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

Słowo Księdza Proboszcza
Wielki Post. Szczególnie teraz, w Wielkim Poście pamiętajmy o tym, że wszyscy jesteśmy
grzesznikami. Tyle już razy zawiedliśmy Chrystusa. Pomimo tego, On nie zmęczył się
naszymi grzechami, wadami, naszą słabością. Stale okazuje nam swoje przebaczenie
i miłosierdzie. Bo „Bóg - przypomina papież Franciszek - nigdy się nie męczy przebaczaniem
nam. To nas męczy proszenie Go o wybaczenie”.
Skorzystajmy w tym czasie z łaski wybaczenia.
Ks. Wiesław Dura
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●

Podsumowanie duszpasterskiej
wizyty „kolędowej”

● DZIŚ ERYGOWAŁEM SOBIE
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2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Święto Świętego Kazimierza Królewicza
Pierwszy czwartek miesiąca
Pierwszy piątek miesiąca
Pierwsza sobota miesiąca
Świętych męczennic Perpetuy i Felicyty
3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Dzień Kobiet
Św. Franciszki Rzymianki
2. rocznica wyboru papieża Franciszka
4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (LAETARE)
Posiada akcent paschalnej radości. Można
przyozdobić ołtarz kwiatami
Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych
Św. Patryka , biskupa
Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, GŁÓWNEGO PATRONA
ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
Pierwszy dzień wiosny ● Światowy Dzień Poezji
5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy Męczenników
Narodowy Dzień Życia
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Dzień Świętości Życia
Dzień Modlitw za Więźniów
Światowy Dzień Teatru
W nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu z zimowego
na letni
500 rocznica urodzin św. Teresy od Jezusa
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
Światowy Dzień Młodzieży
Obowiązuje czas letni
Wielki Poniedziałek
Wielki Wtorek

DROGĘ KRZYŻOWĄ
● Opowiadania dla ducha „OGRÓD”

● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek
● Z KANCELARII PARAFIALNEJ
● 500

LECIE URODZIN ŚW. TERESY OD JEZUSA

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
To co zostało powiedziane odnośnie do Kościoła powszechnego, trzeba zastosować w życiu
parafii i wspólnot. Czy w tych rzeczywistościach kościelnych daje się doświadczyć
przynależności do jednego ciała? Ciała, które zarazem otrzymuje i dzieli się tym, co Bóg
pragnie ofiarować? Ciała, które zna i troszczy się o swoje najsłabsze członki, ubogie i małe?
Czy też chronimy się w miłość uniwersalną, która angażuje się daleko w świecie,
zapominając o Łazarzu, który siedzi przed naszymi zamkniętymi drzwiami? (por. Łk 16, 1931)…. Drodzy bracia i siostry, jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w
szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu
obojętności! (Z orędzia ojca świętego Franciszka na Wielki Post 2015 roku. www.niedziela.pl ; AFP /
Alberto Pizzoli)

Przypomnienia:
► Strona internetowa parafii : http://www.franciszek.org.pl/
► 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. Adoracja trwa do 17.30.
► W każdy czwartek o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką i oddaniem czci jego relikwiom.
► 1 marca - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” – święto ustanowione w 2011 roku. Starajmy
się w naszych modlitwach pamiętać również o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

► 4 marca we wtorek przypada święto św. Kazimierza Królewicza. Jego wizerunek znajduje się na jednym
z naszych kościelnych witraży
► 5 marca przypada pierwszy czwartek miesiąca ( pamiętamy o modlitwach w intencji naszych kapłanów)
► 6 marca przypada pierwszy piątek miesiąca (pamiętamy o nabożeństwie pierwszopiątkowym – po mszy św.
o godz. 7.30 i 18.00, spowiedzi św. i mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa)
►7 marca przypada pierwsza sobota miesiąca (pamiętamy o mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu
Najświętszej Maryi Panny, w intencji Żywej Róży, Asysty i innych wspólnot parafialnych). Nabożeństwo
pierwszosobotnie, jako wynagrodzenie składane jest Niepokalanemu Sercu Maryi.
► 8 marca – niedziela - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET. Zachęcamy do modlitwy w intencji kobiet.
► 10 marca we wtorek rozpoczynamy nowennę do św. Józefa.
► 11 marca – środa - przypada 41 rocznica śmierci Sł. Bożej Stanisławy Leszczyńskiej (1896-1974) – patronki
położnych – Łodzianki – „położnej z Oświęcimia", która nie zgodziła się na zabijanie noworodków w Auschwitz.
► 12 marca czwartek - Pielgrzymowanie z Akcją Katolicką do miejsc życia konsekrowanego – Siostry
Karmelitanki Dzieciątka Jezus (str. 4.)
► 13 marca w piątek przypada druga rocznica wyboru papieża Franciszka. Polecajmy Panu Bogu Ojca
Świętego i jego służbę Kościołowi.
► 13 marca – "Dialogi w katedrze" Tematem kolejnego zaplanowanego spotkania
z abp Markiem Jędraszewskim w ramach "Dialogów w katedrze" będzie Grzech
i nawrócenie. Początek spotkania o godz. 19.30. Metropolita łódzki będzie odpowiadać na
pytania przysłane przez internautów i wiernych, którzy osobiście przyjdą do katedry.
Zapraszamy.
► 15 marca – 4. niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę Niedzieli Radości –
„Laetare”. Tego dnia kapłani są ubrani w różowe ornaty. Ołtarz może być ozdobiony kwiatami.
Proponujemy, by odstąpić od wielkopostnej zadumy okazując radość, której źródłem jest Bóg i Jego
wierna Miłość.

