N
NO
OW
WEE ŻŻYYCCIIEE W
W CCH
HR
RYYSSTTU
USSIIEE
N r 66
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GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu / www.franciszek.org.pl
Do użytku wewnętrznego

Słowo Księdza Proboszcza
W drugą niedzielę Wielkiego Postu uświadamiamy sobie, że Chrystus wziął Piotra, Jakuba
i Jana na Górę Przemienienia, aby przed nimi się przemienić, aby ukazać im właściwą
ojczyznę.
W okresie Wielkiego Postu Chrystus również nas zabierze na Górę Przemienienia. To
Drogi Krzyżowe, to Gorzkie Żale, to pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych, to
rekolekcje parafialne. To czas bycia z Chrystusem, czas modlitwy, czas uświadomienia sobie,
że nasza ojczyzna jest w niebie.
Ks. Wiesław Dura
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Kościół stacyjny: św. Elżbiety Węgierskiej
Kościół stacyjny: Opatrzności Bożej
Kościół stacyjny: NMP Królowej Polski
ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA / DROGA KRZYŻOWA
Kościół stacyjny: N S J (Julianów)
Kościół stacyjny: MB Bolesnej
4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU –
NIEDZIELA RADOŚCI LAETARE / GORZKIE ŻALE
Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego
Sakramentu
Kościół stacyjny: Miłosierdzia Bożego
Kościół stacyjny: św. Antoniego z Padwy Dzień Kobiet
Kościół stacyjny: Najświętszego Zbawiciela
Kościół stacyjny: św. Marka Ewangelisty
Kościół stacyjny: Zesłania Ducha Św. Dialogi w Katedrze
Kościół stacyjny: św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Misterium Męki Pańskiej na ulicach Łodzi
5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU/ GORZKIE ŻALE
3. rocznica wyboru Papieża Franciszka
Kościół stacyjny: Wniebowzięcia NMP
Kościół stacyjny: św. Józefa (ul. Ogrodowa)
Kościół stacyjny: Najświętszego Imienia Jezus
Kościół stacyjny: Podwyższenia Św. Krzyża
Kościół stacyjny: św. Faustyny Kowalskiej
ŁÓDZKA DROGA KRZYŻOWA
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA N M P
Kościół stacyjny: św. Stanisława Kostki
Droga Krzyżowa w Łódzkim Lesie Łagiewnickim
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
Marsz dla Jezusa
WIELKI PONIEDZIAŁEK Pierwszy dzień wiosny
WIELKI WTOREK
WIELKA ŚRODA
WIELKI CZWARTEK
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
WIELKA SOBOTA

● Żołnierze Wyklęci
27
NIEDZIELA
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
● Kościół Stacyjny św. Franciszka
28
poniedziałek
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
29
wtorek
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY
● Brama Święta (9)
30
środa
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
31
czwartek
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
● Głos Akcji Katolickiej - Ofensywa liberalizmu (4)
● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek
● Z KANCELARII PARAFIALNEJ
● Czerwińskie Misterium Męki Pańskiej

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI
JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA
GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Dla wszystkich zatem Wielki Post w tym Roku Jubileuszowym jest
sprzyjającym momentem, by wreszcie móc wyjść z wyobcowania poprzez słuchanie
Słowa Bożego oraz uczynki miłosierdzia. Poprzez uczynki względem
ciała – dotykamy ciała Chrystusa w braciach i siostrach, którzy
potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu i nawiedzić,
a poprzez uczynki duchowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie
uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego
powodu uczynków względem ciała i względem ducha nigdy nie należy od siebie oddzielać. (Orędzie
Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2016; https://w2.vatican.va/

W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:

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

POLECANE STRONY INTERNETOWE:

Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/

Akcji Katolickiej Arch. Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/
Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/
► W czasie Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa:
- DROGA KRZYŻOWA w piątki o godz. 16.45 dla dzieci
i o godz. 18.30 dla młodzieży i dorosłych
- GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym w niedziele
o godz. 17.15.

► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego
relikwiom - w czwartki o godz. 17.30
► ADORACJE PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM
SAKRAMENCIE - w każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00.
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. 17.00. Adoracja trwa do godz. 17.30
► WYPOMINKI za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
► W tym miesiącu przypadają
- PIERWSZY CZWARTEK – 3 marca (pamiętamy o modlitwach w intencji naszych kapłanów).
- PIERWSZY PIĄTEK – 4 marca (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). Tego dnia od godz. 9.00 kapłani
odwiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem.
- PIERWSZA SOBOTA – 5 marca (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, traktujemy jako wynagrodzenie
składane Niepokalanemu Sercu Maryi.
- NIEDZIELA MIESIĘCZNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU –
6 marca - nosi nazwę Niedzieli Radości – „Laetare”. Kapłani są ubrani w różowe ornaty. Ołtarz może być ozdobiony kwiatami. Są
to radosne chwile w wielkopostnej zadumie, gdyż źródłem radości jest Bóg i Jego wierna miłość
► W LITURGII KOŚCIOŁA W TYM MIESIĄCU WSPOMINAMY:
- Św. Kazimierza Królewicza (4 marca)
- Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – Głównego Patrona Archidiecezji Łódzkiej (19 marca)
Msza Św. w Bazylice Archikatedralnej o godz. 18.00
► SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:
AKCJA KATOLICKA – w drugi (11 lutego) i ostatni (25 lutego) czwartek miesiąca w auli parafialnej.
CHÓR TON –próby chóru w środy o godz. 19.00 w auli parafialnej. Msze św. wzbogacone śpiewem Chóru w każdą niedzielę
o godz. 9.30 oraz w inne święta i uroczystości kościelne. Chórem dyryguje p. Paulina Twardowska – organistka.
SCHOLA – próby w soboty o 8.45. Śpiewa podczas mszy świętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00
ASYSTA –spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Socha
ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą w trzecie niedziele miesiąca o godz. 17.00.
► REKOLEKCJE

