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GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu
Do użytku wewnętrznego

Słowo Księdza Proboszcza
To

tylko od Ciebie zależy, czy Różaniec będzie dla Ciebie bezmyślnym odmawianiem
Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, czy też kontemplacją tajemnic z życia Jezusa i Jego Matki.
To tylko od Ciebie zależy, ile on wniesie w Twoje chrześcijańskie życie.
Ta różańcowa modlitwa zmieniała życie poszczególnych ludzi i całych narodów.
Niech zmieni i Twoje życie. Aby to nastąpiło znajdź na nią czas przynajmniej teraz,
w miesiącu październiku.
Ks. Wiesław Dura
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I czwartek miesiąca października. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
dziewicy i doktora Kościoła.
I piątek miesiąca października. Świętych Aniołów Stróżów
I sobota miesiąca października.
27. NIEDZIELA ZWYKŁA. ODPUST PARAFIALNY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU.
Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu
Św. Faustyny, zakonnicy
NMP Różańcowej
Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
Uroczystość 76. rocznicy śmierci św. Faustyny, Patronki Łodzi.
28. NIEDZIELA ZWYKŁA – XV DZIEŃ PAPIESKI
Bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque,
dziewicy. Dzień Edukacji
Św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora Kościoła
Św. Jadwigi Śląskiej, patronki budownictwa sakralnego
27. rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (1978r.).
Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.
29.NIEDZIELA ZWYKŁA. ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY - Patronalne
święto Służby Zdrowia. NIEDZIELA MISYJNA –
Bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika. Światowy Dzień Walki z
Ubóstwem
Św. Jana Kantego, prezbitera.
Bł. Jakuba Strzemię, biskupa
Św. Jana Pawła II, papieża /37. rocznica inauguracji pontyfikatu św. Jana
Pawła II / 67. rocznica śmierci kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski
Dzień powszedni.
W nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu z letniego na zimowy –
przesuwamy wskazówki zegara o 1 godzinę do tyłu (z 3.00 na 2.00).
30. NIEDZIELA ZWYKŁA
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

● Popielgrzymkowa refleksja – Licheń
● Ecclesia Domestica
● Brama Święta (4)

●

● Głos Akcji Katolickiej

4 PAŹDZIERNIKA
ODPUST PARAFIALNY

● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek
● KATECHEZY LITURGICZNE 28 i 29
● Z KANCELARII PARAFIALNEJ

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Obyśmy wszyscy mogli być prorokami! Obyśmy wszyscy mogli być otwarci na
cuda miłości dla dobra wszystkich rodzin świata, a tym samym przezwyciężyli
zgorszenie wąskiej, małostkowej miłości, zamkniętej w sobie, niecierpliwej wobec
innych! (Z homilii papieża Franciszka podczas Eucharystii na zakończenie VIII Światowego
Spotkania Rodzin w Filadelfii, 27 września 2015.- http://papiez.wiara.pl/)

W parafii i archidiecezji:

(fot. Grzegorz Gałązka/gałazka.deon.pl)

► Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych:

naszej parafii : http://www.franciszek.org.pl/

archidiecezji łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/

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

Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/

► CZWARTKOWE ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. W każdy czwartek w Kaplicy Matki
Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00 adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia Bożego. Pozostały czas w ciszy i skupieniu uwielbiamy
Jezusa Eucharystycznego. Wspólnotową lekturę Pisma Świętego i medytację Słowa Bożego rozpoczynamy
o godz. 16.30. Adoracja w tym miesiącu trwa do godz. 17.00.
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU. W każdy czwartek o godz. 17.00 msza św. o św. Franciszku z nauką
i oddaniem czci jego relikwiom.
► NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE. Rozpoczynamy miesiąc październik – czas szczególnej modlitwy różańcowej.
Zapraszamy codzienne na październikowe Nabożeństwa Różańcowe do kościoła parafialnego o godz. 17.30. Serdecznie
zapraszamy do udziału w tym pięknym nabożeństwie, które tak bardzo cenił św. Jan Paweł II. Z racji inauguracji
nabożeństw październikowych w czwartek 1 października po Mszy Św. odprawionej o godz. 18.00 - procesja
eucharystyczna. Zachęcamy również do indywidualnego odmawiania Różańca w domach. W każdy piątek października
Różaniec będą prowadzić dzieci z naszej parafii. Dzieci i ich rodziców zachęcamy także do odmawiania jednej
tajemnicy Różańca Św. w każdą niedzielę po mszy św. o godz. 11.00.
► MSZE ŚWIĘTE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU. str. 8.
► W pierwszym tygodniu października przypadają I czwartek, I piątek i I sobota tego miesiąca. Pamiętajmy więc:
 w I czwartek (1.10) – o adoracji Najświętszego Sakramentu, o oddaniu czci Jezusowi Chrystusowi,

Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i o powołania kapłańskie.


