzie wybranym ta prawda była tak pospolicie 
znana, że powszechnie nazywano Go Synem Dawida (Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; Łk 1, 27. 32; 20, 
41-44; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16). Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał prawo do tytułu Króla.  
 Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświęt-
szej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, z którym wszelkie króle-
stwa ziemskie nie mogą się porównywać. Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia 
dodała do tytułu "Król" dopełnienie "Wszechświata".     https://brewiarz.pl/czytelnia/krol.php3 

 UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA jest patronalnym świętem Akcji Kato-
lickiej, obchodzimy ją w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. W kolejną niedzielę 28 listopada roz-
poczynamy już Adwent i nowy rok liturgiczny, którego temat w pracy duszpasterskiej brzmi: Posła-
ni w pokoju Chrystusa, a Motto biblijne wyraża się w słowach : „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 
przeze Mnie” (J 6, 57)  
 W piątą rocznicę Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, od 4 do 7 
listopada, w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla pod hasłem „W 
diecezjach i parafiach »Króluj nam, Chryste!« O idei tej stojącej za kongresem mówił ks. bp Stani-
sław Jamrozek, delegat Episkopatu Polski do spraw Ruchów Intronizacyjnych i organizator Kongre-
su: 
Św. Paweł powie „potrzeba, by On królował”. Te słowa odnosi do Chrystusa Pana, bo kiedy On kró-
luje I jest najważniejszy, wtedy zmienia naszą rzeczywistość. Najpierw rzeczywistość naszego serca, 
a potem rzeczywistość, w której na co dzień żyjemy. Będąc zjednoczeni z Nim, potrafimy rzeczywi-
stość czynić o wiele piękniejszą. Kongres Chrystusa Króla ma służyć temu, aby okazać ideę królowa-
nia Chrystusa Pana . W homilii zaś na zakończenie Kongresu wspomniał, by „chrześcijanie byli roz-
poznawani jako towarzysze Chrystusa…. kto jest zjednoczony z Panem, widzi głębiej i dalej".  

https://www.radiomaryja.pl/informacje/zakonczenie-ogolnopolskiego-kongresu-jezusa-chrystusa-krola/ 

Otwórzcie się 
szeroko, 
podwoje 
niebios bram, 
Król wieczny 
się przybliża, 
zbawienie 
niesie nam.  
 
Któż jest tym 
Królem 
chwały?  
To niebios 
możny Pan!  
W wierności 
On jest cały, a 
z wszechpotęgi 
znan. 



MODLITWA ZA SYNOD  
Adsumus Sancte Spiritus 

 

Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty.  
Stajemy - choć często zniewoleni bezmiarem własnego grzechu  

- to jednak w szczególny sposób zgromadzeni w Twoje imię.  
Przyjdź do nas, bądź z nami, i zechciej przeniknąć w głąb naszych serc.  

Naucz nas, co mamy czynić i jak postępować; ukaż nam, ku czemu powinniśmy zmierzać,  
byśmy - z Twoją pomocą - mogli się Tobie we wszystkim podobać. 

Ty, który jako jedyny - wraz z Ojcem i Synem nosisz chwalebne Imię  
sam bądź jedynym doradcą i sprawcą naszych postanowień.  

Ty, który w najwyższym stopniu miłujesz to, co słuszne,  
nie dopuść, abyśmy byli mącicielami sprawiedliwości.  

Niech ku przewrotności nie pociąga nas niewiedza; nie mami przekupstwo;  
niech nas nie zwodzi wzgląd na urząd lub osobę. 
Złącz nas skutecznie ze sobą darem Twojej łaski,  

tak abyśmy w Tobie stanowili jedno i w niczym nie odstąpili od prawdy.  
Skoro zostaliśmy zebrani w Twoje imię,  

niech tak - z łagodnością - we wszystkim przestrzegamy sprawiedliwości,  
aby teraz żaden nasz osąd nie sprzeciwiał się Tobie, 

a w przyszłości byśmy osiągnęli wieczną nagrodę za dobrze spełnione czyny. 
AMEN. 

 https://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2021/10/modlitwa-za-synod-adsumus-sancte-spiritus 

 Kończy się pomału ROK JUBILEUSZU 100 – 
LECIA powołania do istnienia Diecezji Łódzkiej. 
(11 grudnia w Archikatedrze Łódzkiej  nastąpi 
zamknięcie Roku Jubileuszowego) Poprzedzały 
go 3 lata przygotowań związane  z  IV Synodem 
Archidiecezji Łódzkiej. W 2018 roku tematyka 
synodalna poświęcona była młodzieży. W roku 
2019 synodałowie pochylali się nad tematyką 
rodziny. Ostatni rok poświęcony był parafii.  
 Kończąc IV Synod Archidiecezji Łódzkiej i 
rok jubileuszowy płynnie przechodzimy w czas 
kolejnego XVI Plenarnego Synodu Biskupów w 
Kościele katolickim,  zwanego „synodem o syno-
dalności” . 
 Prezentując Dokument Przygotowawczy 
XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Syno-
du Biskupów, którego tematem jest: „Ku Kościo-
łowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i mi-
sja”, Papież przekształcił to wydarzenie w coś na 