WIELKOPOSTNE

Rekolekcje dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów odbędą cię w tygodniu po III NIEDZIELI WIELKIEGO
POSTU, natomiast dla dorosłych w tygodniu po IV NIEDZIELI WIELKIEGO POSTU. Zapraszamy i zachęcamy do
uczestnictwa
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► 1 marca – wtorek - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Msza Św. w Archikatedrze Łódzkiej o godz. 18.00
► 8 marca – wtorek - Dzień Kobiet – ogarniamy modlitwą wszystkie kobiety: żony, matki, babcie, córki i polecamy je opiece
największej wśród kobiet Najświętszej Maryi Pannie
► 10 marca – czwartek - rozpoczynamy nowennę do św. Józefa
► DIALOGI W KATEDRZE – 11 marca w piątek - Kuria Metropolitalna Łódzka serdecznie zaprasza do
udziału w „Dialogach w Katedrze” prowadzonych pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego,
Metropolity Łódzkiego. Kolejne spotkanie odbędzie się jak zwykle o godz. 19:30 w Archikatedrze Łódzkiej.
Temat: Zagrożenia dla wiary i życia człowieka: okultyzm i wróżbiarstwo
Na spotkanie zaproszony jest nasz parafialny Chór TON, który swoim śpiewem wzbogaci czas
Dialogów
► 12 marca w sobotę odbędzie się Misterium Męki Pańskiej przedstawiane na ulicach miasta Łodzi.
Początek o godz. 19.00 w parku im. Henryka Sienkiewicza. Misterium Męki Pańskiej, które w formie inscenizacji
będzie przedstawione przez młodzież, przejdzie ulicami miasta i zakończy się w tym roku na Placu Wolności. Tegoroczne Misterium
Męki Pańskiej będzie animowane przez wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży naszej Archidiecezji.
► 5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 13 marca - Można utrzymać zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów począwszy od
nieszporów 5. Niedzieli wielkiego Postu. Krzyże pozostawia się zasłonięte do końca liturgii Męki Pańskiej w wielki Piątek, natomiast
obrazy aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.
Tego dnia przypada również 3. Rocznica wyboru Papieża Franciszka. Polecajmy Panu Bogu Ojca Świętego i jego służbę
Kościołowi
► 18 marca w piątek - 54. rocznica święceń kapłańskich bpa Adama Lepy
Łódzka Droga Krzyżowa rozpoczyna się o godz. 19.00 przed Kościołem św. Faustyny Kowalskiej. Wcześniej o 18.00 odprawiona
będzie Msza św. w kościele będącym kolejną stacją na szlaku pielgrzymim kościołów stacyjnych
► 19 marca w sobotę zapraszamy na XVII Drogę Krzyżową w Łódzkim Lesie Łagiewnickim Wśród budzącej się do życia
przyrody rozważać będziemy Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Zbiórka uczestników o godz. 9.20 Plac Dąbrowskiego przystanek autobusu linii 51. Odjazd autobusu godz. 9.30 – uczestnicy powinni posiadać bilety MPK. Rozpoczęcie Drogi
Krzyżowej o godz. 10.00 – ul. Wycieczkowa, przystanek MPK Radiostacja, przy parkingu. Na zakończenie w Klasztorze
O. Franciszkanów w Łagiewnikach ok. godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza Święta. Organizatorami są: Wspólnota Miejscowa
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi, Rada Rycerzy Kolumba przy Parafii Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, Rada Osiedla „KATEDRALNA” w Łodzi. Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej. Honorowy
patronat nad drogą krzyżową objął Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski – metropolita łódzki

WIELKI TYDZIEŃ
Wielki tydzień jest przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 20 marca - Kościół obchodzi

WIELKI CZWARTEK 24.03.2016

pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego Paschalnego
Misterium
W ramach procesji lub uroczystego wejścia dokonuje się błogosławieństwa gałązek
(palm). Opowiadanie o Męce Pańskiej ma szczególnie uroczysty charakter. Może być
śpiewane lub czytane przez trzech wykonawców, którzy dzielą między siebie role:
Chrystusa, narratora i ludu.
Po południu o 13.30 w ramach 31 Światowych dni
Młodzieży z Placu Wolności wyrusza Marsz dla Jezusa.
Zapraszamy wszystką młodzież

Msza Krzyżma w Bazylice Archikatedralnej o godz. 10.00 w której Biskup koncelebruje ze swoim
prezbiterium, konsekruje Krzyżmo święte i błogosławi inne oleje. Kapłani odnawiają przyrzeczenia
złożone przy święceniach. Czynią to publicznie podczas Mszy Św. z poświęceniem Krzyżma lub
prywatnie.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa jest szczytem roku liturgicznego. Rozpoczyna się ono od Mszy
Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej wieczorem w Wielki Czwartek, ma swoje centrum w najbardziej uroczystej z liturgii - liturgii
Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a kończy II Nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Te trzy dni stanowią jeden
wspólny obchód liturgiczny; żadna z liturgii tych dni nie kończy się błogosławieństwem czy rozesłaniem. Kościół w sposób
szczególny trwa w tym czasie przy Chrystusie, kontemplując tajemnicę Jego męki, śmierci i zwycięskiego powstania z martwych.
Msza Wieczerzy Pańskiej (godz. 18.00) – Po homilii „odbywające się zgodnie z tradycją umycie nóg wybranym mężczyznom
oznacza służbę i miłość Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, ale aby służyć”