w I piątek (2.10) – o nabożeństwie pierwszopiątkowym (po mszy św. o godz. 7.30 i 18.00), Spowiedzi św.
i Mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 w I sobotę (3.10) - o Mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny w intencji Żywej
Róży, Asysty i innych wspólnot parafialnych. Nabożeństwo pierwszosobotnie, traktujemy jako wynagrodzenie
składane Niepokalanemu Sercu Maryi. Ponieważ wieczorem będzie odmawiany Różaniec - nie będziemy go
odmawiać po Mszy św. sprawowanej o godz. 8.00.
► DZIEŃ MODLITW O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW. W pierwszą sobotę, 3. października obchodzimy w naszej
Archidiecezji Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów. W archikatedrze rozpocznie się on o godz. 10.00. W naszej parafii
Nabożeństwo Różańcowe będzie odprawione w intencji o świętość kapłanów.
► ODPUST PARAFIALNY. W niedzielę, 4 października br. przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
i „odpust” w naszej parafii. Duchowo przygotowujemy się do tego wydarzenia uczestnicząc w trzydniowej adoracji
Najświętszego Sakramentu, wystawionego w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej: w czwartek, w piątek i sobotę
w godzinach od 15.00 do 17.00. W niedzielę o godz. 12.30, będzie odprawiona uroczysta Msza Św.
Po Mszy św. procesja eucharystyczna. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tej uroczystości. Uczyńmy wszystko,
by oddać cześć św. Franciszkowi z Asyżu, naszemu patronowi, którego życie i działalność stają się znów tak aktualne
w dzisiejszym świecie. W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny. Taca tego dnia przeznaczona jest na Wyższe
Seminarium Duchowne w Łodzi.
► PEREGRYNACJA KRZYŻA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY ORAZ
IKONY MATKI BOŻEJ „SALUS POPULI ROMANI” trwać będzie w naszej
archidiecezji w dniach 3 – 17 października.





13 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Palmową na placu św. Piotra młodzi Brazylijczycy
przekazali młodym Polakom: krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikonę Matki Bożej Salus
Populi Romani. Od tego czasu symbole peregrynują kolejno po polskich diecezjach. Ideą
peregrynacji jest ukazanie krzyża nie tyle w przestrzeni sakralnej, co w szkołach,
uniwersytetach, akademikach, szpitalach, zakładach karnych. Hasło peregrynacji brzmi:
„Dotknij Miłosierdzia”. Wybrane punkty programu peregrynacji symboli Światowych Dni
Młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej :
piątek 9.10.15 - godz. 19:30 - Archikatedra Łódzka - Dialogi w Katedrze z Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim,
Metropolitą Łódzkim połączone z modlitwą przedstawicieli młodzieży ze wszystkich parafii
Archidiecezji Łódzkiej. Temat spotkania "Obecność krzyża". – nocne czuwanie;
sobota 10.10.15 - godz. 16:00 – Szpital im. M. Kopernika; godz. 18:00 – Parafia św.
Faustyny – Procesja ulicami miasta do Archikatedry;
niedziela 11.10.15 - godz. 19:00 - Archikatedra Łódzka – Inauguracja Roku Akademickiego;
godz. 21:00 – Duszpasterstwo Akademickie „Piątka” – nocne czuwanie;
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poniedziałek 12.10.15 - godz. 6:30 – Wyższe Seminarium Duchowne; godz. 10:00 - Campus Politechniki Łódzkiej;

sobota 17.10.15 - Archidiecezjalna Pielgrzymka Młodzieży do bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie
Cały program można znaleźć na http://lodzpiotrowa.com/data2/Program___peregrynacji_ost_2_.pdf

► XIV ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW pod hasłem Powołanie i misja
rodziny, w Kościele i świecie współczesnym odbędzie się w Rzymie pod przewodnictwem Ojca Świętego
w dniach 4 - 19 października br. W związku z tym publikujemy fragment listu Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego
w sprawie modlitwy Archidiecezji Łódzkiej za Synod Biskupów i za Ojczyznę, który był przedstawiony wiernym
w ramach homilii w niedzielę 27 września 2015 roku.
… Dzisiaj, kiedy za kilka dni zacznie się miesiąc październik, chciałbym Was, Najmilsi, w sposób szczególny zachęcić do
modlitwy różańcowej. Do odmawiania właśnie tej modlitwy wzywała – także nas – Matka Najświętsza w swoich wielkich
i uznanych przez Kościół objawieniach, zwłaszcza w Lourdes i Fatimie. Do tej modlitwy wzywała Ona również w 1877 roku w
Gietrzwałdzie na Warmii dwie polskie dziewczynki: trzynastoletnią Justynę Szafryńską i dwunastoletnią Barbarę Samulowską.
Równocześnie bardzo Was proszę, Najdrożsi, abyście tę modlitwę za przyczyną Matki Najświętszej zanosili do Pana Boga
szczególnie w dwóch intencjach: za Synod Biskupów poświęcony rodzinie, który rozpocznie się 4 października br., a także
w intencji naszej Ojczyzny, aby pozostała ona – jak głosiło hasło z 1957 roku, z pierwszego roku Wielkiej Nowenny przed
Millennium Chrztu Polski – wierna „Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”. Proszę, aby w tę modlitwę
włączyło się jak najwięcej osób, które by ją odmawiały indywidualnie lub wspólnotowo, a jednocześnie zarządzam, aby podczas
nabożeństw październikowych tego roku jedną dziesiątkę różańca ofiarowano za Synod Biskupów, a jedną za Polskę, pozostałe
zaś w innych ważnych intencjach wskazanych przez duszpasterzy naszej Archidiecezji.
Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej"

► Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej – 7 października, środa – (str.4)
► UROCZYSTOŚĆ 76. ROCZNICY ŚMIERCI ŚW. FAUSTYNY. Święta siostra od 2005 roku jest Patronką
Łodzi. W sobotę, 10 października br., o godz. 18.00, w kościele św. Faustyny na Placu Niepodległości w Łodzi
celebrowana będzie Msza Święta, po której wyruszy do Bazyliki Archikatedralnej procesja z relikwiami Świętej.
► 11 PAŹDZIERNIKA – NIEDZIELA:
 XV DZIEŃ PAPIESKI obchodzić będziemy pod hasłem "Jan Paweł II –Patron Rodziny"
 Archidiecezjalna Pielgrzymka Grup Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej odbędzie
się o godz. 11.00 (kolegiata Łaska)
► DZIEŃ EDUKACJI - 14 października. Pamiętajmy w modlitwach o nauczycielach, katechetach i wychowawcach
► 15 PAŹDZIERNIKA – czwartek
 Wspomnienie Św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora Kościoła
 Uroczystość rocznicy poświęcenia bazyliki archikatedralnej (1922 r.);
Budowę kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi rozpoczęto na początku XX w. Kamień węgielny
pod nową świątynię wmurował arcybiskup warszawski Wincenty Chościak-Popiel 16 czerwca 1901 r.
Uroczystej konsekracji świątyni, którą w 1920 r. podniesiono do rangi katedry, dokonał 15
października 1922 r. biskup łódzki Wincenty Tymieniecki przy współudziale arcybiskupa
warszawskiego kardynała Aleksandra Kakowskiego i biskupa włocławskiego Stanisława
Zdzitowieckiego.
W 1924 r. w katedrze łódzkiej Jezus objawił się św. Faustynie Kowalskiej, nakazując jej, by udała się do
Warszawy, gdzie wstąpi do zakonu.
W czasie II wojny światowej katedrę zamknięto, ograbiono i zamieniono na składnicę wojskową. Zrabowano
m.in. największy dzwon, "Zygmunt". Po wyzwoleniu spod niemieckiej okupacji katedrę przywrócono do użytku
sakralnego i wyremontowano.
W maju 1971 r. w katedrze wybuchł pożar, który całkowicie zniszczył dach i naruszył sklepienia. Ocalały mury
i wieża świątyni. Dzięki szybkiej odbudowie oddano ją do użytku wiernych już w grudniu 1972 r.
W 1987r. św. Jan Paweł II Papież odwiedził łódzką katedrę podczas pielgrzymki do Polski. Wcześniej w 1970 roku
jako kardynał Karol Wojtyła uczestniczył w obchodach 50-lecia diecezji łódzkiej.
W 1989 r. św. Jan Paweł II nadał katedrze łódzkiej tytuł bazyliki mniejszej.




46. rocznica śmierci sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, Założyciela Zgromadzenia Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus (15.10.1969 r.)
Dzień Dziecka Utraconego ma pokazać całemu społeczeństwu, że obok ludzi szczęśliwych, którzy mogą cieszyć się
swoimi dziećmi, są też tacy rodzice, którzy przeżywają ból po odejściu swoich dzieci. Wielu rodziców, którzy
doświadczyli straty dziecka – w wyniku poronienia, wypadku, choroby, aborcji czy samobójstwa pozostają sami ze
swym doświadczeniem. Pamiętajmy w naszych modlitwach o osieroconych rodzicach.

 Międzynarodowy Dzień Niewidomych
► 16 PAŹDZIERNIKA- piątek
 Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, patronki budownictwa sakralnego
 37. rocznica wyboru Papieża Jana Pawła II (1978 r.)
► 17 PAŹDZIERNIKA – sobota
 VIII Ogólnopolska Konferencja Poświęcona Problematyce Mediów – organizowana przez Oddział
Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (aula WSD w Łodzi, rozpoczęcie o godz. 10.00).
 Spotkanie ruchów i stowarzyszeń katolickich Archidiecezji Łódzkiej (w kościele Matki Boskiej
Zwycięskiej w Łodzi, godz. 10:30)
► 18 PAŹDZIERNIKA – NIEDZIELA
 ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY -, patrona służby zdrowia, Msza Święta w intencji
pracowników służby zdrowia (kościół Zesłania Ducha Świętego w Łodzi przy pl. Wolności, godz. 18.00).
 Archidiecezjalna pielgrzymka młodzieży do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie
z racji 101. rocznicy męczeńskiej jej śmierci. Bł. Karolina zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku.
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► TYDZIEŃ MISYJNY 18 – 24 października. W kościołach ma miejsce zbiórka na Papieskie Dzieła Misyjne
► 19 PAŹDZIERNIKA – poniedziałek
 wspomnienie Bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika (ur. 14 września 1947 roku w Okopach)
– był legendarnym kapelanem „Solidarności”, obrońcą praw człowieka w PRL, zamordowany przez funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa. Poniósł śmierć męczeńską za swoje przekonania 19 października 1984 r. we Włocławku.