► 19 marca w środę przypada UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA. Jest to dzień szczególnej
modlitwy za mężczyzn. Zapraszamy wszystkich panów do uczestniczenia we Mszy św.
Przypominamy, że św. Józef jest głównym patronem Archidiecezji Łódzkiej
►20 marca – piątek Pielgrzymowanie z Akcją Katolicką do miejsc życia konsekrowanego
– Salezjanie w Czerwińsku nad Wisłą – Misterium Meki Pańskiej. (str. 4.)
►21 marca – sobota - Światowy Dzień Poezji – święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO
jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania,
publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma "dać nowy impuls, aby docenić
poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie".

►24 marca – wtorek -obchodzimy w Kościele po raz dwudziesty trzeci Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy
Męczenników. Tego dnia wspominamy wszystkich misjonarzy i pracowników duszpasterstwa, który zginęli z powodu
wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa. Dzień ten zrodził się w 1993 r. z inicjatywy Młodzieżowego Ruchu Misyjnego Papieskich
Dzieł Misyjnych we Włoszech. Jest on upamiętnieniem kolejnej rocznicy śmierci abp. Oscara Romero zamordowanego 24 marca
1980 r. w Salwadorze podczas sprawowania Eucharystii.

► 25 marca w środę przypada UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO, obchodzona jako Dzień Świętości
Życia. Podczas mszy św. odmawia się Chwała i Wierzę, a na słowa „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało…” wszyscy klękają.
Zachęcamy wszystkich do modlitwy w intencji dzieci poczętych i do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
►26 marca – czwartek - Dzień Modlitw za Więźniów – polskie święto katolickie ustanowione na Konferencji
Episkopatu Polski w 2009 roku. Obchody odbywają się w dniu wspomnienia Dobrego Łotra (św. Dyzma), patrona więźniów, a
Bractwo Więzienne organizuje w tym dniu pielgrzymkę przedstawicieli więźniów na Jasną Górę. Ideą ustanowienia Dnia
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Modlitw za Więźniów jest potrzeba ogarnięcia modlitwą zwłaszcza tych więźniów, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą sensu
nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Miłosierdzie Boże. W 1991 roku papież Jan Paweł II, podczas IV
podróży apostolskiej do Polski odwiedzając Zakład Karny w Płocku, zwrócił się do więźniów ze słowami:
Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni. Każdy z was może zostać przy pomocy łaski Bożej - świętym.

►28 marca – sobota –Jubileusz urodzin św. Teresy od Jezusa (1515-2015)
►29 marca –NIEDZIELA PALMOWA [w nocy z soboty na niedzielę przechodzimy na czas letni przesuwając
wskazówki zegarów o 1 godzinę do przodu (z 2 na 3)]

Trwa okres Wielkiego Postu

Środą Popielcową rozpoczął się w Kościele 40-dniowy Wielki Post,

czas p o k u t y, m o d l i t w y i j a ł m u ż n y,
czas przygotowania do Świąt Paschalnych.

We wszystkich Mszach Świętych i Liturgii Godzin opuszcza się Alleluja, podczas Mszy Świętych
śpiewa się aklamację Chwała Tobie, Królu wieków albo Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie
przyozdabia się ołtarzy kwiatami (z wyjątkiem Niedzieli Laetare).