kształt drogi, która rozciągnie się na okres dwóch lat. Rozpoczynając tą drogę 9-10 października br. w 
Watykanie Ojciec Święty Franciszek rozpoczął  Ogólnokościelny Synod o synodalności. Tydzień po rozpo-
częciu synodu, 17 października w łódzkiej bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki (podobnie jak 
we wszystkich innych diecezjach) zainaugurowany został diecezjalny etap tego Synodu. Zgromadził on 
wiernych i duchownych chcących rozmawiać o wspólnocie Kościoła podążając za wskazaniami Papieża. 
Na tym etapie do 14 lutego trwać będzie praca w parafiach. Otwarci na działanie Ducha Świętego musi-
my się zastanowić nad dniem bieżącym i przyszłymi drogami, jakie otwierają się dla naszego kościoła 
lokalnego oraz nad tym co sami możemy zrobić dla wspólnoty parafialnej. Następnie każda grupa przed-
stawi Zespołowi Archidiecezjalnemu syntezę swoich przemyśleń i dyskusji.  Ogólny Synod biskupów za-
kończy się zgromadzeniem ponownie w Rzymie w 2023 r. 
 Synod jest więc synodem o tym, jaki teraz jest Kościół, jak bardzo jest prawdziwą wspólnotą i co 
możemy zrobić, żeby bardziej spełniał swoją misję. Ma stworzyć przestrzeń do wspólnej modlitwy i roz-
mowy oraz skłonić do zastanowienia się, jak wygląda nasze „wspólne wędrowanie ” w Kościele.  
 Co jest w tym synodzie wyjątkowego? To, że nie jest synodem wyłącznie biskupów, ale wszystkich 
wiernych. „Misja Kościoła wymaga, aby cały Lud Boży podążał razem, gdzie – w jedności – każdy czło-
nek Kościoła ma niezbędną rolę do spełnienia” – mówi vademecum Synodu.  
 Każda sesja Soboru Watykańskiego II rozpoczynała się modlitwą Adsumus Sancte Spiritus, zwaną tak od 
pierwszych słów oryginalnej wersji łacińskiej: „Stoimy przed Tobą, Duchu Święty”, która jest tradycyjnie używana 
podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń Kościoła od setek lat, a jej autorstwo przypisuje się świętemu Izy-
dorowi z Sewilli (ok. 560 – 4 kwietnia 636 rok). Kiedy podejmujemy proces synodalny, modlitwa ta zaprasza Ducha 
Świętego, aby działał w nas, byśmy byli wspólnotą i ludem łaski. Na czas drogi synodalnej w latach 2021-2023 pro-
ponujemy następującą uproszczoną wersję modlitwy, aby każda grupa lub zgromadzenie liturgiczne mogło łatwiej ją 
odmawiać. 

Ku Kościołowi synodalnemu: 
komunia, uczestnictwo i misja  
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MIESIĄCE 

LISTOPAD 2021 

POWIERZONA PRZEZ  
PAPIEŻA  FRANCISZKA  

Powszechna 
Osoby cierpiące na depresję 
Módlmy się, aby osoby cierpią-
ce na depresję albo burnout  
znajdowały u wszystkich 
wsparcie i światło otwierające 
na życie. 

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
 
Za ludzi walczących z wiarą 
katolicką i polskością o posza-
nowanie naszych uczuć  
religijnych, symboli, tradycji 
oraz tożsamości narodowej.  

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 
Aby Męczennik Miłości pobu-
dził nas do przyjęcia radykal-
nego świadectwa o Królestwie 
Bożym 

GRUDZIEŃ 2021 

POWIERZONA PRZEZ  
PAPIEŻA  FRANCISZKA  

ewangelizacyjna 
 

Katecheci 
Módlmy się za Katechetów 
powołanych do głoszenia Sło-
wa Bożego - aby byli Jego od-
ważnymi i kreatywnymi świad-
kami z mocą Ducha Świętego. 

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
 
Za osoby borykające się z du-
chowymi, psychicznymi oraz 
ekonomicznymi skutkami pan-
demii, by znalazły właściwą 

pomoc.  

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 
Aby Dzieciątko Jezus pocią-
gało nas swoją czułością i 
napełniało pokojem tak po-
trzebnym sercom rozczarowa-
nym i pozbawionym sensu 
życia. 

Niebiosa rosę 

ślijcie nam z 

góry, niech 

serca nawie-

dzi Zbawca 

nasz. 

 

Rorate caeli 

desuper et 

nubes pluant 

iustum 

Pieśń adwentowa 

Uwielbienie Pana Jezusa  
przy relikwiach świętych 

 7 listopada wierni z naszej parafii mieli okazję uczestniczyć w uwiel-
bieniu prowadzonym przez zespół Obdarowani. Podczas godzinnej modli-
twy pochylaliśmy się nad powołaniem do świętości. Mogliśmy wpatrywać 
się w relikwie kilku świętych, które zostały umieszczone na ołtarzu wraz z 
Jezusem Eucharystycznym. Pisząc o tym wydarzeniu już teraz zapraszamy 
na kolejne w grudniu. Dokładna data będzie podana w ogłoszeniach para-
fialnych. 

Ks. Radosław Krych 
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Dziękuję Ci Jezu 
za życie, 

Dziękuję Ci Jezu 
za świat, 

Dziękuję Ci Jezu 
za słońce, 

Dziękuję Ci Jezu 
za każdy kwiat. 

Błagam Cię Jezu 
błogosław ten 

dzień.  
Spraw Jezu,  

aby wszystkie 
czyny i słowa  

prowadziły mnie 
dziś do Boga.  