Światowy Dzień Walki z Ubóstwem, bazylika archikatedralna, Msza Święta godz. 12.00, obiad dla
ubogich na pl. Katedralnym , godz. 13.00
► 26. rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Seniora Janusza Bolonka.
Jubilat pochodzący z archidiecezji łódzkiej (urodził się 6 grudnia 1938 w Hucie Dłutowskiej), został ochrzczony w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dłutowie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi i w 1961 przyjął święcenia
kapłańskie z rąk bp. Jana Kulika.
Był dyplomatą watykańskim, nuncjuszem apostolskim w Wybrzeżu Kości Słoniowej w latach 1989–1995, w Rumunii w latach
1995–1998, w Urugwaju w latach 1999–2008, w Bułgarii w latach 2008-2013 i w Macedonii w latach 2011-2013.

► 22 PAŹDZIERNIKA - czwartek
 WSPOMNIENIE JANA PAWŁA II PAPIEŻA - pielgrzymka do Niegowici – (str. 5)
 37. rocznica inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II
 67. rocznica śmierci kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski
► ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA - 28 października, środa.
Tego dnia imieniny obchodzi Ks. Tadeusz Socha, wikariusz naszej parafii,
Asystent Kościelny Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, opiekun Asysty
Parafialnej, organizator i opiekun duchowy wielu parafialnych pielgrzymek.

Z okazji imienin Księdzu Tadeuszowi składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, radości w Panu, owocnej służby kapłańskiej
i duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego, wielu darów Ducha
Świętego oraz nieustannego wsparcia św. Patrona Judy Tadeusza.
Z darem modlitwy w imieniu członków Akcji Katolickiej
i wszystkich parafian
życzy zespół redakcyjny „Głosu Świętego Franciszka”.
Msza św. w intencji Solenizanta w dniu 28.10.15 o godz. 6.30.

► NOC ŚWIĘTYCH - 31 października, sobota - w bazylice archikatedralnej, godz. 19.00.
► Przypominamy o porządkowaniu cmentarzy i grobów naszych zmarłych.
► WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 listopada, niedziela –- na cmentarzach odprawia się procesję z 5 stacjami.
W oktawie Uroczystości za nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w intencji Ojca Św. można zyskać odpust
zupełny.

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej - 7 października
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę
zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką
Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić
w niej wiarę muzułmańską.
Ówczesny papież -św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej -usłyszawszy o zbliżającej
się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę
podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod
Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która
patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry
muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.
Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października
świętem Matki Bożej Różańcowej zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których
istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione
pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do
Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego -módl się za nami", a w dwa lata później zalecił, by w kościołach
odmawiano różaniec przez cały październik.

Świętego Łukasza Ewangelisty

– 18 października

Św. Łukasz nie był Żydem. Z zawodu był lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14).
Należał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Około 40 r. po narodzeniu
Chrystusa i ok. 7 lat po Jego śmierci zapewne w samej Antiochii Syryjskiej stał się wyznawcą Chrystusa.
Około 50 r. po raz pierwszy spotkał na swojej drodze św. Pawła, przyłączył się do niego jako uczeń,
towarzysz podróży i lekarz. Razem podróżowali z Troady do Filippi w Macedonii. Potem wspólnie wybrali się do
Jerozolimy i do Rzymu. Swą wierność Łukasz posunął tak dalece, że jako jedyny pozostał przy św. Pawle
w więzieniu w Rzymie (2 Tm 4, 11). Przebywał ze św. Pawłem aż do jego męczeńskiej śmierci.Trudno ustalić
dokąd św. Łukasz udał się po śmierci św. Pawła i jaką śmiercią zakończył swoje życie. Według tradycji poniósł on
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śmierć męczeńską w Achai. Bardziej prawdopodobne jest, że zmarł "pełen Ducha Świętego". w Beocji przeżywszy 84 lata.
Łukasz zostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijaństwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje
Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich jako z pierwszego źródła czerpał wszystkie
wiadomości. Formę i układ swej Ewangelii upodobnił do tekstu poprzedników, czyli do Mateusza i Marka. Ubogacił ją jednak w wiele cennych
szczegółów, które tamci pominęli w swoich relacjach. Stał się autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa. Zawdzięczamy mu też niejeden
szczegół z życia Matki Bożej.
Bardzo cennym dokumentem są także Dzieje Apostolskie. Jest to bowiem jedyny dokument o początkach Kościoła, mówiący o tym, co
się działo po Wniebowstąpieniu Jezusa. Ponieważ w wielu wypadkach Łukasz sam był uczestnikiem opisywanych wydarzeń, związanych
z podróżami apostolskimi św. Pawła, dlatego przekazał ich przebieg z niezwykłą sumiennością.
Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników.
Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. Według jednej z opowieści kopią jednego z obrazów
św. Łukasza jest ikona jasnogórska.