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach: w każdą niedzielę o godz. 17.15
Gorzkich Żali, w każdy piątek po Mszy św. wieczornej - Drogi Krzyżowej (dla
dzieci o godz. 16.45). Za udział w Gorzkich Żalach i w Drodze Krzyżowej można
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2015
Rokiem św. Jana Pawła II
„Czuwam - to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo,
któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje” –
Jan Paweł II

List pasterski do parafian podsumowujący „kolędę”
Drodzy Siostry i Bracia !
Pragniemy krótko podsumować wizytę duszpasterską zwaną „kolędą”. Czynimy to już na początku Wielkiego Postu. Liturgia słowa I niedzieli
wielkiego Postu przypomina nam słowa Pana Jezusa: „Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” Obecność kapłana
podczas wizyty duszpasterskiej ma być przypomnieniem tych słów tym, z którymi się spotyka i modli. Dla wiary i rozwoju Kościoła czasy są trudne, ale to
przecież w trudnych czasach rodził się Kościół mając zapewnienie Chrystusa, że bramy piekielne Go nie zwyciężą. I również dzisiaj musimy wierzyć, że
przezwyciężymy kryzysy, ludzkie problemy, gdy zaczniemy nasze ludzkie sprawy rozwiązywać w świetle Ewangelii.
Już w ubiegłym roku w sprawozdaniu z kolędy poruszyliśmy kilka spraw. Pragniemy jeszcze raz podziękować za życzliwość i serdeczność
jakiej doświadczaliśmy podczas naszych odwiedzin. To podziękowanie kierujemy szczególnie do osób starszych i schorowanych, które nie mogą już
regularnie uczęszczać na niedzielną Eucharystię. Prosimy te osoby o modlitwę i o to, by chociaż z racji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy otwierały
swoje serce dla Chrystusa obecnego w Eucharystii. W dalszym ciągu do wielu mieszkań nie mogliśmy dotrzeć. Stoją puste lub są wynajmowane przez
ludzi, którzy nie widzą potrzeby spotkania z kapłanem. Nie chcą w ten sposób wyznać swojej wiary. W dalszym ciągu mocno przeżywamy to, że tak wielu
nie widzi potrzeby spotkania z Chrystusem w Eucharystii i nie uczęszcza na niedzielną Mszę św. Prosimy Was, Siostry i Bracia, w imię Jezusa Chrystusa,
byście mimo rozlicznych obowiązków potrafili znaleźć czas dla Boga, od którego ostatecznie wszystko zależy.
Poświęcacie się dla Waszych dzieci. Nie pozwólcie, by wzrastały w atmosferze, która z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego. Niech
wspólna modlitwa w rodzinie i częsta Komunia św. stanie się stałą praktyką w naszych chrześcijańskich domach. Uczyńcie również wszystko, by Wasze
dzieci, szczególnie uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, uczęszczały na katechezę, która ma Wam dopomóc w chrześcijańskim wychowaniu
powierzonych Waszej pieczy.

Dziękujemy tym, z którymi możemy spotkać się niemal w każdą niedzielę podczas Najświętszej Ofiary. Chcemy otoczyć naszą
chrześcijańską troską tych, którzy z różnych względów nie mogą spotkać się z Chrystusem w Komunii św. Pamiętajcie, że na mocy
Sakramentu Chrztu św. należycie do Kościoła. Niech Wasze życie będzie również przepełnione modlitwą, lekturą Pisma św.,
uczestniczeniem w Mszy św., a Bóg bogaty w miłosierdzie pozwoli Wam rozumieć wszystko w świetle wiary.
Musimy stwierdzić, że niejednokrotnie życie staje się „anonimowe” - sąsiad niewiele wie o sąsiedzie, nawet wtedy, gdy on jest chory, cierpiący i
potrzebujący pomocy. Nie przechodźmy obojętnie obok tych, którzy naprawdę naszej pomocy potrzebują. Dziękujemy za życzliwe uwagi, które mają na
celu to, by nasza praca duszpasterska stawała się bardziej owocna i skuteczna. Doświadczaliśmy wielkiej życzliwości i serdeczności, za którą jeszcze raz
dziękujemy szczególnie teraz, gdy sprawujemy tę Najświętszą Ofiarę.
Na zakończenie wyrażamy wdzięczność za złożone ofiary. Zebraliśmy dla parafii 77 112,- zł. Ostatnio założyliśmy nowe silniki liniowe do
dzwonów, drzwi wejściowe do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, rzutnik multimedialny, umalowaliśmy kaplicę Matki Boskiej, zapłaciliśmy
rachunki za gaz i energię elektryczną (za 2 miesiące10200,- zł). Parafia regularnie płaci podatki do Kurii Metropolitalnej, które
w tej chwili wynoszą rocznie około 4000,- zł. Opłata za ubezpieczenie wynosi 3500,- zł. Parafia również regularnie wpłaca do
Kurii Metropolitalnej na budowę kościołów, na seminarium, na misje, na Stolicę Apostolską, na Światowe Dni Młodzieży.
Możemy to wszystko realizować dzięki Waszej ofiarności.
Drodzy Siostry i Bracia, wiemy, że wielu z Was przeżywa wiele trudności. Emerytury i renty są bardzo niskie, wielu
ciągle poszukuje pracy i mieszkania. Dlatego jeszcze raz dziękujemy za każde wsparcie naszych inicjatyw i prosimy dobrego
Boga, by pomógł Wam przezwyciężyć wszelkie problemy, byśmy mogli w parafii czuć się jedną wielką rodziną.