I tak od poranka 
aż do nocy  

niech się świat ku 
twej chwale toczy 

 
Uczestniczka konkur-
su Małego Franciszka  

 Nawiązując do trwającego w Polsce programu pogłębiania tajemnicy Eucharystii 
pod hasłem „Eucharystia daje życie” oraz do ostatniego kongresu Eucharystycznego 
trwającego w dniach 5-12 września w Budapeszcie podczas wizyty papieża Franciszka 
na Węgrzech chciałabym sięgnąć do historii kongresów i przypomnieć jak wyglądały 
pierwsze takie kongresy w Polsce. Głównym ich inicjatorem był kard August Hlond 
ówczesny prymas Polski. Jeden z pierwszych kongresów eucharystycznych odbył się 
w Łodzi. Oto jak opisywała go prasa:  
 Dzień wczorajszy w Łodzi upłynął pod znakiem rozpoczynającego się kongresu 
Eucharystycznego. Miasto w oczekiwaniu na dostojników kościelnych przystroiło się w 
narodowe i papieskie flagi. Od 7-ej rano dał się na ulicach zauważyć wzmożony  
ruch… O godz. 9-tej Dworzec Kaliski zapełnił się oczekującymi na przyjazd reprezen-
tanta Stolicy Apostolskiej i pierwszego dostojnika kościelnego w państwie… Od peronu 
do katedry ciągnął się podwójny szpaler delegacji. O godz. 9 i pół zbliżają się repre-
zentanci władz do salonki prymasa kardynała Hlonda, skąd też wychodzi, po raz 
pierwszy w Łodzi, witany uroczyście najwyższy dostojnik Kościoła w Polsce. Po przy-
witaniu orszak kieruje się ku kampanii honorowej, która prezentuje broń przy dźwię-
kach hymnu państwowego…. Prymas Hlond odjeżdża do  pałacu biskupiego, a witają-
cy go wracają, by za minut parę przywitać nuncjusza apostolskiego msg. Marmaggi, 
wiozącego błogosławieństwo Ojca świętego dla kongresu…. Na stopniach wagonu uka-
zuje się w purpurze postać przedstawiciela Stolicy apostolskiej. Ks. Bp Tymieniecki 
wita dostojnego gościa przemówieniem po łacinie… Wzorowy porządek utrzymywała 
policja. W parku Poniatowskiego zgrupowały się wszystkie szkoły ze sztandarami… 
Następnie udano się do szk. OO Salezjanów przy ul. Wodnej, gdzie nastąpiło uroczy-
ste otwarcie kongresu…. Po referacie chóry odśpiewały hymn kongresowy ułożony 
przez ks. Kanonika Jeża…. Przed domem ustawione zostały megafony, tak, by prze-
mówień i śpiewu wysłuchać mogły tłumy wiernych zalegające dziedziniec. …  
Tak opisuje rozpoczęcie kongresu łódzka gazeta  Ilustrowana REPUBLIKA z dnia 
30 czerwca 1928 roku. 

Pierwszy Kongres Eucharystyczny w Łodzi 



LISTO-

PAD WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA 

1.11 PN UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.   

2.11 WT Dzień Zaduszny  
- Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.  

3.11 ŚR Św, Marcina de Porres, zakonnika, Św. Huberta biskupa, 
patrona myśliwych  

4.11 CZW Św. Karola Boromeusza biskupa. 4. rocznica obję-
cia archidiecezji łódzkiej i ingresu do bazyliki archi-
katedralnej abp metropolity Grzegorza Rysia.  
Msza św. i Marsz Pamięci Dzieci pomordowanych w 
niemieckim obozie koncentracyjnym przy ul. Przemy-
słowej, kościół Opatrzności Bożej w Łodzi, godz. 
12.00 
 I czwartek miesiąca 

5.11   PT I piątek miesiąca. 
Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela  

6.11  SB I sobota miesiąca .   Msza św. W int. Osób w żałobie, 
osieroconych oraz ich bliskich zmarłych, bazylika 
archikatedralna , godz. 18.00 
Św. Leonarda z Limoges 

7.11    32. NIEDZIELA ZWYKŁA. Niedziela miesięcznej 
Adoracji Najświętszego Sakramentu.  
Bł. Heleny Enselmini 

8.11 PN Św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy  

9.11   WT ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATE-
RAŃSKIEJ 

10.11  ŚR Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.  
 

11.11CZW Św. Marcina z Turs biskupa. ŚWIĘTO NIEPODLE-
GŁOŚCI.  
103. rocznica Odzyskania Niepodległości. Msza św. w 
Bazylice Archikatedralnej o godz. 10.00 

12.11  PT Św. Jozafata, biskupa i męczennika 

13.11  SB Obchody Jubileuszu 100-lecia AŁ. Pielgrzymki do 
kościołów stacyjnych 
Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i 
Krystyna, pierwszych męczenników Polski,  

14.11    33. NIEDZIELA ZWYKŁA.   
V Światowy Dzień Ubogich. Msza św. w bazylice archika-
tedralnej, wspólny posiłek na Placu Katedralnym.  Świa-
towy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych 
Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. Św. 
Mikołaja Tavelić, męczennika 

15.11PN Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościo-
ła  

16.11 WT NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, Rocznica 
poświęcenia rzymskich bazylik świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła; św. Małgorzaty  Szkockiej; św. Gertrudy, 
dziewicy; Św. Agnieszki z Asyżu dziewicy,  

17.11  ŚR  Świętej Elżbiety Węgierskiej  

18.11 CZ Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 

19.11  PT Bł. Salomei, dziewicy 

20.11  SB Obchody Jubileuszu 100-lecia AŁ.  Pielgrzymka do 
Archikatedry ministrantów, lektorów i ceremo-
niarzy. 
Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 

21.11   34. NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH-
ŚWIATA Można uzyskać odpust zupełny za publiczne 
odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa „O Jezu Najsłodszy, Odku-
picielu rodzaju ludzkiego” 
Patronalne Święto Akcji Katolickiej, Litur-
gicznej Służby Ołtarza i Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek Świętej Rodziny   
Imieniny Ks. Janusza Sawickiego 
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