Popielgrzymkowa refleksja - Licheń
Do Lichenia pojechałem z pielgrzymką Akcji Katolickiej naszej parafii. Była to moja
pierwsza podróż do tego znanego sanktuarium. Wstyd powiedzieć, ale to prawda. Zawsze
coś wypadało, jak to w życiu, ale cóż, nie można być wszędzie.
Na miejsce przybyliśmy wieczorem. Po rozlokowaniu się poszliśmy do sanktuarium.
Pierwsze wrażenie to ogrom monumentalnej budowli. Dziesiąta, co do wielkości budowla
sakralna na świecie powala na kolana swoim pięknem. Obrazuje wielkość i majestat Boga.
Ukazuje małość człowieka i kruchość jego losu. Przywodzi na myśl gotyckie katedry,
dumne budowle wznoszące sie ku Bogu. Budowla urzeka swoją harmonią
i uporządkowaniem. Wszystko jest w niej poukładane i ma swoje miejsce. Nie ma ona
określonego stylu. W zamyśle pomysłodawcy ma być zwornikiem, tego, co było dotąd. Z jednej strony jest
nowoczesna, a z drugiej zachowuje katolicki charakter (wyraźnie oddzielone
prezbiterium, Tabernakulum w centralnym miejscu, boczne ołtarze).
W świątyni znajduje się obraz, a właściwie obrazek Matki Bożej
Licheńskiej. Jego wymiary to 15,5 cm na 9,5 cm. Zdumiewające, dla takiego
małego wizerunku zbudowano tak wspaniałą świątynię.
Kiedy weszliśmy do świątyni, trwał właśnie koncert organowy i panował w
niej półmrok. Tworzyło to specyficzny nastrój kierujący myśli ku Bogu. Kolana
same zgięły sie do modlitwy. Gloria Ptrii et Filio et Spiritui Sancto.(Chwała Ojcu
i Synowi i duchowi Świętemu)
Wyjeżdżając z Lichenia ogarnęła mnie refleksja, co pozostanie po naszej
kulturze. Kulturze tandety, plastiku i fastfoodów. Na pewno pozostanie
sanktuarium Matki Bożej w Licheniu jako świadectwo naszej wiary dla przyszłych pokoleń.

MW parafianin
W kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego każdy błogosławiony i święty ma przypisany dzień swojego
wspomnienia. W miesiącu październiku wspominamy wielu znanych świętych: naszego patrona – św. Franciszka
z Asyżu, św. Teresę od Dzieciątka Jezus, św. Teresę z Avila, św. Jadwigę Śląską, św. s. Faustynę, bł. Ks. Jerzego
Popiełuszkę i wielu innych. Wśród nich 22 października wspominamy również Jana Pawła II od 2011r. jako
błogosławionego, a od zeszłego roku jako świętego. Od czasu wyniesienia go na ołtarze, zawsze
22 października Parafialny Oddział Akcji Katolickiej chcąc oddać hołd wielkiemu papieżowi
organizuje pielgrzymki do miejsc związanych z jego osobą.

W tym roku 22 października zapraszamy do Niegowici,
parafii, w której Jan Paweł II rozpoczynał swoje kapłaństwo
oraz do Gdowa, Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej.

Koszt 80,- zł, zapisy w kancelarii parafialnej.

Kościół Domowy
Z prawnego punktu widzenia najmniejszą jednostką w Kościele jest parafia, ale tak naprawdę jest nią rodzina. To tu na co
dzień jest przeżywana wiara, przekazywana z pokolenia na pokolenie.
O stanie Kościoła nie świadczy ilość wiernych uczęszczających do kościoła ani nawet przyjmujących Komunię świętą , ale
kondycja rodziny.
Dziś rodzina przeżywa kryzys. Liberalna ideologia szczególnie w nią uderza. Dlatego rodzina zajmuje szczególne miejsce
w nauce Kościoła. Kościół dziś z troską patrzy na rodzinę. Po ostatnim soborze powstało dużo ruchów prorodzinnych, których
charyzmatem jest budowa i pielęgnacja relacji małżeńskich i rodzinnych.
Jednym z nich jest Domowy Kościół. Został on założony przez Sługę Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego. Nazwa
została zaczerpnięta od Ojców Kościoła (takim mianem określali oni rodzinę.). Domowy Kościół jest rodzinną gałęzią Ruchu
Światło-Życie. Powstał w 1973 roku. Wtedy to w lipcu odbyła się pierwsza oaza Domowego Kościoła. Z niej to wyrosły
wszystkie działające kręgi.
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Domowy Kościół pokazuje małżonkom, jak czerpać z mocy sakramentu, jak budować prawidłowe relacje małżeńskie
i pomaga w otwarciu się na łaskę Bożą. Podstawowa praca formacyjna jest prowadzona w kręgach. Krąg jest to grupa od 4 do 7
małżeństw, tworzących swego rodzaju wspólnotę.
Członkowie kręgu spotykają się raz w miesiącu na modlitwie i czytaniu Pisma św.
i poznawaniu nauki Kościoła.
Bardzo ważna jest na spotkaniach obecność księdza. Jest on znakiem jedności kręgu
i jego łączności z Kościołem Powszechnym. Ksiądz służy małżonkom swoją wiedzą
teologiczną, doświadczeniem oraz dba o poprawność doktrynalną spotkań. Krąg powinien
skupiać swych członków z jednej parafii. Powinien też działać przy parafii służąc jej pomocą
w miarę swoich uzdolnień i możliwości.
W DK nie ma hierarchii. Równi usługują równym (Humanae Vitae,26). Wszystkie
funkcje są kadencyjne i mają charakter pomocniczy. Główną patronką jest Niepokalana.
Domowy Kościół czerpie też z duchowości św. Maksymiliana oraz założyciela,
ks. Blachnickiego. Świętem patronalnym jest uroczystość Świętej Rodziny obchodzona
w ostatnią niedzielę grudnia.
Obecnie kręgi Domowego Kościoła działają we wszystkich diecezjach w Polsce, a także za granicą min. w Austrii, na
Słowacji, na Ukrainie, w USA i Kanadzie. W naszej parafii pierwszy krąg Domowego Kościoła powstał na początku lat 80-tych
ubiegłego wieku. Założył go ks. Antoni Głowa. Krąg trwał krótko i rozpadł się po przeniesieniu kapłana do innej parafii. Na
następny trzeba było czekać 20 lat. Powstał na początku XXI w., a założył go ks. Jan Cholewa.
W obecnej formie krąg istnieje od 2008 roku, a prowadzi go ks. Wojciech Błaszczyk, obecny proboszcz parafii
w Łaskowicach. Krąg włącza się w życie parafii. Członkowie kręgu m.in. prowadzą scholę parafialną i administrują stroną
internetową parafii. Raz w miesiącu w każdą trzecią niedzielę o godz. 9 30 spotykają się na "swojej" Mszy św., razem modląc
się, słuchając Słowa Bożego i przyjmując Eucharystię.
Krąg, do którego należy niżej podpisany z Żoną pragnie zaprosić wszystkich chętnych do włączenia się w dzieło Boże,
którym jest Domowy Kościół. Mogą oni kontaktować się z nami mailowo parafia@franciszek.org.pl
Mirosław Wasilewski