WIELKI PIĄTEK 25.03.2016

Obowiązuje post ścisły. Doradza się, aby był on przedłużony na Wielką Sobotę, tak, by Kościół
z uwznioślonym i otwartym duchem przeszedł do radości niedzieli Zmartwychwstania (PS39)
Droga Krzyżowa – godz. 15.00
Liturgia Męki Pańskiej. (godz. 18.00) Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego, upamiętnia
śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez
umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych
symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani
dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. Na początku celebrans przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem.
W tym czasie wierni klęczą. Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego – w jej skład wchodzą dwa czytania,
psalm (bez organów) oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana.
Po kazaniu następuje Osobista Adoracja Krzyża, podczas której kapłani, służba liturgiczna i wierni całują rany Jezusa na krzyżu.
Po niej następuje Komunia święta, a po jej zakończeniu Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do specjalnie
przygotowanej kaplicy adoracji (zwanej na tę okazję w tradycji ludowej Grobem Pańskim), gdzie zaczyna się adoracja.
Zbiórka ofiar z tego dnia przeznaczona jest na potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej.
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WIELKA SOBOTA 26.03.2016
Parafialne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według
Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była
Bogurodzica.
Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem Maryjnym. Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa
do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który „budzi” ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz
z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu.
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na
pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku
oraz jajek, które symbolizują nowe życie. W zwyczaju jest też masowe odwiedzanie różnych kościołów
i porównywanie wystroju Grobów.
Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy św.
Wigilia Paschalna (godz. 18.00). Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca.
Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala
się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje Zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale
kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa
i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki
wieków. Amen". Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną
datę. Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie
wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem
obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) - Exultet, która zaczyna się od słów: "Weselcie się już zastępy Aniołów
w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!".
Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od
stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii
o Zmartwychwstaniu Jezusa. Nie mniej podniosłym obrzędem Wigilii Paschalnej jest poświęcenie wody chrzcielnej kończące się
wspólnym odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Po poświęceniu wody chrzcielnej część wody wydziela się osobno jako wodę
święconą w dużych naczyniach. Wierni biorą ją do swoich domów, aby napełnić nimi kropielnice przy wejściu i przechować ją na
wypadek przyjścia kapłana do chorego, czy też w niebezpieczeństwie (by wtedy kropić domy i dobytek). W kościołach napełnia się
naczynia przy wejściu wodą święconą, której nie było tam od Wielkiego Czwartku. Całość obrzędów Wigilii Paschalnej dopełnia
liturgia eucharystyczna, mająca charakter wybitnie paschalny. Wskazuje na to prefacja, odpowiednie
fragmenty Modlitwy Eucharystycznej przewidziane na tę noc i radosne Alleluja, którym kończy się cała
liturgia. Wigilia Paschalna może kończyć się procesją rezurekcyjną.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 27.03.2016

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przypada zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni Księżyca. Nazywamy ją często Wielkanocą, czyli Wielką Nocą, bowiem cud
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie. Cud ten jest bez wątpienia
największym, jaki dokonał się w całej historii świata, dlatego słusznie noc tego cudu nazywamy
wielką.
Procesja Rezurekcyjna – godz. 6.00. Słowo – „rezurekcja” pochodzi od łacińskiego słowa
„resurrectio” - powstać powtórnie, zmartwychwstać - uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Obchodzi ją Kościół od zarania swego istnienia.

OKTAWA WIELKANOCNA

W Poniedziałek Wielkanocny kontynuuje się świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. Dzień ten nie ma
jakiegoś
innego specjalnego znaczenia w liturgii Kościoła. Z liturgicznego punktu widzenia cały okres wielkanocny trwający 50 dni, od
Niedzieli Wielkanocnej aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego włącznie, powinien być świętowany jak jedna wielka niedziela.
Oczywiście z praktycznego punktu widzenia jest to niemożliwe do spełnienia. Jednakże w ramach tych 50 dni w sposób szczególny
w liturgii wyróżniona jest Oktawa Wielkanocna, czyli pierwszy tydzień po Wielkanocy. Oktawa Wielkanocna trwa do pierwszej
Niedzieli po Wielkanocy włącznie. W średniowieczu w niektórych krajach podczas Oktawy Wielkanocnej chłopi byli zwolnieni
z pańszczyzny tak, że w jakiejś mierze cały ten tydzień po Wielkanocy miał świąteczny charakter.

Żołnierze Wyklęci
Żołnierze Wyklęci to żołnierze antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia,
którzy swoją walkę o wolną Polskę z reżimem komunistycznym przypłacili życiem lub też
przez prawie pół wieku żyli w PRL-u z piętnem "bandytów" i "faszystów", jak określała
ich komunistyczna propaganda.
Zdjęcie: 1945, Białystok, od lewej: ppor. Henryk Wieliczko "Lufa", por. Marian Pluciński
"Mścisław", mjr Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka" (z ryngrafem na lewej kieszeni
munduru), wchm. Jerzy Lejkowski "Szpagat", ppor. Zdzisław Badocha "Żelazny"
http://nowahistoria.interia.pl/historia-na-fotografii/zolnierze-wykleci