22.11 PN Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

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

24.11 ŚR Świętych męczenników wietnamskich Andrzeja 
Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy 

25.11  CZ Św. Katarzyny Aleksandryjskiej dziewicy i męczennicy, 
Błogosławionych małżonków Alojzego Quattrocchi i Ma-
rii Corsini 

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

27.11  SB Najświętszej Mayi Panny Cudownego Medalika, 
Odpust zupełny dla MI 

ADWENT 

GRUDZIEŃ 
WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA 

28.11  1. NIEDZIELA ADWENTU.  
POCZĄTEK ROKU LITURGICZNEGO 
Jubileusz 100-lecia AŁ.  Zamknięcie Roku Jubileu-
szowego w kościołach stacyjnych 
Św. Stefana Młodszego, męczennika, św. Jakuba z Marchii 
prezbitera 

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

30.11 WT ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA 

1.12   ŚR Św. Eligiusza  

2.12  CZ Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera 
I czwartek miesiąca 

3.12   PT Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera      
I piątek miesiąca 
 

4.12   SB I sobota miesiąca 
Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła, 
św. Barbary.                

5.12      2. NIEDZIELA ADWENTU 
Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie  
Św. Saby Jerozolimskiego prezbitera, bł. Narcyza Putz 
prezbitera, jednego z grona 108 męczenników, ofiar II 
wojny światowej      

6.12 PN Św. Mikołaja , biskupa   

7.12   WT Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.   
 

8.12    ŚR UROCZYSTOŚĆ  NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP.                    
12.00 - GODZINA ŁASKI .  
Święto patronalne młodzieży żeńskiej    
 

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

10.12   PT NMP Loretańskiej .  
101. rocznica erygowania Diecezji Łódzkiej 

11.12   SB Jubileusz 100-lecia AŁ.   
Zamknięcie Roku Jubileuszowego , bazylika archi-
katedralna. 
Św. Damazego I, papieża    

12.12    3. NIEDZIELA ADWENTU. NIEDZIELA „ GAUDE-
TE” - RADOŚCI.  
Ołtarze ozdabia się kwiatami. Ornat może być koloru różo-
wego 
Rozpoczynają się Dni kwartalne modlitw o życie 
chrześcijańskie rodzin (3. tydz. Adwentu) 
Zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Obrony życia im. Sta-
nisławy Leszczyńskiej 
 
Najświętszej Maryi Panny z Guadelupe. 

13.12 PN .Św. Łucji, dziewicy i męczennicy.  
40. rocznica ogłoszenia stanu wojennego.   
 

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

15.12   ŚR Św. Marii Crocifissy 

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

17.12    PT Św. Jana Mathy 
DRUGA CZĘŚĆ ADWENTU. Dni powszednie od 17 do 24 
grudnia włącznie są przeznaczone na bezpośrednie przygo-
towanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego (Kal.42) 
 

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

19.12   4. NIEDZIELA ADWENTU 
Św. Anastazego I papieża   

20.12 PN .Św. Dominika z Silos 

21.12  WT Św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła   

22.12  ŚR Św. Franciszki Cabrini POCZĄTEK ZIMY.  

23.12 CZ Św. Serwulusa. Św. Wiktorii  

24.12  PT 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  SB UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO. Pierw-
sza msza św. o godz. 8.00 



Lata 1956-1966 były najważniejszym 
okresem prymasostwa kard. Stefana 
Wyszyńskiego. W tym czasie opracował i 
przeprowadził w Polsce wielki program 
duszpasterski, na który złożyły się Jasno-
górskie Śluby Narodu, dziewięcioletnia 
Wielka Nowenna oraz obchody milenium 
chrztu Polski. Był to największy program 
Kościoła w Polsce od czasu chrystianiza-
cji – nazywam go też czasem duchowej 
ofensywy – z których owoców korzysta-
my dzisiaj. Dał on bowiem duchowe pod-
stawy do rewolucji ducha w Sierpniu 
1980 roku. 

Jasnogórskie  
Śluby Narodu 
Początki tego programu sięgają czasu 
uwięzienia prymasa (1953-1956). W maju 
1956 r. prymas, wciąż internowany w 
Komańczy, napisał Jasnogórskie Śluby 
Narodu, jako odnowienie lwowskich ślu-
bów króla Jana Kazimierza złożonych 
trzysta lat wcześniej, w 1656 r. w czasie 
potopu szwedzkiego. W obliczu nowego, 
komunistycznego „potopu” nowe śluby w 
imieniu narodu złożyło na Jasnej Górze 
26 sierpnia 1956 r. ponad milion osób 
(prymas składał je w Komańczy). Uzna-
jąc Maryję za Królową narodu i patronkę, 
polecając się Jej opiece i obronie, wzy-
wano pomocy Maryi i miłosierdzia w wal-
ce o dochowanie wierności Bogu, Krzy-
żowi, Ewangelii i Kościołowi. Przysięgano 
uczynić wszystko, by Polska była krajem 
ludzi wierzących, rzeczywistym króle-
stwem Maryi i Jezusa, poddanym całko-
wicie panowaniu Maryi w życiu osobi-
stym, rodzinnym, narodowym i społecz-
nym. Przyrzekano żyć w łasce uświecają-
cej, bronić życia poczętego, stać na stra-
ży nierozerwalności małżeństwa i bronić 
godności kobiety, strzec prawa Bożego, 
obyczajów chrześcijańskich i ojczystych, 
wychować młode pokolenie w wierze i 
moralności chrześcijańskiej. Treść przy-
rzeczeń miała nie tylko charakter ściśle 
religijny, ale głęboko społeczny. W napi-
sanych przez kard. Wyszyńskiego JŚN 
Polacy przyrzekali pracować nad tym, by 
Polacy żyli „w miłości i sprawiedliwości, w 
zgodzie i pokoju”, by nie było wśród nas 
nienawiści, przemocy i wyzysku, głod-
nych i bezdomnych. Przyrzekali walczyć 
z wadami narodowymi, takimi jak leni-
stwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, 
pijaństwo i rozwiązłość oraz zdobywać 
takie cnoty, jak wierność, pracowitość, 
oszczędzanie, wyrzeczenie się siebie  