Brama święta (4)
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudni br. rozpocznie się
w całym Kościele katolickim Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Rozpocznie się on uroczystym
otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W drzwiach tych znajduje się 16 obrazów płaskorzeźb wyrytych w brązie. Ich wymowa jest szczególna, gdyż jest ściśle związana z główną
myślą ogłoszonego Roku Miłosierdzia. W kolejnych miesiącach analizować będziemy poszczególne
obrazy – płaskorzeźby zawarte w Świętej Bramie. W opracowaniu wykorzystano obszerne fragmenty
ksiązki kard. Virgilio Noe pt. „Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie:”

Panel trzeci - ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

„…posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej
mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.” (Łk1,26)
W Bramie Świętej obrazy upadku Adama i Ewy oraz Zwiastowanie Maryi zostały umieszczone
blisko siebie. Ewie, która stała się przyczyną winy i upadku Adama, przeciwstawia się Maryję, która przez
swoje doskonałe podporządkowanie się woli Bożej wydaje na świat samego Autora Życia. Bramy Raju
otwierają się i ludzie dążą do zbawienia.
Madonna o delikatnym profilu, okryta „mophorium” (długą peleryną), siedzi na krześle ze złożonymi dłońmi pochylona do przodu.
Pogrążona jest w kontemplacji tajemnicy zapowiedzianej w leżącej na pulpicie otwartej księdze Pisma Świętego, a teraz ogłoszonej przez
Anioła. Modląca się Maryja, napełniona mocą Ducha Świętego zajmuje miejsce Ewy. Nazaret staje się jutrzenką odkupienia, tzn. wyzwolenia od
całej rzeczywistości grzechu i śmierci. To wszystko dokonuje się za przyczyną Ducha Św. Kiedy Maryja pozdrawiana jest przez Anioła jako
„pełna łaski” określa samą siebie jako „służebnicę Pańską”. Bogu, który pyta o jej zgodę na współpracę z dziełem zbawienia, Maryja odpowiada
pozytywnie, dając Synowi Bożemu możliwość stania się człowiekiem. Maryja pierwsza z odkupionych, idzie na czele tych, którzy przekraczają
bramę prowadzącą do Raju w niebie. Dlatego Kościół pozdrawia Maryję tytułami: „Bramo Niebios”, „Otwarta Bramo nieba”
W następnym odcinku: Panel czwarty Bramy Świętej – ANIOŁ ZWIASTOWANIA

Mały Franciszek
MAX (8)