1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”, poświęcony żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia, ustanowiony na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Uzasadnienie projektu ustawy nie wyjaśnia, dlaczego na
celebrowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wybrano dzień 1 marca. Pomysł ustanowienia święta w tym
terminie wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Jak tłumaczył: (dokończenie na stronie 7)
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Piąta stacja – kościół św. Franciszka z Asyżu - 15.02.2016
Homilia Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego
Drodzy Siostry i Bracia, którzy przybyliście tego wieczoru do kolejnego kościoła
stacyjnego naszego miasta, naszej Łodzi !
Jak wiemy ta tradycja kościołów stacyjnych sięga czasów starożytnych,
starożytnego Rzymu. Te kościoły stacyjne i ich kolejność to dzieło świętego papieża
Grzegorza Wielkiego, który rządził Kościołem na przełomie VI i VII wieku. Antyczna zatem
i wspaniała tradycja, która także przyszła do naszego kraju, bo Łódź jest pierwszym miastem,
gdzie w tę rzymską tradycję pragniemy się włączyć.
I właśnie dzisiejszy dzień poniedziałek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu każe
nam najpierw skierować nasze myśli na Eskwilin - jedno z siedmiu wzgórz starożytnego
Rzymu. Na szczycie tego wrórza wznosi się wspaniała Bazylika Santa Maria Maggiore – Matki
Boskiej Większej. Z wolna schodząc tym wzgórzem w stronę Koloseum znajdziemy się na
miejscu, w którym jest wspaniała, dzisiaj bazylika pod wezwaniem San Pietro in Vincoli –
Św. Piotra w Okowach. To kościół, który wznosi się na miejscu bardzo starego,
pochodzącego z 431 roku kościoła pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła. To ten właśnie
kościół wskazywał na szczególną JEDNOŚĆ MĘCZEŃSTWA Piotra i Pawła – patronów
wiecznego miasta. Gdybyśmy dziś weszli do tej wspaniałej bazyliki, to pośród wielu cennych
zabytków i rzeczy budzących zdumienie swym pięknem zwrócilibyśmy uwagę przede
wszystkim na dwie rzeczy:
- Znany z wielu reprodukcji wspaniały posąg Michała Anioła - MOJŻESZ. To fragment niedokończonego dzieła,
które Michałowi Aniołowi zostało zlecone, mianowicie grobowca Papieża Juliusza II
- A w centrum kościoła, przed ołtarzem w kryształowej szkatule znajduje się żelazny
ŁAŃCUCH. Starożytna legenda mówi, że składa się on z dwóch części. Pierwsza część to
łańcuch, którym był przykuty znajdujący się w więzieniu rzymskim Mamertinum św. Piotr,
tam gdzie czekał na wyrok, a potem na śmierć dla siebie. Drugi łańcuch, właściwie druga
część łańcucha, to ta, którym był skrępowany, kiedy jeszcze wcześniej znajdował się
uwięziony przez Heroda Antypasa w Jerozolimie i skąd cudownie przez Anioła został
uwolniony. Pierwszy łańcuch, ten rzymski był przechowywany w Rzymie, odkryty przez św.
Balbinę. Natomiast drugi - biskup jerozolimski Juwenalis podarował rodzinie cesarskiej
w Konstantynopolu. A z kolei Cesarzowa Eudoksja przekazała go do Rzymu na ręce świętego
Papieża Leona Wielkiego, który rządził Kościołem w latach 440-461. I piękna legenda mówi
o tym, że kiedy papież wziął do ręki obydwa łańcuchy one cudownie złączyły się w jeden.
I taki jest właściwie zachowany w owej szkatule przed centralnym ołtarzem Bazyliki San
Pietro in Vincoli.
Symbolicznie mówią one o jednej rzeczy. O tym, że trzeba, jeśli trzeba, jeśli przyjdzie taki czas znosić łańcuchy
niewoli dla Chrystusa. Bo jeżeli dla Chrystusa się więzy i łańcuchy niesie i dźwiga, to przecież ostatecznie odnosi się
zwycięstwo.
Te dwie rzeczy wspomniane przeze mnie znajdujące się w bazylice San Pietro in Vincoli: owa postać Mojżesza i te
łańcuchy niech stanowią dla nas teraz pewną nić refleksji związanej z dzisiejszymi czytaniami.
Najpierw Mojżesz. Michał Anioł przedstawił go w formie siedzącej. Ale lekko
podniesiona głowa i skręcony tułów wskazują, że w każdej chwili jest gotów wstać, jeżeli taka
będzie wola Boża. Dzisiejsze czytanie z Księgi Kapłańskiej mówi o tym jak wstał i wygłosił
jedną ze swoich ostatnich wielkich mów do narodu izraelskiego. Wiemy, że ten naród
znajdował się w niewoli egipskiej i był przymuszony do pracy przekraczającej nawet
wytrzymałość ludzką. I na skutek nadzwyczajnej Bożej interwencji Izraelici mogli wreszcie po
400 latach niewoli Egipt opuścić. Od samego początku doznawali nadzwyczajnej pomocy Bożej
i Bożego wstawiennictwa. Zwłaszcza najbardziej przejmującym momentem była chwila, kiedy
mogli suchą nogą przejść przez Morze Czerwone. Ale właśnie wtedy okazało się, że można być
wolnym, można nie mieć już na sobie łańcuchów czy innych więzów, ale ciągle pozostawać
niewolnikiem, bo się posiada duszę niewolnika. I tacy byli Izraelici. Już nie musieli ciężko
pracować na faraona i na całe państwo egipskie, ale trud wolności okazał się w pewnym
momencie dla nich zbyt duży. I zatęsknili za niewolą i zapragnęli tego, co było ich udziałem
właśnie tam w Egipcie, mimo ciężkiej pracy, mimo poniżenia, mimo zabijania dopiero co
narodzonych chłopców. Dla nich najważniejsza była cebula i czosnek i inne przyprawy, których
wspomnienie budziło w nich bunty i chęć powrotu do Egiptu. Była w nich dusza niewolnika.
Rządziły kaprysy i zachcianki, nie było gotowości, by wolność każdego dnia wykuwać na nowo.
I nie było zrozumienia, że wolność ma swoje prawa, że nie jest dowolnością i nie jest swawolą.
I właśnie dlatego Mojżesz w jednej z ostatnich swoich mów, kiedy byli już u kresu swojej pielgrzymki, swojej drogi przez
pustynię do Ziemi Obiecanej nakreślił im prawa wolności. (Kpł 19,1-2.11-18) Słyszeliśmy ten fragment jego mowy
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mówiący o tym, że trzeba: po pierwsze czcić Boga i Jego Święte Imię, a po wtóre szanować drugiego człowieka, zwłaszcza
tego biednego znajdującego się w potrzebie, czy uciśnionego.
I ta wielka mowa w imieniu Boga, który jest po trzykroć Święty zakończyła się stwierdzeniem: Będziesz kochał
bliźniego, jak siebie samego. Ja jestem Pan. Ja Bóg to do ciebie mówię.
Wiemy, że kiedy wypełniły się czasy i kiedy ziemią palestyńską kroczył Boży Syn Jezus Chrystus z tych słów
uczynił drugie przykazanie miłości, po przykazaniu pierwszym mówiącym o miłości Boga całym sercem, całą swoją dusza,