Autor: dr Ewa K. Czaczkowska 

dr Ewa K. Czaczkowska – publicystka, 
historyk, adiunkt w Instytucie Edukacji 
Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW, 
ekspert ds. naukowych w Muzeum Jana 
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, czło-
nek Zespołu Redakcyjnego wydania 
dzienników Pro memoria prymasa S. 
Wyszyńskiego, autorka wielu książek, 
m.in. o Prymasie: „Kardynał Wyszyń-
ski. Biografia” , dla dzieci „Będziesz 
miłował…Krótka historia życia Stefana 
Wyszyńskiego, prymasa Polski” oraz 
najnowszej: „Prymas Wyszyński. Wia-
ra, nadzieja, miłość” 

i wzajemne poszanowanie, miłość i spra-
wiedliwość społeczna. Przyrzekali szerzyć 
cześć i nabożeństwo do Maryi, składając w 
Jej dłonie naszą przeszłość i przyszłość. 

Wielka Nowenna 
Prymas po wyjściu z więzienia, co stało się 
28 października 1956 r., powtarzał, że 
„Śluby złożone muszą być wykonane”. Dla-
tego 3 maja 1957 roku na Jasnej Górze 
odnowił Śluby, które dwa dni później, w 
niedzielę 5 maja zostały one złożone we 
wszystkich parafiach w Polsce. W ten spo-
sób kard. Wyszyński zapoczątkował dzie-
więcioletnią Wielką Nowennę (1957 – 
1965). Każdy jej rok przebiegał pod innym 
hasłem nawiązującym do poszczególnych 
przyrzeczeń Jasnogórskich Ślubów Narodu 
oraz dostosowanym do tego planem dusz-
pasterskim. Celem tego programu była 
odnowa religijna i moralna Polaków, 
wzmocnienie wewnętrznej wolności i god-
ności, a w efekcie przetrwanie wiary, Ko-
ścioła oraz tożsamości, której częścią była 
wiara i zachodnia cywilizacja chrześcijań-
ska, czyli to, czego zniszczenie było celem 
nowej tzw. ludowej władzy. Ale to nie 
wszystko. Już w 1957 r. prymas Wyszyński 
zapowiadał, że jeżeli Polska się 
„uchrześcijani” i stanie się wielką siłą moral-
ną, wtedy komunizm upadnie. „Losy komu-
nizmu rozstrzygną się nie w Rosji, lecz w 
Polsce” – mówił. 

Milenium  
Chrztu Polski 
Ważną częścią programu milenijnego pry-
masa Wyszyńskiego była peregrynacja po 
kraju kopii obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej. Obraz ten został poświęcony przez 
Piusa XII 14 maja 1957 r., w czasie audien-
cji udzielonej prymasowi Polski. 26 sierpnia 
1957 r. na Jasnej Górze kard. Wyszyński 
przewodniczył uroczystości otwierającej 
peregrynację po kraju kopii obrazu Matki 
Bożej. W roku milenijnym obraz nawiedzał 
stolice diecezji, aż do września 1966 r., gdy 
został przez władze „aresztowany” i przy-
musowo osadzony na Jasnej Górze.14 
kwietnia 1966 roku, w tysięczną rocznicę 
chrztu Mieszka I, kard. Stefan Wyszyński 
rozpoczął w Gnieźnie obchody milenium 
chrztu Polski, które zakończyły się w 1967 
roku. Brał udział we wszystkich milenijnych 
uroczystościach organizowanych w stoli-
cach poszczególnych diecezji. Natomiast 3 
maja 1966 r. na Jasnej Górze złożył Akt 
oddania Polski w macierzyńską niewolę 
Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła 
Chrystusowego w Polsce i na świecie.  

Było to wotum wdzięczności za chrzest 
Polski przed tysiącem lat oraz ofiara zło-
żona w intencji wolności Kościoła, a zatem 
człowieka i świata. Tekst zaślubin został 
powtórzony tego samego dnia wieczorem 
we wszystkich świątyniach w Polsce. 
To był jeden z najważniejszych dni w ca-
łym prymasostwie kard. Wyszyńskiego. 
„Wydało mi się, że dokonało się coś bar-
dzo wielkiego, co wymaga naprzód wiary, 
a później wyda swoje wielkie owoce dla 
Kościoła świętego w Polsce i w świecie” – 
zapisał tego dnia w dzienniku Pro memo-
ria. Natomiast w ostatnim dniu 1966 r. 
napisał: „Zadanie moje życiowe – wydaje 
mi się, że jest skończone”. 
Wizyty w Watykanie. 
Sobór Watykański II 
Lata 1956-1966 w prymasostwie kard. 
Wyszyńskiego obfitowały także w inne 
ważne wydarzenia. W maju 1957 r., w 
czasie pierwszej po wyjściu z internowania 
wizyty w Watykanie, prymas Polski ode-
brał z rąk papieża Piusa XII insygnia kar-
dynalskie, które miał otrzymać cztery lata 
wcześniej, w styczniu 1953 roku, ale na 
wyjazd do Rzymu nie zgodzili się komuni-
ści. W latach 1962-1965 kard. Wyszyński 
uczestniczył w czterech sesjach Soboru 
Watykańskiego II, którego obrady także 
przygotowywał jako członek Centralnej 
Komisji Przygotowawczej. W auli soboro-
wej, będąc członkiem prezydium Soboru, 
zabierał głos dziesięciokrotnie, dwukrotnie 
w sekretariacie Soboru złożył pisemne 
uwagi do projektów soborowych dokumen-
tów. Przewodniczył też w Rzymie pracom 
polskich Ojców soborowych. To z inicjaty-
wy prymasa Polski i polskiego episkopatu, 
którzy prosili o to papieża w specjalnym 
memoriale, papież Paweł VI 21 listopada 
1964 roku ogłosił Maryję Matką Kościoła. 