W pierwszym punkcie regulaminu życia, Kolbe zapisał: „Muszę być świętym jak największym”.
W ostatnim, dwunastym: „Najpierw cały dla siebie, a tak cały dla wszystkich”.
W piątym roku po swej bohaterskiej ofierze o. Maksymilian stał się już postacią szeroko znaną
w katolickich kręgach Europy, Ameryki i Japonii. W procesie kanonicznym uznano jego cnoty heroiczne
i cuda zdziałane za jego przyczyną. Ksiądz Stefan kardynał Wyszyński później powiedział o nim, że
wygrał wojnę, gdyż pokonał nienawiść. Ojciec Maksymilian Kolbe został ogłoszony błogosławionym
przez papieża Pawła VI 17 października 1971 roku, a 11 lat później – 10 października 1982 roku papież
Jan Paweł II ogłosił go świętym Kościoła Katolickiego i męczennikiem. Jak oświadczył papież-Polak:
(Św. Maksymilian) „zjawił się w naszych czasach jako prorok i apostoł nowej ery maryjnej, w której
w całym świecie ma zajaśnieć żywym światłem Jezus Chrystus i Jego Ewangelia”.
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W uroczystościach w Rzymie uczestniczył uratowany od śmierci Franciszek Gajowniczek. Uwolniony z obozu nie spotkał
już swoich synów – zginęli w czasie bombardowania. W podeszłym wieku mieszkał w Niepokalanowie pod opieką ojców i braci
franciszkanów, tam też został pochowany – zmarł w 1995 roku w wieku lat 94.)
Ojciec Święty podczas Mszy św. odprawionej na terenie byłego obozu koncentracyjnego w 1979 r. powiedział:
„Przybywam więc do tego szczególnego sanktuarium, w którym narodził się — mogę
powiedzieć — patron naszego trudnego stulecia.”
Sława Męczennika miłości i jego orędownictwo w niebie przyczyniły się do
rozszerzenia MI na wszystkich kontynentach. W różnych krajach istnieją
Niepokalanowy, a "Rycerz Niepokalanej" wychodzi w ponad 20 językach. Rycerstwo
Niepokalanej obecnie liczy 4 mln członków. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska ogłosiła
św. Maksymiliana swoim patronem. W Zduńskiej Woli powstał Ośrodek Pamięci Św.
Maksymiliana, a także zachował się dom rodzinny Świętego przy ulicy jego imienia.
Oczywiście Niepokalanów – dzieło życia świętego jest podstawową izbą pamięci
Foto: East News / Franciszek Gajowniczek
o nim i jego działalności. Dotychczas na całym świecie napisano ponad 500 książek
i Karol Wojtyła w 1971 r.
i broszur oraz tysiące artykułów opowiadających o życiu św. Maksymiliana, ponadto
powstało kilka filmów, a nawet jedna opera. Święto Maksymiliana Marii Kolbego przypada w dniu 14 sierpnia. Św. Maksymilian
Maria Kolbe pozostanie w dziejach Kościoła w Polsce jako jedna z najpiękniejszych jego postaci. Człowiek, który zaufał
Niepokalanej, nie zawiódł się, bo zawieść się nie mógł.
„Ojciec Maksymilian Maria Kolbe dzisiaj jest znany jako: apostoł chrześcijaństwa na miarę średniowiecza, który
ewangelizował Polskę i Japonię; odnowiciel ducha franciszkańskiego w dwudziestym wieku, który ubóstwo, prostotę życia,
poświęcenie dla wielkich idei łączył z najnowszymi osiągnięciami techniki i pragmatyzmem; założyciel największej męskiej
wspólnoty zakonnej dwudziestego wieku; manager i twórca największego w Polsce wydawnictwa prasy i książki religijnej; czciciel
Matki Bożej Niepokalanej, w której widział najdoskonalszego człowieka i pośrednika pomiędzy ludźmi i Bogiem; założyciel ruchu
maryjnego pod nazwą „Rycerstwo Niepokalanej", który działa w kilkudziesięciu krajach świata; obrońca ludzkiej godności
i ludzkiego życia; człowiek pojednania dwóch narodów: Polaków i Niemców. Ojciec Maksymilian - Szaleniec Niepokalanej jest bez
wątpienia nawet w dzisiejszych czasach wyzwaniem dla nas kapłanów i zachętą do tak gorliwego i oddanego posługiwania
w Kościele w atmosferze miłości.” (Fragm. ze wspólnego listu trzech prowincjałów franciszkańskich w Polsce na Rok św. Maksymiliana 2011)

Ola Świątczak

KONIEC

Różańcowa szkoła Maryi
Drogie dzieci, w naszej parafii wierni często praktykują modlitwę różańcową. Jest
to modlitwa prosta, a jednocześnie kompletna pod każdym względem. Człowiek
włącza się w nią ciałem i duszą, swoim głosem i dłońmi, swym umysłem i sercem.
W ciągu całego roku nasi parafianie modlą się na różańcu w różnych intencjach; za
ojczyznę, za kapłanów, za dzieci i młodzież, odprawiane są nabożeństwa pierwszych
sobót miesiąca połączone z różańcową modlitwą, są też osoby codziennie modlące się w Kołach Żywego Różańca w
intencjach papieża Franciszka. W październiku jest też codziennie odprawiane Nabożeństwo Różańcowe.

Wstąpcie i wy do szkoły Maryi! Przychodźcie na Różaniec!

Zapraszam was w każdy piątek o godz. 17.30. Powrócimy też do zwyczaju odmawiania
różańca po niedzielnych mszach świętych. Zapraszam także do tej modlitwy waszych
opiekunów. Zawsze w niedziele po mszy św. o godz. 11.00 wspólnie odmówmy jedną
tajemnicę Różańca Świętego. Niech to będzie różaniec dzieci za rodziców i rodziców za
dzieci. Nasz październikowy konkurs będzie polegał na wykonaniu pięknego różańca z dowolnych
materiałów. Liczę na wasze pomysły. Do zobaczenia na najbliższym wręczeniu nagród w trzecią
niedzielę października po mszy św. o godz. 11.00.
Pozdrawia Was - Wasz Anioł