Obecny okres Wielkiego Postu starajmy się przeżyć na modlitwie, pełniąc dzieła miłosierdzia, byśmy mogli
zbliżyć się do Boga i do tych, których Bóg postawi na drodze naszego życia.
Ks. Proboszcz wraz z wikariuszami parafii św. Franciszka z Asyżu
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W związku z trwającym Rokiem Życia Konsekrowanego rozpoczynamy
cykl pielgrzymek pod hasłem:

Poznajemy życie konsekrowane w Kościele dzisiaj.
Ewangelia – Proroctwo - Nadzieja.

Ksiądz Tadeusz Socha wraz z członkami Akcji Katolickiej
zaprasza na pierwsze z nich:
█ 12 marca, (w czwartek) - do Domu Prowincjonalnego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka
Jezus w Łodzi. Wyjazd o godz. 14.30; Koszt 20 zł – obejmuje przejazd autokarem, ubezpieczenie i ofiarę dla
Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek. Program obejmuje m.in. Mszę św. i zwiedzenie Muzeum założyciela zgromadzenia
Sługi Bożego O. Anzelma Gądka OCD.
█ Również w marcu, 20.03.2015 (w piątek) zapraszamy na kolejną jednodniową pielgrzymkę do Sanktuarium
Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie w klasztorze Salezjanów obejrzymy Misterium
Męki Pańskiej - dwugodzinny spektakl z bogatą oprawą muzyczną. Organizacją Misterium zajmuje się Salezjański
Ośrodek Młodzieżowo - Powołaniowy Emaus, a w spektaklu biorą udział profesjonalni aktorzy i młodzież z środowisk
salezjańskich. Pragniemy, aby przeżycie Misterium było pięknym doświadczeniem wielkopostnej modlitwy
i refleksji, poprzez którą wierny ma możliwość uczestniczenia w ostatnich godzinach życia Jezusa Chrystusa.
(wg http://www.misterium.bosko.pl/) Wyjazd do Czerwińska o godz. 7.00. Koszt 60 zł – obejmuje przejazd autokarem,
bilet wstępu na misterium Męki Pańskiej i ubezpieczenie. Ponadto w programie: Masza św., zwiedzanie Sanktuarium
i Salezjańskiego Muzeum Misyjnego
█ Trzecia propozycja to pielgrzymka do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu i do Klasztoru Karmelitów Bosych
i Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, która odbędzie się 22 i 23 maja. W programie msze
święte, zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum i Opactwa w Tyńcu, zwiedzanie nowoczesnego interaktywnego Muzeum
Karmelitańskiego w Czernej, nawiedzenie Sanktuarium i innych obiektów takich jak kaplica św. Rafała Kalinowskiego,
Droga Krzyżowa. Cena obejmuje wszystkie wejścia, ubezpieczenie, nocleg i trzy posiłki (kolacja, śniadanie, obiad)
w Instytucie Życia Konsekrowanego ELIANUM w Czernej. Koszt 160 zł