Orędzie biskupów polskich 
do niemieckich 
Natomiast 18 listopada 1965 roku, na spo-
tkaniu polskich Ojców soborowych, kard. 
Wyszyński jako pierwszy złożył podpis 
pod Orędziem biskupów polskich do nie-
mieckich. Autorem Listu był abp Bolesław 
Kominek, ale z treści innych dokumentów, 
w tym z Pro memoria prymasa wynika, iż 
jego wpływ na powstanie Listu był więcej 
niż akceptujący. On też był celem bezpar-
donowego ataku, jaki na List przypuściła 
komunistyczna propaganda, oskarżając 
prymasa Polski m.in. o zdradę stanu. Z 
tego też powodu władze PRL w styczniu 
1966 r. odmówiły prymasowi paszportu na 
wyjazd do Rzymu na otwarcie obchodów 
milenium chrztu Polski dla Polonii z udzia-
łem Pawła VI. 
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Rozmowa z Księdzem  
Radkiem Krychem 
 
 Przedstawiamy naszym czytelnikom Ks. Ra-
dosława Krycha. Wiemy już, że  przyjął Ksiądz 
święcenia kapłańskie 10 lat temu w maju 2011 ro-

ku, następnie pracował jako wikariusz w 
dwóch podłódzkich parafiach w Dłuto-
wie i Kolumnie Łasku, a następnie jako duszpasterz 
akademicki przy DA5. Dlatego pierwsze dwa pytania 
dotyczą tamtej Księdza pracy: 
Czy praca duszpasterska w środowisku łódzkim odbiega 
od tej w mniejszych ośrodkach miejskich? 
 W pewnym sensie tak. W mniejszym środowisku 
czy to wiejskim jak Dłutów, czy też mniejszej miejsco-
wości jak Kolumna, wspólnota parafialna jest, moim 
zdaniem, bardziej znana duszpasterzom. Nie ma tak 
dużej anonimowości jak w wielkim mieście. Natomiast z 

perspektywy kilku lat pracy duszpasterskiej zauważam, że w większej parafii 
można jednak zorga- nizować więcej inicjatyw. Wynika to chociażby z faktu, 
że parafianie mieszka- ją w stosunkowo niewielkiej odległości od kościoła, co 
pozwala im pojawić się na spotkaniu, modlitwie, bez konieczności pokonywania większych odległości. 
Niektórzy pytają mnie czy w mieście jest trudniej – moim zdaniem nie. Jest inaczej pod pewnymi 
względami, natomiast trudności są wszędzie. Ale myślę, że życzliwość parafian wszędzie jest podob-
na.  

 
 I drugie pytanie, czy doświadczenie zdobyte w pracy z młodzieżą w duszpaster-

stwie archidiecezjalnym DA5 można w jakiś sposób przełożyć na pracę z młody-
mi ludźmi w naszej parafii? 

  Oczywiście, że tak. Doświadczenie duszpasterstwa akademickiego na pewno 
pomaga mi w zrozumieniu młodych ludzi, ich potrzeb, radości, obaw, porażek. 
W duszpasterstwie akademickim nauczyłem się słuchać, nie tylko pochwał, ale 
także słów krytyki, czy wymagań wobec mnie. Proszę mi wierzyć, nic tak nie 
motywuje do rozwoju jak konstruktywna krytyka. Praca w duszpasterstwie aka-
demickim jest skierowana do młodych, dorosłych już ludzi. Widzę, że potrzebują 
oni formacji w tej fazie ich życia, gdzie już w pewnym sensie wiedzą czego chcą, 
a jednak nadal poszukują. Potrzebują jednak towarzyszenia, a nie prowadzenia 
za rękę, czy popychania na siłę. Tego przede wszystkim nauczyłem się w duszpasterstwie – towa-
rzysz innym, nie narzucaj, nie ciągnij na siłę. Trzeba dać młodemu człowiekowi jakąś przestrzeń wol-
ności, nawet jeśli się pomyli, zbłądzi, zrobi głupotę, to wie że ma gdzie wracać, że może przyjść do 
duszpasterza i ten mu nakreśli kierunek powrotu. Z takiego też założenia wychodzę przygotowując 

naszą młodzież do bierzmowania. Oczywiście tutaj potrzeba więcej uwa-
gi, gdyż w większości kandydaci są w wieku dojrzewania, buntu, kształ-
towania osobowości. A zatem potrzeba z jednej strony zrozumienia ich, 
towarzyszenia, ale także konkretnych wymagań. 

