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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
W nasze chrześcijańskie życie wplecione jest również cierpienie. Przybiera ono różne formy: choroba, kalectwo, śmierć. Cierpienie nie jest
czymś bezsensownym. Przyjęte z wiarą i ofiarowane Bogu może przyczynić się do zbawienia świata.
Nadchodzący Wielki Post to czas, byśmy wpatrując się w cierpiącego Jezusa dostrzegli wartość cierpienia. Droga Krzyżowa, Gorzkie
Żale, rekolekcje wielkopostne, to kolejna szansa w naszym życiu, byśmy zrozumieli, za jaką cenę zostaliśmy zbawieni. To kolejna szansa,
abyśmy wzięli własny Krzyż i złączyli go z Krzyżem Jezusa, byśmy
razem z nim uczestniczyli w dziele zbawienia dzisiejszego świata.

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Jesteśmy powołani do szczęścia, by być błogosławionymi i jesteśmy nimi już teraz, na ile stajemy po stronie Boga, Jego królestwa, po stronie tego, co nie jest ulotne, ale trwa na życie wieczne. Jesteśmy szczęśliwi, jeśli
uznajemy siebie za potrzebujących wobec Boga i jeśli, tak
jak On i z Nim jesteśmy blisko ubogich, dotkniętych cierpieniem i głodnych… Stajemy się zdolnymi do radości za
każdym razem, gdy posiadając dobra tego świata, nie
czynimy z nich bożków, którym trzeba zaprzedać naszą
duszę, ale jesteśmy zdolni do dzielenia się nimi z naszymi
braćmi.
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-02/
papiez-franciszek-aniol-panski-17-lutego.html

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA:
Przyszłość Kościoła łódzkiego idzie przez rodzinę
IV Synod Archidiecezji Łódzkiej

Bóg cierpi
jak widzi rozbite
małżeństwa.

Bóg cierpi
jak widzi rozwalone
rodziny,
jak widzi dzieci w
domach dziecka.

Bóg cierpi
jak widzi rozbity
Kościół...

Temat rodziny jest tematem kluczowym, bo Bóg cierpi jak
widzi rozproszonych ludzi. Bóg
cierpi jak widzi rozbite małżeństwa. Bóg cierpi jak widzi rozwalone rodziny, jak widzi dzieci w
domach dziecka. Bóg cierpi jak
widzi rozbity Kościół, który jest
rodziną siostrami i braćmi, którzy są podzieleni, pozamykani w
swoich wyznaniowych kółkach.
Bóg cierpi! (homilia podczas Mszy św.

kończącej pierwszy etap synodalny i rozpoczynającej drugi poświęcony rodzinie; https://www.archidiecezja.lodz.pl)
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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

W LUTYM 2019

Odeszli do Pana…

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

Irena Cieślak, Władysława
Wiśniewska, Marian Stasiak, Elżbieta Więckowska,
Maria Wojciechowska,
Aleksander Michalski, Władysław Depczyk, Helena
Kmita, Irena Kałużna, Barbara Wesołowska, Krystyna
Sińska-Kulla, Marianna
Sztobryn, Janina Stefaniak, Teresa Szyller,
Mieczysława
Woskresińska, Dionizy

Stanisław Bartłomiej
Pawłowski.

Tłuczek, Mirosław Czapski,
Bogdan Pruski, Zbigniew
Gruszka, Bogusława Paszak,
Marek Wiśniewski, Andrzej
Chwalewski, Jolanta
Gąsiorowska, Jerzy Seiler,
Edward Krakowiak, Irena
Terepeta, Wielisław Zauder,
Kazimierz Nacewicz, Henryka Sosin, Janina Garstka,
Jan Gniłka.
Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie…

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:
DNI POWSZEDNIE ..………………....……..……………………….…7.00; 7.30; 17.30; 18.00
SOBOTY
………………………..…………………….……….…….7.00; 7.30;
8.00; 18.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA .....7.00; 8.00; 9.30;
11.00 (z udziałem dzieci);
12.30; 18.00
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom, w czwartki .…...17.30
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU w ostatni piątek miesiąca .….……. 18.00
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej
……………………………………………..…....15.00 – 17.30
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH w niedziele przed Mszą Św. …...……...7.00; 8.00; 9.30; 11.00
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w środy ...……………………. 18:00
DROGA KRZYŻOWA w piątki……………………………………………………………………..18.30
GORZKIE ŻALE w niedziele ………………………………….……………………………..…... 17.15

Panie, do
kogóż
pójdziemy?
Ty masz słowa
życia
wiecznego
(J6, 68).