całym swoim umysłem, ze wszystkich sił. Mamy tak kochając Boga, kochać bliźniego, jak siebie samego. Co więcej, jak
słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii mamy w drugim człowieku, bardziej od nas potrzebującym, spragnionym, bez odzieży ,
głodnym, więźniu dostrzec samego Boga Człowieka. I z tego spojrzenia, a dokładniej z tej gotowości dojrzenia w tym
potrzebującym drugim człowieku samego Boga będziemy ostatecznie sądzeni. Tę prawdę przypomniał nam i do jej
realizacji wezwał nas Papież Franciszek wzywając nas byśmy w tym Roku Miłosierdzia czynili uczynki miłosierdzia co do
ciała i co do duszy, ogarniając swoim spojrzeniem pełnym miłości miłosiernej tych wszystkich, którzy są wokół nas,
a których współczesny świat tak łatwo określa ludźmi marginesu czy patologią społeczną. A Chrystus mówi: Będziesz
sądzony z tego, czy w tym biednym odtrąconym człowieku dojrzysz rysy samego Boga. I tu raz jeszcze wracamy do tych
łańcuchów, które znajdują się w centrum Bazyliki San Pietro in Vincoli – Św. Piotra w Okowach. Pamiętamy tę scenę
z Ewangelii, gdy Jezus Zmartwychwstały ukazuje się uczniom nad Jeziorem Genezaret, gdzie dochodzi do cudownego
połowu ryb, a potem do śniadania, które Chrystus przygotował dla swoich uczniów. A potem ta szczególna rozmowa Pana
Jezusa ze św. Piotrem. Trzykrotnie pyta: Czy ty mnie kochasz? Czy ty mnie kochasz bardziej niż ci inni?
Kardynał Karol Wojtyła niewiele przed swoim wyborem na papieża tę scenę i to potrójne pytanie Pana Jezusa do
Piotra zinterpretował następująco: Czy jesteś gotowy bardziej niż kto inny wyniszczyć się dla mnie?. I w tym pytaniu kryje
się prawda , którą w niezrównany sposób w Liście do Filipian wyraził Paweł Apostoł mówiąc o tym, że Pan Jezus z miłości
do nas wyniszczył samego siebie stając się najpierw człowiekiem, jednym z nas, podobnym do nas we wszystkim oprócz
grzechu, a dalej wyniszczył samego siebie umierając za nas i dla nas na krzyżu.
Piotrze, czy ty jesteś gotów wyniszczyć się z miłości do innych, do Kościoła bardziej niż inni, na mój wzór? I wiemy, że
Piotr dwukrotnie odpowiedział :Tak kocham Ciebie, jestem gotów. Za trzecim razem nieporadny zawstydzony powiedział:
Panie przecież Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham, a zatem jestem gotów.
I tu się ukazuje cała prawda chrześcijaństwa. O tych Izraelitach, którzy opuścili Egipt - dom niewoli, - można
powiedzieć , że nie mieli więzów już na sobie, ale w duszy byli niewolnikami. O Piotrze możemy powiedzieć: Nosił dla
Chrystusa kajdany, łańcuchy, ale wewnątrz był wolny, bo swoje cierpienia tak jak św. Paweł znosił dla dobra
Chrystusowego, mistycznego Ciała, czyli Kościoła. I całą swoja miłością, trudną, bolesną, ostatecznie męczeńską służył
Chrystusowi i Kościołowi. I to samo możemy powiedzieć także o św. Pawle. Znowu przypominam, że ten kościół San Pietro
in Vincoli nosił początkowo tytuł Świętych Piotra i Pawła na pamiątkę wspólnoty ich męczeństwa w Rzymie. Otóż św.
Paweł pisząc swój list z więzienia do Filipian (Flp1,12-26) pisał z radością i dumą jednocześnie: Bracia, chcę, abyście
wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii, tak iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie w całym
pretorium rzymskim i u wszystkich innych. I tak więcej braci, ośmielonych w Panu moimi kajdanami, bardziej się odważa
głosić bez lęku Słowo Boże.
Stali się wzorem Kościoła, który cierpi, ale który w tym cierpieniu jest prawdziwie zwycięski, który się nie
poddaje, który swoją wytrwałością stanowi natchnienie i przykład dla innych, którzy też na raz czują się ludźmi wolnymi,
podnoszą do góry swe głowy i śmiało, i w porę, i nie w porę głoszą prawdę o Chrystusowej Ewangelii.
Drodzy Siostry i Bracia, dzisiaj w pierwszy dzień pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, w poniedziałek tego
tygodnia, rozważamy, ciągle będąc jeszcze u progu tego okresu liturgicznego to szczególne miejsce w Rzymie San Pietro in
Vincoli i przesłanie dzisiejszych czytań, z którymi Kościół zwraca się do nas jak z orędziem. I to rozważamy tutaj –
w kościele św. Franciszka w Łodzi, wpatrzeni także w przykład tego wielkiego świętego, który w samym centrum
średniowiecza, jak mało kto wyniszczył się dla Chrystusa stając się natchnieniem i przykładem jak kochać Boga całym
sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą i jak kochać bliźniego – do końca, aż tak bardzo, jak każdy z nas potrafi
kochać siebie samego. I o tę żarliwość miłości dla siebie i tę gotowość, by jeśli trzeba wyniszczać siebie dla Chrystusa i Jego
Kościoła prośmy Chrystusa podczas tej najświętszej Eucharystii.
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Żołnierze Wyklęci (dokończenie ze str. 4)
Tego dnia w 1951 roku (65 lat temu) w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie
Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki
o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”. (WiN).
Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej, Solidarni2010, Niedziela Łódzka i Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej , mają
zaszczyt zaprosić 1 marca 2016 (wtorek) o godz. 18.00 do Łódzkiej Archikatedry na uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem
bp. Marka Marczaka, sprawowaną w intencji Żołnierzy Wyklętych. W trakcie uroczystości wspomnimy bohaterów, więzionych
i prześladowanych przez Służbę Bezpieczeństwa, katowanych i przetrzymywanych w więzieniach, skazywanych w sfingowanych
procesach sądowych, potajemnie mordowanych; tych, których groby są odkrywane bądź nadal poszukiwane. Modlitwą
obejmiemy m.in. gen. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" i jego podkomendnych spoczywających prawdopodobnie na Brusie,
tych nieznanych, których mogiły będą wiosną odkrywane na łódzkiej Łączce na cmentarzu na Dołach czy mjr. Zygmunta
Szendzielarza "Łupaszkę", którego tu w Łodzi pożegnamy 21 i 22 kwietnia. Patriotyczną oprawę muzyczną liturgii przygotuje
schola dziecięco-młodzieżowa z Moszczenicy. Po Eucharystii, ok. godz. 19.00, w Centrum Światowych Dni Młodzieży Archidiecezji
Łódzkiej (ul. ks. I. Skorupki 13) odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Jerzego Oleksiaka pt.„LUDZIE COGITO".