 
  Przejdźmy do pytań związanych z naszą parafią – Czy jakieś 
plany duszpasterskie związane z naszą parafią już się zarysowały i czy 
jakieś niespodzianki czekają dzieci i młodzież w  parafii św. Franciszka z 
Asyżu? 
  Oczywiście mam sporo planów, które nie tylko dotyczą dzieci 
i młodzieży, gdyż uważam, że każdy, niezależnie od wieku potrzebuje 
formacji, uwagi. Wiadomo, że nie da się zrobić wszystkiego od razu. 
Pierwszą kwestią, którą już się zająłem jest Liturgiczna Służba Ołtarza. 
Ja bardzo lubię liturgię i jej piękno. Żeby ona taka była potrzeba osób, 
które wraz z kapłanem uczynią ją piękniejszą. Mamy małą, ale solidną 
liturgiczną służbę ołtarza. Wiadomo, chciałbym więcej i czynię starania 

żeby tak się stało. Myślę, że powoli będzie widać efekt. Kolejne pole działania to muzyka. Mamy w 
sumie dwie schole. Uwielbieniową, która posługuje podczas comiesięcznych uwielbień, jak również 
młodzieżową, która niebawem zacznie posługiwać na mszach świętych dla dzieci. Oczywiście i tutaj 
potrzeba osób, które się zaangażują. Ufam, że z Bożą pomocą uda się i ten projekt rozbudować.  

 Ponadto chciałbym, aby w naszej parafii była katecheza dla dorosłych i spotkanie biblijne. To jest mój 
plan na listopad. Motywacją do tego typu spotkań są moje spostrzeżenia, że mało mamy jako wierni 
takiej formacji stałej, co niestety przekłada się na niewłaściwe rozumienie wiary, opierane na jakichś 
własnych wyobrażeniach, niekiedy niezgodnych z doktryną Kościoła. Oczywiście zdaję sobie sprawę, 
że to tylko mój pomysł, nie wiem jak zostanie przyjęty, dlatego też proszę Czytelników, alby sami 
również podpowiadali co można w naszej parafii zrobić, gdyż uważam, że nie o to chodzi, aby tylko 
ksiądz wymyślał inicjatywy, za którymi nikt nie pójdzie, ale aby wierni sami wyrażali swoje pragnie-
nia. Moim zdaniem to lepsza droga. (Dokończenie na  stronie11) 
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 Kościół w Polsce konty-
nuuje trzyletni program pogłę-
biania tajemnicy Eucharystii, 
pod hasłem „Eucharystia daje 
życie”. 
Od pierwszej niedzieli Adwentu 2021 rozpoczynamy 
III rok duszpasterski 2021/22. W tym roku akcent położony jest na problematykę świętowania Dnia 
Pańskiego oraz skutków udziału we Mszy Świętej. 
Hasło tego roku, „Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela 
wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole. „Prawdziwe spotkanie z Chrystusem Panem we 
wspólnocie eucharystycznej budzi w sercu radość i przynagla do dzielenia się doświadczeniem wia-
ry” (KEP, List na Rok Eucharystii, 2004). 
 Biblijne motto tego roku: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 
57) wskazuje na wewnętrzny związek pomiędzy eucharystycznym stylem życia a misją udzielaną 
wiernym w ramach każdej Mszy św. 
Obecny w Eucharystii żywy Jezus jest tym, który posyła. Misja nie jest tylko pewnym dodatkiem do 
życia, ale życie dzięki Eucharystii staje się misją, gdyż przez życie każdego z nas Bóg pra-
gnie coś powiedzieć światu.  

A dwe nt  i  z nac ze nie  wie ńc a  
ad we nt o w ego  

Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygoto-
wania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspo-
minamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie 
jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyj-
ścia Chrystusa kierujemy nasze dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na 
końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego ocze-
kiwania. (Kal.39) Jednym z symboli Adwentu jest Wieniec adwentowy, który kryje w 
sobie wiele znaczeń. 
Wieniec adwentowy powinien być wykonany jest z gałązek drzewa iglastego (życie, nadzieja). 
Cztery świece symbolizują cztery niedziele Adwentu oraz: pokój, wiarę, nadzieję i miłość 
Wieniec adwentowy posiada przedchrześcijańskie skandynawskie korzenie. W wielu krajach wieniec 
adwentowy znajduje się nie tylko w kościołach, ale także w domach, gdzie każda rodzina zbiera się, 
aby wspólnie się modlić i przygotować do narodzin Zbawiciela. W Polsce wieniec adwentowy pojawił 
się po I wojnie światowej. 
Okrągły kształt wieńca adwentowego jest symbolem jedności i wieczności. Przypomina powtarzają-
cy się cykl pór roku i jest symbolem wieczności Boga i znakiem zwycięstwa Chrystusa. 
Wiecznie zielone gałązki świerkowe lub sosnowe są symbolem wiecznego życia i znakiem nadziei: 
na świat ma przyjść Mesjasz, który pokona ciemność, zło i śmierć. Przypominają również wejście Je-
zusa do Jerozolimy, kiedy został przywitany zielonymi gałązkami i okrzyknięty Królem. 
Czerwone wstążki zawiązywane na wieńcu symbolizują miłość Boga, która najpełniej objawia się w 
narodzeniu Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Fioletowe wstążki są znakiem pokuty i nawróce-
nia w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza. 
Świece na wieńcu adwentowym 
Cztery świece adwentowe symbolizują cztery tygodnie Adwentu i wskazują na najważniejsze etapy 
historii zbawienia. Zapalane kolejno w każdą niedzielę wskazują na upływ czasu, skracając czas ocze-
kiwania na Boże Narodzenie. 
„Świeca Proroka” (Świeca Nadziei) – zapalana w I Niedzielę Adwentu symbolizuje proroków, któ-
rzy zapowiedzieli przyjście Mesjasza. 
„Świeca Betlejem” (Świeca Pokoju) – zapalana w II Niedzielę Adwentu na pamiątkę miejsca, w 
którym narodził się Zbawiciel. 
„Świeca Pasterzy” (Świeca Radości) – zapalana w III Niedzielę Adwentu przypomina pasterzy, 
którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i ogłosili światu „radosną nowinę”. Niedziela ta nosi na-
zwę Gaudete („Radujcie się”), dlatego świeca ma radosny, różowy kolor. 
„Świeca Aniołów” (Świeca Miłości) – zapalana w IV Niedzielę Adwentu symbolizuje aniołów, któ-
rzy objawili się pasterzom w grocie betlejemskiej, ogłaszając im narodziny Dzieciątka Jezus.  