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

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

http://franciszek.org.pl/

Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. Do użytku wewnętrznego wspólnoty parafialnej.
93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77; Okładka: 1. Trzecia stacja Drogi Krzyżowej; 10 stacje Drogi Krzyżowej w naszym kościele - fot.
Maria Mazurkiewicz. Zdjęcia wewnątrz numeru: https://archidiecezja.lodz.pl i inne strony Internetu.
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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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU
MODLITWY NA MARZEC 2019
EWANGELIZACYJNA
POWIERZONA PRZEZ
PAPIEŻA
FRANCISZKA

Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te,
które są prześladowane,
aby odczuwały bliskość
Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.
Członkowie Kół Różańcowych odmawiają codziennie
jedną wyznaczoną dziesiątkę
różańca

KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI
OJCZYZNY
I KOŚCIOŁA

O światło i moc Ducha Świętego dla odprawiających rekolekcje wielkopostne

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ

Aby cały Kościół
swoją
modlitwą
zawsze
wspierał
Ojca Świętego w
jego posłudze.

Członkowie Krucjaty z naszej
parafii modlą się w wyznaczonych godzinach 19 dnia
każdego miesiąca

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:
AKCJA KATOLICKA – Śpotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, we wtorki po Mszy sw. o godz. 17.30; w
tym miesiącu spotykamy się - 12 i 26 marca.
Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Koscielnym – ks. Tadeusz Śocha
SCHOLA – proby w soboty o 8.45. Śchola spiewa podczas mszy swiętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00.
Ścholę prowadzi Grzegorz Krautsztrung
ASYSTA – spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Śocha
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA - Śpotkania ministrantow - w kazdą sobotę o godz. 9.00. Opiekunem jest
ks. Robert Kuzma
ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą w trzecie niedziele miesiąca o godz. 17.00.
DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunami są ks. Tadeusz Śocha i ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. Zesłania Ducha
Świętego w Łaskowicach
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura

Akcja Katolicka przy naszej parafii zaprasza
6 kwietnia 2019r. w sobotę na pielgrzymkę
do Kałkowa - Godowa na

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
wystawiane przez aktorów teatru amatorskiego. W programie ponadto Msza święta
i zwiedzanie z przewodnikiem Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski oraz
Stacji Drogi Krzyżowej z Golgotą, licznych kaplic, pomników, Panoramy Świętokrzyskiej,
Oratorium Fatimskiego, Groty Lourdskiej, Muzeum.
Zapewniamy bilety, obiad, przejazd autokarem, ubezpieczenie.
Wyjazd o 6.00 sprzed kościoła. Koszt 120 zł.
GŁOS

ŚWIĘTEGO

FRANCISZKA

NUMER 102
MARZEC 2019
1.03

PIĄTEK

2.03

SOBOTA

3.03

NIEDZIELA

STR. 5

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE
I piątek miesiąca.
I sobota miesiąca.

3. rocznica śmierci abp Janusza Bolonka (2016)

8. NIEDZIELA ZWYKŁA. Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy św.

4.03 PONIEDZIAŁEK

ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA
535 lat temu, 4 marca 1484 r., zmarł królewicz Kazimierz Jagiellończyk, namiestnik królewski w Koronie Królestwa Polskiego; święty Kościoła katolickiego, patron Polski i Litwy, pochowany w Wilnie.

5. 03

WTOREK

Św. Wirgiliusza z Arles. OSTATKI

6. 03

ŚRODA

7. 03 CZWARTEK
8.03

9.03

PIĄTEK

SOBOTA

ŚRODA POPIELCOWA. Obowiązuje post ścisły. Błogosławieństwo i posypanie popiołem;
Początek akcji „Jałmużna Wielkopostna Caritas” - skarbonka Caritas.;
Rozpoczyna się 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
Kościół stacyjny: Matki Boskiej Zwycięskiej
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
I czwartek miesiąca. Św. Perpetuy i Felicyty
Kościół stacyjny: Chrystusa Króla
Kościół stacyjny: Najświętszego Serca Jezusowego (Retkinia); św. Jana Bożego, zakonnika;
Droga Krzyżowa 18.30
DZIEŃ KOBIET, Msza św. w intencji kobiet - kościół świętych Piotra i Pawła, godz. 18.00
Kościół stacyjny: Najświętszej Eucharystii
Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy

10.03 NIEDZIELA

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; Gorzkie Żale g. 17.15
Katechumenat: Obrzęd wybrania, archikatedra godz. 19.00

11.03 PONIEDZIAŁEK

Kościół stacyjny: św. Franciszka z Asyżu, godz. 18.00
45. rocznica śmierci Sługi Bożej Wandy Leszczyńskiej - Łodzianki, położnej z Oświęcimia, jej doczesne szczątki znajdują się w kościele Wniebowzięcia NMP, w którym została ochrzczona.