Św. Kazimierz

4 marca

Św. Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spośród
sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Po powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się
sprawami publicznymi, wręcz przeciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swego
następcę i wciągał go powoli do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie Kazimierz
jako namiestnik rządził w Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym życiem
duchowym. Wezwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, umarł w drodze z powodu trapiącej go gruźlicy.
Kiedy w 1602 r. z okazji kanonizacji otwarto grób Kazimierza, jego ciało znaleziono nienaruszone
mimo bardzo dużej wilgotności grobowca. Przy głowie Kazimierza zachował się tekst hymnu ku czci
Maryi Omni die dic Mariæ (Dnia każdego sław Maryję), którego autorstwo przypisuje się św.
Bernardowi (+ 1153). Wydaje się prawdopodobne, że Kazimierz złożył ślub dozgonnej czystości. Miał
też odrzucić proponowane mu zaszczytne małżeństwo z córką cesarza niemieckiego, Fryderyka III.
Św. Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich świętych. Jest także głównym
patronem Litwy. W diecezji wileńskiej do dziś zachował się zwyczaj, że w dniu św. Kazimierza
sprzedaje się obwarzanki, pierniki i palmy; niegdyś sprzedawano także lecznicze zioła (odpustowy
jarmark zwany Kaziukami). W tym samym roku Pius XII ogłosił św. Kazimierza głównym patronem
młodzieży litewskiej

Święty Józef

19 marca

19 marca każdego roku Kościół powszechny oddaje cześć Świętemu Józefowi, Oblubieńcowi
Najświętszej Maryi Panny Święty Józef, Opiekun Pana Jezusa na życie zarabiał stolarstwem i pracą
jako cieśla. Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją
Opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół słusznie stawia św. Józefa na czele
wszystkich świętych i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii. Apokryfy i pisma Ojców
Kościoła wysławiają jego cnoty i niewysłowione powołanie - oblubieńca Maryi, żywiciela
i wychowawcy Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów, krajów, m.in.
Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji i miast oraz patronem
małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników,
rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także jako patron dobrej
Św. Józef
śmierci.
i 10-letni Jezus
Św. Józef jest głównym patronem naszej Archidiecezji. W tym dniu podczas uroczystej Mszy św.
o godz. 18.00 Ks. Arcybiskup wręcza osobom świeckim odznaczenia za zasługi dla Archidiecezji Łódzkiej. „Trzeba modlić się
o orędownictwo (św. Józefa); jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się
zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji” (Św. Jan Paweł II
Adhortacja apostolska o świętym Józefie, Redemptoris Kustos, n. 29).

Czerwińskie Misterium Męki Pańskiej
Czerwińskie Misterium Męki Pańskiej należy do najsłynniejszych polskich misteriów pasyjnych. Tekst tego dramatu
napisał salezjanin - ks. dr Franciszek Harazim (1885-1941). Muzyka do spektaklu jest dziełem innego salezjanina wybitnego kompozytora - ks. dr Antoniego Hlonda (1884-1963), zasłużonego przede wszystkim na polu muzyki
kościelnej, podpisującego swoje dzieła pseudonimem "Antoni Chlondowski". Po raz pierwszy misterium "Męki
Pańskiej" Harazima - Chlondowskiego zostało wystawione 8 marca 1931 r. w Krakowie, a po II wojnie światowej
przywędrowało do Czerwińska. Pięcioaktowe misterium, rozpoczynające się od sceny na Górze Oliwnej,
w inscenizacji czerwińskiej zostało poszerzone o prolog, który przenosi akcję do Wieczernika. Ukazuje on
najważniejsze wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy, bezpośrednio poprzedzające mękę Chrystusa i nierozerwalnie z nią
związane.
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W klasztorze czerwińskim Misterium wystawiono pierwszy raz w 1949 r. Od tego momentu Czerwińska Męka
wpisała się w tradycję Mazowsza. To wartościowe wydarzenie teatralne ściągało publiczność z całej Polski, było
jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie.
Przez długie lata wykonawcami Misterium byli nowicjusze salezjańscy. Po likwidacji
nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Czerwińsku nad Wisłą tradycja Misterium
wygasła. W 2014 roku powróciliśmy do tradycji Czerwińskiego Misterium i widząc wielkie
zainteresowanie ze strony wiernych, pragniemy kontynuować dalej to dzieło zbliżające ludzi
do Boga. W roku 2016 proponujemy prawie dwugodzinny spektakl poszerzony o nowe
wątki, wzbogacony bogatszą oprawą muzyczną i większą liczbą aktorów. Pragniemy,
aby przeżycie Misterium było pięknym doświadczeniem wielkopostnej modlitwy
i refleksji, poprzez którą wierny ma możliwość uczestniczenia w ostatnich godzinach
życia Jezusa Chrystusa. Aktualnie organizacją Misterium zajmuje się Salezjański Ośrodek
Młodzieżowo-Powołaniowy Emaus, a w spektaklu biorą udział profesjonalni aktorzy
i młodzież ze środowisk salezjańskich.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Ks. Tadeuszem Sochą zaprasza na wyjazd autokarem na
Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska 19 marca 2016 roku. Koszt 75 zł. Zapisy w kancelarii
parafialnej. Wyjazd o godz. 6.00. W programie ponad to: Zwiedzanie klasztoru, Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia, Muzeum Misyjnego i Muzeum Kardynała Augusta Hlonda.