Dziś erygowałem sobie Drogę Krzyżową…
(Stefan Kardynał Wyszyński)
W nocy z 25 na 26 września 1953 roku rozpoczęła się walka mocy ciemności z Kościołem w Polsce. Wtedy właśnie
aresztowano i na trzy lata uwięziono Sługę Bożego Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
„Gdyby wam mówiono, że Prymas zdradził sprawę Bożą – nie
wierzcie. Gdyby wam mówiono, że ma nieczyste ręce – nie wierzcie.
Gdyby mówiono, że działa przeciwko narodowi i własnej Ojczyźnie – nie
wierzcie. Gdyby mówiono, że stchórzył – nie wierzcie. Nigdy nie zdradzę
sprawy Kościoła, choćbym miał za to zapłacić życiem i własną krwią” . –
tak mówił ksiądz Prymas na zakończenie ostatniej przed uwięzieniem
wizytacji duszpasterskiej przeprowadzonej w Bazylice Serca Jezusowego
na Pradze, 20 września 1953 roku.
Pierwszym jego miejscem odosobnienia stał się klasztor w Rywałdzie Królewskim.
„Świątynia w Rywałdzie to niewielki kościół. W głównym ołtarzu znajduje się figura
Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus, której kult
datuje się od XIV wieku. Brakowało wody.
Pompować ją trzeba było ze studni. Nie było
także oświetlenia. Posługiwaliśmy się lampą
naftową i świecami. Remontu wymagały
wszystkie
pomieszczenia.
W
takich
warunkach znalazł się Ksiądz Prymas. Jego [krótki – niespełna trzytygodniowy od 26 września do 12 października] pobyt w Rywałdzie był otoczony
tajemnicą… (Ojciec Wiesław Sujak, Kapucyn z Rywałdu). Zaowocował jednak wieloma
duchowymi przeżyciami, które swój wyraz znalazły w dalszych poczynaniach
Prymasa Tysiąclecia. …Kiedy i jak wywieziono Księdza Prymasa z Rywałdu, też
nikt nie widział i nie zauważył. W celi, w której przebywał Ksiądz Prymas, z radością zobaczyliśmy na ścianach narysowaną
ołówkiem Drogę Krzyżową. Każda stacja zaznaczona była maleńkim krzyżykiem i pod nim odpowiedni napis. (Ojciec Wiesław Sujak,
Kapucyn z Rywałdu)..

„Po Krzyżowej drodze Chrystusa stanął na Kalwarii Krzyż. Czyżby u kresu tysiącletniej wędrówki Narodu po naszej
krzyżowej drodze Krzyż miałby się osunąć?”(S.W.5.05.1957). Tak mówił wi elki Prymas Tysiąclecia rozpoczynając Wielką
Nowennę przed Tysiącleciem Chrztu Polski.
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Tę świadomość „krzyżowej drogi narodu i Kościoła w Polsce” nosił w sobie Prymas
zawsze. Świadectwem tego są owe nakreślone ołówkiem na ścianie w celi kapucyńskiego
klasztoru w Rywałdzie stacje Drogi Krzyżowej. Wtedy nie wiedział co z nim zrobią.
Pierwszą stacją tej drogi był Rywałd. W swoich Zapiskach więziennych napisał: „Dziś
<erygowałem> sobie Drogę Krzyżową, pisząc na ścianie, ołówkiem, nazwy stacji Męki
Pańskiej i oznaczając je krzyżykiem. Resztę – Ecclesia supplet.” [łac.: Kościół uzupełnia].”
(4.10.53). Ta, nie
powtórzona
już
nigdzie wyjątkowa
relikwia, pozostaje
do dziś w więziennej
celi Prymasa, jako
bezcenna pamiątka jego pobytu. Można dziś powiedzieć, że
potrzebna była ta krzyżowa droga, jak potrzebna była tamta
sprzed 2000 lat w Jerozolimie, aby po niej mógł nastąpić
cud Zmartwychwstania. Ukoronowaniem prymasowskiej
drogi krzyżowej było Millennium – 1000-lecie Chrztu Polski
i Milenijny
Akt
oddania
Narodu
Matce
Bożej
w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej. (MM)

Dla Ciebie, Panie, się narodziłam

28 marca 2015r. minie pięćset lat od narodzin św. Teresy od Jezusa.