Głos Akcji Katolickiej
Przez cztery dni od 17 do 20 września 2015r. odbywał się w Krakowie II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej pod hasłem „Nieśmy
Ewangelię Nadziei”
Akcja Katolicka to zastęp ludzi świeckich poważnie przeżywających swoją wiarę i mających do odegrania w Kościele bardzo ważną
rolę - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. w wypełnionym przez członków Akcji Katolickiej sanktuarium św. Jana Pawła II
w Łagiewnikach Krakowskich, na rozpoczęcie II Krajowego Kongresu Stowarzyszenia. Kościół poprzez ludzi świeckich chce bowiem docierać
nie tylko do ich rodzin, ale także do miejsc pracy i nauki, do środowisk kultury, do kręgów decydujących o kształcie naszego życia społecznego
i politycznego, gdzie ustanawia się prawa i gdzie podejmuje się decyzje. Kościół pragnie, aby przestrzenie naszego życia przeniknięte były
duchem Ewangelii - duchem miłości bliźniego, duchem sprawiedliwości, solidarności i chrześcijańskiego miłosierdzia - tłumaczył kard. Dziwisz.
Warto dodać, że pozdrowienie do uczestników kongresu skierowali także papież Franciszek, który podziękował Akcji Katolickiej w Polsce za
20 lat działania i wszystkie podejmowane inicjatywy oraz prezydent Polski Andrzej Duda w liście odczytanym przez podsekretarza stanu.
ds. kultury, dziedzictwa narodowego i dialogu społecznego Wojciecha Kolarskiego
Obrady Kongresu odbywały się w budynku Filharmonii Krakowskiej, dawnym Domu Akcji Katolickiej. Podzielone były na cztery sesje
tematyczne, które można zamknąć w kluczowych słowach:
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rodzina , społeczeństwo , polityka, kultura. W każdym z tych bloków tematycznych wypowiadali
się zaproszeni goście. Wykład inauguracyjny „Ofensywa liberalizmu – wojna z chrześcijaństwem”
wygłosiła prezes KIAK Halina Szydełko. Głównymi zadaniami członków Akcji Katolickiej są: świętość
i nawrócenie, permanentna formacja chrześcijańska, budowanie środowisk chrześcijańskich oraz
odważny dialog ze współczesnym światem – tymi słowami podsumował ostatniego dnia obrad
zadania dla członków Akcji Katolickiej, w świetle nauki Kościoła o. dr hab. Marek Fiałkowski
OFMConv, absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej, kier. Katedry Teologii Pastoralnej KUL.
Z kolei swymi poglądami na politykę jako dobro wspólne dzielili się z uczestnikami Kongresu Akcji Katolickiej:
prof. Andrzej Zoll, prawnik, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego i Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego, b. marszałek Sejmu RP.
Kongres zakończył się w niedzielę 20 września w Kościele Mariackim mszą św. transmitowaną przez TVP Polonia, której przewodniczył
abp Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a poprzedził ją przemarsz ok. 1000 osób z pl. Matejki na Rynek Główny.

Poczty sztandarowe AK z poszczególnych w Sanktuarium Jana Pawła II; Wykład dr Marii Smereczyńskiej na temat związany z rodziną; Sesja
dotycząca kultury - wystąpili red. Jerzy Sosnowski, prof. Michał Ujazdowski, reż. Krzysztof Zanussi i aktor Jerzy Zelnik/ fot. Roman Faryś

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
Mocą działania Ducha św. i przez polanie wodą, dar Życia Bożego
we wrześniu 2015 otrzymali:
Michał Kuśmirek, Zuzanna Laura Błaszczyk, Izabella Justyna Sychniak, Filip Antoni Treppa, Hanna
Kilan, Lena Wiktoria Przybysz, Radosław Zdzisław Ratko, Patryk Nastarowicz, Lena Oliwia
Krakowiak, Oliwier Julian Płużka, Hanna Maria Nowak, Gloria Domgall-Bąkowska, Oliwier
Nastarowicz, Justyna Amelia Gładysz, Jakub Franciszek Malik

Sakramentalny związek małżeński
we wrześniu 2015 zawarli:
Dawid Adryszek i Joanna Alicja Krawczyk,
Paweł Stanisław Skrobek i Magdalena Anna Walas,
Łukasz Michał Cymerman i Paulina Małgorzata Kubicka

W miesiącu wrześniu 2015 odeszli do Pana…Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Kazimiera Kluszczyńska, Władysław Gendek, Stanisław Lewandowski, Zofia Dysterheft, Alina Kempko,
Janina Turska, Zofia Kacperska, Kazimiera Marcińczak, Romuald Pancewicz, Adam Marańda, Irena
Chmielewska, Lech Sobieraj, Iwona Urbaniak-Witkowska, Maciej Grzegorzewski, Milena Kulik

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:
Dni powszednie: pn - pt
Sobota
Niedziele i święta:

6.30; 7.30; 17.00, 18.00
6.30; 7.30; 8.00; 18.00
7.00; 8.00; 9.30; 11.00 (z udziałem dzieci); 12.30; 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Nabożeństwa Różańcowe:
KANCELARIA PARAFIALNA:

w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej od godz. 15.00
codziennie godz.. 17.30 (w piątki, z udziałem dzieci)

Dni powszednie: 9.00-12.00;

Tel.: 42-233-67-77

15.00-17.00;
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Jana Pawła II oraz fragment obrazu z głównego ołtarza – Bartolome Murillo „Uścisk”. Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy:
Ksiądz Proboszcz Wiesław Dura; 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. Druk:
Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl
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