https://pl.aleteia.org/2017/12/11/wiecie-ze-kazda-swieca-w-wiencu-adwentowym-ma-swoja-nazwe-i-specjalne-znaczenie/ 
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 Rozmowa z Księdzem Radkiem Krychem (cd) 
 
Kolejne pytanie dotyczy powołania kapłańskiego. Czy wynikało ono z wychowania w 

gronie rodzinnym, czy impulsem były inne wydarzenia w Księdza życiu? Proszę 
na początek kilka o słów o dzieciństwie, rodzinie, latach szkolnych i studenc-
kich. 

  Dzieciństwo miałem udane. Wychowywałem się z młodszą siostrą. Przez 
większość dnia wychowywała nas babcia, gdyż rodzice pracowali. W szkole sta-

rałem się dobrze uczyć, lubiłem przedmioty tzw. humanistyczne. Po 
maturze poszedłem od razu do seminarium. Co na to wpłynęło? 
 W moim przypadku nie był to jakiś impuls, ale proces, który się we mnie dokonywał. 
Proces, myślę podobny do tego jaki jest opisany na kartach Ewangelii św. Marka. Mianowi-
cie – najpierw wezwanie Jezusa: pójdź za mną – droga do seminarium. Potem wybór przez 
Jezusa – święcenia, następnie posłanie – jak już wiemy w różne miejsca. Tam udzielanie 
daru Pana – jego Słowa i Ciała. W tym wszystkim chodzi jednak o coś więcej, o pozbycie 
się zaślepienia i doświadczenia pójścia za Panem świadomie, tak jak Bartymeusz, który 
jedynie czego chce to by mógł przejrzeć. Ten proces pewnie we mnie jeszcze trwa.    
 
  Czy posiada Ksiądz jakieś dodatkowe pasje, zainteresowania i czy można by je 

było wykorzystać w duszpasterstwie parafialnym? Mam tu na myśli takie dziedziny jak sport, turysty-
ka, czy zainteresowania filmowe, teatralne czy literackie. 

  Bardzo lubię poznawać nowe miejsca. W czasie mojej posługi w duszpasterstwie akademickim mia-
łem możliwość wyjeżdżania ze studentami w różne miejsca. Na pewno wielkie wrażenie zrobiło na 
mnie Maroko z jego afrykańskim klimatem i muzłumańską kulturą. Podróże otwierają na innych ludzi i 
ich kulturę, co pomaga pozbyć się nieuzasadnionego strachu przed innymi. Ponadto jeśli chodzi o sport 
– lubię jeździć na rowerze. Jak wspomniałem lubię muzykę. Wielką radość sprawia 
mi śpiewanie, prowadzenie chóru czy scholii. Ponadto tak już całkiem nie duszpa-
stersko – bardzo interesuję się lotnictwem.  

 
  Na zakończenie proszę o kilka słów na temat naszej parafialnej gazetki. Czy 

zdążył się już Ksiądz z nią zapoznać? I co sądzi Ksiądz w ogóle na temat kontaktu 
z parafianami poprzez takie media jak gazetka parafialna, strona internetowa, czy 
popularny bardzo Facebook? 

  Jak najbardziej zapoznałem się z „Głosem św. Franciszka”. Uważam, że w dobie 
mediów taki kontakt jest jak najbardziej wskazany. Same ogłoszenia parafialne 
nie wystarczą, potrzeba aktywności w prasie, w social mediach, gdzie coraz więcej osób się porusza.  

        Dziękuje za rozmowę.  
Rozmawiała Maria Mazurkiewicz  

 

ADWENTOWE POSTANOWIENIA  
i BOMBKA DLA DZIECIĄTKA 

  

Kochane dzieci, niedługo rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i Adwent, czyli czas radosnego 
oczekiwania na narodziny Jezusa..  
 Proszę więc Was o zrobienie listy adwentowych postanowień. Mogą to być 
naprawdę drobne postanowienia, ale są one bardzo ważne, bo w waszych sercach 
przygotują mieszkanie dla nowo narodzonego Dzieciątka Jezus. Czekać na narodze-
nie Jezusa możecie z Matką Bożą.. Dlatego radość Jej sprawi Wasza obecność na Roratach, 
przygotowanie lampionu, a w domu wieńca adwentowego.  
 Kochane Dzieci, Dziękuję Wam za wszystkie wykonane prace, listy 
z wakacji, portrety bł. Kardynała Wyszyńskiego i różańce. Są one 
umieszczone na wystawie w kościele, a niektóre znajdziecie wydrukowa-
ne w tej gazetce.  

 Adwentowy konkurs plastyczny będzie polegał tym razem na wykonaniu niedużej ozdo-
by choinkowej z papieru (ok. 6 cm): bombki lub gwiazdki , którą ozdobicie i dołączycie do niej 
Wasze adwentowe postanowienie, przyklejone lub wypisane na odwrocie ozdoby. Życzę Wam 
owocnego czasu oczekiwania na Boże Narodzenie. 
    Pozdrawiam Was - Wasz Anioł  

Mały Franciszek 

S T R .  1 1  