Brama Święta (9)
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia rozpoczął się 8.12.2015r. uroczystym otwarciem Drzwi Świętych
w Bazylice św. Piotra. W drzwiach tych znajduje się 16 obrazów - płaskorzeźb wyrytych w brązie.
Ponieważ obrazy te nawiązują do tematu miłosierdzia, w oparciu o obszerne fragmenty książki kard.
Virgilio Noe pt. „Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie” przedstawiamy opis kolejnych paneli
zawartych w tej Świętych Drzwiach. W tym odcinku:

Panel ósmy: Uzdrowienie paralityka
Weź swoje łoże i idź…(Mk2,1-11)

Jezus przebywał w Kafarnaum prawdopodobnie
w domu Piotra. Widząc przybywające zewsząd tłumy ludzi
zaczął glosić im Słowo Boże. Obecność tak wielu osób
uniemożliwiała czterem mężczyznom niosącym człowieka
sparaliżowanego wejście do domu przez drzwi.Zmusza to ich do
odkrycia dachu i spuszczeniu łoża chorego na linach. Czynią to z wielką determinacją, bardziej powodowani WIARĄ,
niż okolicznościami. Jezus zapewnia paralityka, że Bóg przebacza mu grzechy, które wedłóg ówczesnego przekonania
Żydów były prawdziwą przyczyną choroby. Czyniąc tak, budzi w nim nadzieję. Jeżeli Bóg mu przebacza, może ufać,
że zostanie też uzdrowione jego ciało. To ewngeliczne zdarzenie nabiera wyjątkowej mocy w Roku Jubileuszowym
Miłosierdzia. Każdy będzie mógł otrzymać odpuszczenie grzechów i przeżyć odkupienie, które ma trwac w każym
z nas i w świecie. Królestwo Boże zacznie wzrastać na nowo i umocni się. Płaskorzeźba przywołująca scenę
z Kafarnaum pozwala przeżyć jeszcze raz tę chwilę, w ktorej paralityk zaczyna podnosic się z łoża pociągnięty mocą
gestu rąk i slów Jezusa. Poznanie płynące z tego cudu rozświetla jeszcze bardziej misterium osoby Jezusa.
Dzieło cudu Chrystusa jest do dziś kontynuowane, ale nie przez natychmiasową łaskę uzdrowienia,
usuwającą potrzebę dalszego leczenia, rechabilitacji itp. Zbawcza potęga Odkupiciela nie wyczerpała się,. Kiedy
dotyka nas choroba, trzeba dalej WIERZYĆ rozważjąc to w modlitwie, że on ciągle zbawia, wskazując nam sens
cierpienia, jako dopełnienie zbawczego cierpienia Krzyża.
Każdy chrześcijanin kontynuuje dzieło Chrystusa kiedy wspomaga cierpiących chorych. Asystując chorym uobecnia się Chrystusa, sprawia się, że
cierpiący może odczuć obecność Syna Bożego, który pochyla się nad chorym członkiem swego Mistycznrgo Ciała.
Widząc cud dokonany przez Jezusa, umożliwiający choremu poruszanie się i niesienie własnego łoża, idący za Chrystusem z mocą wyznają wiarę
i chóralnie podnoszą uwielbienie: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego! Inni natomiast broniąc jakoby religijnej prawowierności
sprzeciwiają się objawieniu się miłości miłosiernej Boga i wypełnieniu się Jego zamysłu zbawienia.
W następnym odcinku: „Panel dziewiąty Bramy Świętej – PRZEBACZENIE JAWNOGRZESZNICY”

Mały Franciszek

DRZEWO ŻYCIA - Uczynki miłosierdzia drogą do świętości

Drogie Dzieci, w ubiegłym miesiącu przypomniałyście sobie Uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała.
W tym miesiącu postarajcie się je wypełniać. I to jest pierwsza część Waszego zadania. Druga polega na
wspólnym utworzeniu Drzewa uczynków miłosiernych, które nazwiemy Drzewem Życia.
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Symbolem dobrych uczynków, które wypływają z pomagania, dobroczynności, miłosierdzia będą wasze dłonie
odrysowane na zielonym kartonie i wycięte. Na każdej z tych dłoni wypiszcie wasze uczynki miłosierdzia -nawet
te najdrobniejsze: kiedy odwiedzacie chorego kolegę, czy pomodlicie się za zmarłą osobę, może pomożecie komuś
potrzebującemu, wspomożecie biednego na ulicy, podzielicie się z koleżanką kanapką lub poczęstujecie kolegę
jabłkiem lub cukierkiem, a może gdy komuś będzie smutno i przykro postaracie się go
pocieszyć i pomożecie mu w rozwiązaniu jego problemu. Uczynkiem miłosiernym
będzie też to, że wybaczycie koledze czy koleżance ich złe zachowanie i pierwsi
wyciągniecie rękę do zgody lub zrezygnujecie z oglądania telewizji lub grania na
komputerze, a w tym czasie zajmiecie się młodszym bratem lub siostrą lub posprzątacie
swój pokój . To są tylko przykłady. Na pewno codziennie jesteście w stanie wykonać ich
wiele. Te wycięte zielone dłonie z waszymi uczynkami miłosiernymi przynieście do
kościoła. One utworzą koronę naszego parafialnego Drzewa Życia. Losowanie nagród odbędzie się w niedzielę
Miłosierdzia Bożego 3 kwietnia po mszy św. o godz. 11.00. Pozdrawia Was - Wasz Anioł