Niech nic cię nie niepokoi, niech nic cię nie przeraża.
Wszystko przemija, Bóg się nie zmienia.
Cierpliwość osiąga wszystko.
Temu, kto ma Boga, nie brakuje niczego.
Bóg sam wystarcza.
– te słowa św. Teresy wypływają z serca napełnionego Bogiem i są zaproszeniem dla każdego do
wyjątkowej przyjaźni z Bogiem. Święta nie była marzycielką, lecz człowiekiem mocno stąpającym
wśród twardych realiów życia. Kto poznał jej życie i pisma, nie może oderwać się od uroku jej
osobowości. Obchody terezjańskie, które trwają od października 2014 do października 2015, łączą się
w harmonijny sposób z obchodami Roku Życia Konsekrowanego. Niewątpliwie ta zbieżność pomoże
uwypuklić, jak bardzo życiu zakonnemu potrzebny jest duch modlitwy i kontemplacji.
Hasło jubileuszowe „Dla Ciebie, Panie, się narodziłam” zostało zaczerpnięte z wiersza
Teresy od Jezusa, którego pierwsze wersety brzmią następująco:
„Twoją jestem na zawsze, od Ciebie życie wzięłam,
Powiedz mi więc, o Boże, co chcesz, abym czyniła?”
Ten wiersz jest wyrazem życia, przyjmowanego jako dar miłości Boga i przeżywanego jako ofiara dla Boga. Takim było życie św. Teresy od
Jezusa.:
Teresa de Cepeda y Ahumada urodziła się 28 marca 1515 r. w Hiszpanii. Pochodziła ze szlacheckiej i zamożnej rodziny zamieszkałej w Avila. Miała
dwie siostry i dziewięciu braci. Już jako dziecko czytała żywoty świętych. Naśladowała pustelników i pokutników, a nawet jako 7-letnie dziecko podjęła próbę
ucieczki z domu do Afryki, by ponieść tam śmierć męczeńską. Mając 12 lat przeżyła śmierć matki.
W 20. roku życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Avila. Od młodości ciężko chorowała. Złożyła śluby zakonne w roku 1537, przeżyła kilka
nawrotów choroby. Gdy przy kolejnym nawrocie Teresa była już bliska śmierci, jak wyznaje w swoich pismach, została cudownie uzdrowiona. Pisze, że
zawdzięcza to św. Józefowi. Odtąd będzie wyróżniać się nabożeństwem do tego właśnie świętego. Choroba pogłębiła w Teresie życie wewnętrzne. Poznała
znikomość świata i nauczyła się rozumieć cierpienia innych. Utalentowana i wrażliwa, odkryła, że modlitwa jest tajemniczą bramą, przez którą wchodzi
się do "twierdzy wewnętrznej". Mistyczka i wizjonerka, a jednocześnie osoba o umysłowości wielce rzeczowej i praktycznej.
Pewnego dnia, w 1557 r., wpatrzona w obraz Chrystusa ubiczowanego, Teresa doznała przemiany wewnętrznej. Uznała, że dotychczasowe ponad
20 lat spędzone w Karmelu nie było życiem w pełni zakonnym. Zrozumiała także, że wolą Bożą jest nie tylko jej własne uświęcenie, ale także uświęcenie jej
współsióstr; że klasztor powinien być miejscem modlitwy i pokuty, a nie azylem dla wygodnych pań. W owym czasie Teresa przeżywała szczyt przeżyć
mistycznych, które przekazała w swoich pismach. W roku 1560 przeżyła wizję piekła. Wstrząsnęła ona nią do głębi, napełniła bojaźnią Bożą oraz
zatroskaniem o zbawienie grzeszników i duchem apostolskim ratowania dusz nieśmiertelnych.
W 1562r rozpoczyna niełatwą reformę Zakonu; Założyła klasztor św. Józefa w Awili. W Medina del Campo (1567) spotkała neoprezbitera-karmelitę,
25-letniego o. Jana od św. Macieja (to przyszły św. Jan od Krzyża,). Od 1568 r. wraz ze św. Janem od Krzyża reformuje męską gałąź Karmelu.
W 1575r. Teresie zakazano tworzenia nowych klasztorów. Nałożono na nią nawet "areszt domowy" i zakaz opuszczania klasztoru w Avila. Nasłano na
nią inkwizycję, która przebadała pilnie jej pisma, czy nie ma tam jakiejś herezji. Nie znaleziono wprawdzie niczego podejrzanego, ale utrzymano zakaz
opuszczania klasztoru. W tym samym czasie prześladowanie i niezrozumienie dotknęło również św. Jana od Krzyża, którego więziono i torturowano.
W 1579 r. Teresa i Jan od Krzyża odzyskali wolność. Mogli bez żadnych obaw prowadzić dalej wielkie dzieło. Karmelici i karmelitanki zreformowani
otrzymali osobnego przełożonego prowincji. Liczba wszystkich, osobiście założonych przez Teresę domów, doszła do 15. Św. Jan od Krzyża
zreformował 22 klasztory męskie. Grzegorz XIII w roku 1580 zatwierdził nowe prowincje: karmelitów i karmelitanek bosych. Pan Bóg doświadczył Teresę
wieloma innymi cierpieniami. Trapiły ją nieustannie dolegliwości ciała, jak choroby, osłabienie i gorączka. Równie ciężkie były cierpienia duchowe, jak oschłości,
skrupuły, osamotnienie. Wszystko to znosiła z heroicznym poddaniem się woli Bożej. Zmarła 4 października 1582 r. w wieku 67 lat w klasztorze karmelitańskim
w Alba de Tormes koło Salamanki. Tam, w kościele Zwiastowania NMP, znajduje się jej grób.
Teresa z Avila, inaczej Teresa od Jezusa została beatyfikowana 32 lata po swojej śmierci (1614r.) przez Pawła V, a kanonizował ją w roku
1622 Grzegorz XV. W 1970 Paweł VI ogłosił ją Doktorem Kościoła, nadając jej tytuł "doktora mistycznego".
(MM)
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Nie tylko dla młodzieży - Opowiadanie dla ducha (na pierwszy dzień wiosny)