Głos Akcji Katolickiej
Ofensywa liberalizmu – wojna z chrześcijaństwem (4).
Ciąg dalszy wystąpienia Haliny Szydełko Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej na II
Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej, który odbył się w Krakowie w dniach17-20 września 2015 roku.
Jaka jest Europa, którą tak niepochlebnie ocenił Ojciec Święty Franciszek? Pod względem
praktyk religijnych kraje Europy możemy podzielić na trzy grupy.
Pierwsza obejmuje kraje, w których praktykuje regularnie co czwarta osoba. Należą do
niej : Polska, Irlandia, Słowacja, Włochy i Portugalia. Druga grupa, to kraje, gdzie praktykuje
nie mniej niż 10% . To Ukraina, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy. I wreszcie trzecia grupa,
gdzie praktykujących jest mniej niż 10 %. To Francja, Rosja i kraje skandynawskie. Do tego,
w Irlandii, Szwajcarii, Portugali, Niemczech i Hiszpanii, wśród praktykujących jest znacznie
więcej ludzi starszych niż młodych. Ukraina jest jedynym krajem, gdzie młodzież częściej
praktykuje niż ludzie starsi.
Tyle jeśli chodzi o statystyki. A jak wygląda rzeczywistość w poszczególnych krajach
Europy. Irlandia, w której jest tak wielu praktykujących, w tym roku zalegalizowała tak zwane
śluby homoseksualne. Hiszpania, rządom lewicy „zawdzięcza” nie tylko homo małżeństwa, ale
również prawo do adoptowania przez takie pary dzieci oraz aborcję na życzenie. W Holandii,
w związku z odejściem ludzi od Kościoła, w najbliższej dekadzie zamkniętych zostanie tysiąc świątyń – 400 katolickich i 600
protestanckich. W tym położonym w środku Europy kraju, w ubiegłym roku pozbawiono życia w wyniku eutanazji 4.188 osób.
Połowa przypadków nie jest zgłaszana władzom. Szokujące są również statystyki w Belgii. Każdego dnia eutanazji poddawanych
jest 5 osób. W 2013r. król Belgii podpisał ustawę zezwalającą na eutanazję nieuleczalnie chorych dzieci. Francuzi również
przyjęli ustawę zezwalającą na eutanazję, choć unikają tego słowa. Ustawa mówi o „ głębokim i trwałym uspokojeni pacjenta”.
Cóż za hipokryzja. Dania jako pierwszy kraj na świecie zalegalizowała tzw. twardą pornografię. Z jej przykładem poszła Holandia
i Szwecja. To tylko kilka przykładów rozprzestrzeniania się cywilizacji śmierci. Można wymienić jeszcze współczesne
niewolnictwo, tj. handel ludźmi, zmuszanie do prostytucji, do niewolniczej pracy. Nie w Afryce, nie w Azji, tu, w Europie w XXI
wieku.
Dlaczego do tego doszło? Podważanie podstawowych zasad cywilizacji chrześcijańskich to długi proces, który trwał od lat. To
była systematycznie podawana trucizna, która zatruwała serca ludzi, również wierzących. Powoli zamiera sumienie,
chrześcijańska moralność, nawet zdrowy rozsądek. Bo jak rozumieć postulaty genderowców, którzy uważają, że płeć jest
warunkowana kulturowo? Cztero letnie, dziecko oglądając telewizję pyta : Dlaczego ta pani ma brodę? Zrozumie, kiedy do
przedszkola trafią genderowi edukatorzy. Mam nadzieję, że na to nie pozwolimy. (cdn.)
Zdjęcia na stronach 5,6,9 i 10: Stacja piąta - kościół św. Franciszka z Asyżu. 15.02.2016. Msza św. koncelebrowana pod
przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego / © Archidiecezja Łódzka

Głos Świętego Franciszka nr 66

MARZEC 2016

9

Ludu kapłański, ludu królewski,
Zgromadzenie święte, ludu Boży,
Śpiewaj Twemu Panu!
Bóg stawia przed nami różne cele - te ziemskie i wieczne. Osiągamy je na różne
sposoby. W ich zdobywaniu bardzo często nie doceniamy roli cierpienia fizycznego
i duchowego, które inni nam zadają lub sami ściągamy na siebie. Czasami uważamy
cierpienie za przeszkodę w osiągnięciu celu.
A w rzeczywistości każda przeszkoda, każde cierpienie może stać się
nieocenioną łaską w naszym rozwoju. Musimy jednak wziąć swój krzyż i iść za
Chrystusem, chociażby przez Golgotę i wtedy zobaczymy, że każde cierpienie jest
łaską, która rodzi wyższego rodzaju zwycięstwo, rodzi ZMARTWYCHWSTANIE.
Po swoim Zmartwychwstaniu Jezus ukazał się uczniom nad Jeziorem
Galilejskim i zapytał głosem pełnym troski: „Dzieci macie coś do jedzenia?”
Uczniowie nie mieli nic do spożycia, wtedy Jezus przygotował im posiłek.
Chrystus widzi nasze różne głody, pragnienia i przygotowuje dla nas
posiłek.
Z racji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy każdemu - wszystkim
naszym Kapłanom, Parafianom i sobie, abyśmy usłyszeli zaproszenie Chrystusa i zasiedli w radości
i pokoju do uczty, którą przygotował nam Chrystus, uczty którą przypomina nam wielkanocne
śniadanie.
Redakcja Głosu Świętego Franciszka
(do życzeń wielkanocnych wykorzystano refleksje Ks. Ryszarda Kopra)

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
W lutym 2016:
Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali:
Fabian Przemysław Małecki, Natan Patryk Pietrasik

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Edmund Jaworski, Jerzy Gmitrasiuk, Bogdan Kuna, Julianna Wojdyło, Renata
Tyrolczyk, Henryk Myszka, Bolesław Godziszewski, Jan Szczęsny, Bożena Moszczyńska,
Helena Pecyna, Janina Krawczyk, Michalina Siotor, Edward Zielski, Janina Kiereś

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)
SOBOTA
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:
7.00;

8.00;

9.30;

6.30; 7.30; 17.30;
6.30; 7.30; 8.00;
11.00 (z udziałem dzieci); 12.30;

18.00
18.00
18.00

W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU
w ostatni piątek miesiąca (26 lutego) 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

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Fragment krzyża
znajdującego się przy ołtarzu – fot Maria Mazurkiewicz 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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