O G R Ó D
Dawno temu, w odległej ziemi, w wykwintnym domu żyła pewna dziewczynka. Dom otaczał wielki i wspaniały ogród. Ogród był olbrzymi
i dziewczynka, której było na imię Anna, bardzo go kochała. Któregoś dnia pewien stary mędrzec, biorąc ją za rękę, powiedział:
- Posłuchaj, Anno, kiedy się narodziłaś, obiecałem twojej matce, że spełnię twoje życzenie. Dlatego powiedz mi, czego pragniesz? Mogę cię
uczynić bogatą albo piękną, mogę zmienić cię w księżniczkę, nawet w wiedźmę, jeśli tego pragniesz. O cokolwiek poprosisz, mogę to spełnić, ale
pamiętaj: możesz wyrazić tylko jedno życzenie.
Anna pomyślała o wszystkich rzeczach, które zaproponował jej mędrzec, ale żadna
z nich nie zwiastowała szczęścia, a ona była zadowolona ze swojego dotychczasowego
życia. W końcu powiedziała:
- Spraw, abym mogła mieszkać przez całe życie w tym pięknym ogrodzie. Starzec
zmarszczył czoło. – To wszystko?
Anna przytaknęła.
– To wszystko. Jestem szczęśliwa tutaj i nie pragnę niczego więcej.
Mijały lata. Anna wyrosła na bardzo piękną pannę. Wielu mężczyzn, którzy
przyjeżdżali do niej w odwiedziny, zakochiwało się w tej wesołej i szczęśliwej
dziewczynie. Prosili, aby została ich żoną, ale ona odrzucała jednego po drugim. Należała
do swojego ogrodu i nie opuściłaby go nigdy.
Ale pewnego ranka, podczas spaceru, znalazła się naprzeciwko młodzieńca, którego
nigdy przedtem nie widziała. Był wysoki i piękny; zaledwie Anna go ujrzała, zakochała się w nim. On wziął ją za rękę i powiedział uprzejmie:
- Nazywam się Hansi, jestem księciem z odległej krainy. Chcesz wyjść za mnie i pojechać ze mną?
Tłumiąc płacz, odpowiedziała: - Jeśli... jeśli potrafię, pojadę z tobą. Ale może się zdarzyć, że będzie to dla mnie niemożliwe. Jakiś czas temu
pewien mędrzec obiecał spełnić pewne moje życzenie, a ja wybrałam życie tutaj, w tym ogrodzie.
Jednak poślubiła księcia tego samego dnia i razem odjechali konno do jego kraju. Po wielu tygodniach podróży dotarli do kraju Hansiego.
Pałac był przepiękny, z wysokimi wieżami i ścianami z marmuru. Ale wokół rozciągała się pustynia – olbrzymia, wypełniona złotym piaskiem.
Nie było ani odrobinę zieleni, nic tam nie rosło. Tej nocy Anna płakała, myśląc o strasznym miejscu, do którego przywiodła ją miłość. Jednak
następnego ranka Hansi zbudził ją i zaprowadził do okna.
- Popatrz! – wykrzyknął – Stary mędrzec naprawdę umiał czarować, popatrz!
Anna przylgnęła do okna i wstrzymała oddech. Ależ – to był jej ogród! Cały jej przepiękny, zielony park był tam, wokół pałacu i rozciągał się,
jak okiem sięgnąć.
- Widziałaś? – spytał książę. – Do jakiegokolwiek miejsca się udasz, twój ogród podąży za tobą.
Uprawiaj w swoim wnętrzu ogród: będzie ci towarzyszył, dokądkolwiek się udasz. I będzie twoją podporą w życiu.
Bruno Ferrero (z książki „365 krótkich opowiadań dla ducha”, Wydawnictwo Salezjańskie)

MAŁY FRANCISZEK

Jezus jest mym Zbawicielem

Drogie Dzieci – zapraszam do kolejnego konkursu – układanki obrazkowej o życiu Pana
Jezusa. Po częściach Jezus jest moim przyjacielem i Jezus jest moim życiem należy ułożyć
we właściwej kolejności i pomalować na kartonie wybraną scenę z części pod hasłem Jezus
jest mym Zbawicielem. Dzisiejszy fragment historii ziemskiego życia Jezusa dotyczy czasu,
kiedy to Chrystus cierpiał zdradę, fałszywe osądzenie, odrzucenie przez ludzi, którzy
wcześniej wiwatowali na Jego cześć i łaknęli jego przypowieści i dokonywanych cudów, to
czas kiedy zaparli się go nawet najbliżsi przyjaciele, kiedy został niesłusznie skazany na
śmierć na krzyżu, wyśmiany, wyszydzony, pobity, kiedy wreszcie umęczony kona - oddaje życie za odkupienie
wszystkich ludzkich win, składa ofiarę z siebie za wszystkie nasze grzechy, byśmy mogli osiągnąć
zbawienie. Te wszystkie wydarzenia możecie przeżywać również teraz w Wielkim Poście przychodząc do
kościoła na Drogę Krzyżową w piątki o godz. 16.45
Do zobaczenia na kolejnym wręczeniu nagród w trzecią niedzielę marca, po mszy św. o godz. 11.00.
Pozdrawia Was - Wasz Anioł
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1. Zdrada Judasza - Mt 26.14-15

Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go
wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
2. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu i trwoga konania - Mt. 26.39

I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich!
Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty».
3. Pocałunek Judasza - Pojmanie Jezusa - Mt.26.49-50

[Judasz] Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go .A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś
przyszedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go.
4. Zaparcie się Piotra - Mt. 26.74-75

Wtedy [Piotr] począł się zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego Człowieka». I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na
słowo Jezusa, który mu powiedział: «Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko
zapłakał.
5. Jezus przed Piłatem - Odrzucony przez swój naród - Mt. 27.24-26

Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny
krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz». A cały lud zawołał: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze»
6. Biczowanie - J.19.1

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.
7. Król wyśmiany - Mt. 27.28-30

Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki
dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym pluli na Niego,
brali trzcinę i bili Go po głowie.
8. Droga Krzyżowa Pana Jezusa - J.19.17

A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota
9. Szymon z cyreny pomaga Jezusowi nieść krzyż - Mt. 27.32

Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego.
10. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa - Łk. 23.44-46

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku
rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych
słowach wyzionął ducha.
11. Zdjęcie Pana Jezusa z Krzyża - Łk.23.50-53

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie.
Był z miasta żydowskiego Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je
z krzyża, …
12. Pogrzeb Jezusa -Mt. 27.59-61

Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do
grobu zatoczył duży kamień …
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Migawki z życia parafii

● Wielki Post ma być drogą nawrócenia - mówił biskup Ireneusz Pękalski w naszym kościele stacyjnym 23 lutego
2015r. Biskup przytoczył słowa św. Grzegorza z Nazjanzu mówiące o tym, że powinniśmy odwzajemniać się
miłosierdziem za to co otrzymaliśmy. Nigdy nie powinniśmy dopuścić do tego byśmy źle szafowali dobrami
otrzymanymi z Bożej hojności. „Przy końcu życia będziemy sądzeni z miłości, na progu nowego życia będziemy
sądzeni z naszej wyobraźni miłości- tymi słowami zakończył homilię biskup Ireneusz Pękalski.( fot. I tekst „Archidiecezja
Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej").

● W niedzielę 22 lutego odbyło się spotkanie informacyjno – modlitewne poprowadzone w duchu Taize przez Piotra
Kurowskiego (Zdjęcia ze spotkania i kadr z prezentowanego filmu, przedstawiający Brata Rogera – Maria Mazurkiewicz)

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
W lutym 2015:
Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego
otrzymali:
Mateusz Szewczyk, Ignacy Maciej Kamiński
Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Jadwiga Tocewicz, Grażyna Michałowska, Jerzy Milewski, Jerzy Kaczmarek, Piotr
Zielkowski, Marianna Radajewska, Magdalena Juszczak, Wacław Kaleta, Bożenna
Reppel-Mirowska, Stanisław Kowalczyk, Józefa Ozimek, Helena Ciechelska, Henryk Siewierski, Wiera Marchfant

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)
SOBOTA
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00;

8.00;

6.30; 7.30; 17.30; 18.00
6.30; 7.30; 8.00; 18.00
9.30; 11.00; 12.30; 18.00

W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU
w ostatni piątek miesiąca (27 marca) o godz. 18.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
DROGA KRZYŻOWA
w piątki godz. 16.45 (dla dzieci); 18.30
GORZKIE ŻALE
w niedziele godz. 17.15
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:
w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
KANCELARIA PARAFIALNA: Dni powszednie: 9.00-12.00; 15.00-17; Tel.: 42-233-67-77
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