12. 03

WTOREK

13. 03

ŚRODA

Kościół stacyjny: św. Józefa (Ruda)
Kościół stacyjny: Przemienienia Pańskiego; 6. rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka

14. 03 CZWARTEK

Kościół stacyjny: św. Wojciecha; Rekolekcje dla kobiet w kościele MB Zwycięskiej, godz. 18.00

15. 03

Kościół stacyjny: św. Maksymiliana Marii Kolbego; Droga Krzyżowa 18.30;
Rekolekcje dla kobiet w kościele MB Zwycięskiej, godz. 17.30
Kościół stacyjny: Trójcy Przenajświętszej;
Spotkajmy się w domu św. s. Faustyny - O świeckich w Kościele, godz. 13.00, Krośnieńska 9
2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; Gorzkie Żale g. 17.15

PIĄTEK

16. 03 SOBOTA
17.03

NIEDZIELA

18.03 PONIEDZIAŁEK

20. 03
ŚRODA
21. 03 CZWARTEK

Kościół stacyjny: św. Anny. 57. rocznica święceń kapłańskich biskupa seniora Adama Lepy
Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, PATRONA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ, msza św. w bazylice
archikatedralnej godz. 18.00 ; Kościół stacyjny: Świętych Apostołów Piotra i Pawła
6. rocz. inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka; 14. rocznica śmierci biskupa Bohdana Bejze (2005)
Kościół stacyjny: Alberta Chmielowskiego
Kościół stacyjny: Matki Boskiej Jasnogórskiej

22. 03

Kościół stacyjny: św. Jana Ewangelisty; Droga Krzyżowa 18.30

19. 03

WTOREK

PIĄTEK

410 lat temu w 22 marca 1609 r. urodził się Jana II Kazimierz Waza, król Polski, który zasłynął min. ze złożenia
ślubów przed obrazem MB Łaslawej w katedrze lwowskiej.

23. 03 SOBOTA

Kościół stacyjny: św. Jana XXIII; Św. Turybiusza z Mongravejo

24.03

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Gorzkie Żale g. 17.15
Katechumenat: I skrutynium, archikatedra godz. 19.00; Narodowy Dzień Życia

NIEDZIELA

225 lat temu, 24 marca 1794 r., Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę, ogłaszając tym samym akt powstania
narodowego, znanego w historii jako Insurekcja Kościuszkowska.

25.03 PONIEDZIAŁEK

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
Kościół stacyjny: Matki Boskiej Różańcowej
Katechumenat: Przekazanie Symbolu Wiary, kaplica DA5 godz. 19.00
27. rocznica ustanowienia Archidiecezji Łódzkiej; 15. rocznica ustanowienia Metropolii Łódzkiej

26. 03

WTOREK

Kościół stacyjny: św. Elżbiety Węgierskiej; św. Dyzmy Dobrego Łotra

27. 03

ŚRODA

Kościół stacyjny: Opatrzności Bożej

28. 03 CZWARTEK

Kościół stacyjny: NMP Królowej Polski

29. 03

Kościół stacyjny: Najświętszego Serca Jezusowego (Julianów); Droga Krzyżowa 18.30

PIĄTEK

30. 03 SOBOTA
31.03

NIEDZIELA

Kościół stacyjny: Matki Boskiej Bolesnej; „24 godziny dla Pana”
77. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Dominika Kaczyńskiego (1942), zamordowanego w KL Dachau.
4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Gorzkie Żale g. 17.15
Katechumenat: II skrutynium; „24 godziny dla Pana”
Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych dla inteligencji - Kościół oo. Jezuitów, ul. Sienkiewicza 60

STR. 6

Dobrze przezyc Wielki Post
Wielki Post obejmuje okres czterdziestu dni przygotowania do Wielkanocy. Ponieważ niedziele wyłączone są z postu, aby zachować 40 dni pokutnych jego początek przypada na środę tzw.
Środę Popielcową i trwa do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. W okresie Wielkiego
Postu z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, nastrój pokuty podkreśla skromniejszy wystrój świątyni. Kolorem liturgicznym jest fiolet, w czwartą niedzielę róż, a w niedzielę Męki Pańskiej (Palmową)
czerwień. We Mszy św. przed Ewangelią zamiast Alleluja śpiewa się Chwała Tobie Królu wieków lub
Chwała Tobie Słowo Boże.
W Środę Popielcową odbywa się poświęcenie popiołu z gałązek pobłogosławionych w roku
ubiegłym w Niedzielę Palmową oraz obrzęd posypania głów popiołem. Tego dnia obowiązuje post
ścisły i wstrzymanie się od pokarmów mięsnych.
Post, jałmużna i modlitwa – to filary przeżywania okresu Wielkiego Postu. Jednak rozumienie tych wartości w dzisiejszym, zabieganym świecie, może sprawić trudności. Chodzi tu o głębsze
przylgnięcie do Boga, o nawrócenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wyrażone w większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu, większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w
czym mają pomόc również rekolekcje parafialne, w unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci
hucznych zabaw, w większym skupieniu się na modlitwie, zarówno tej prywatnej jak i wspólnotowej, w wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych, w korzystaniu z sakramentu pokuty i
pojednania, w uczestnictwie w nabożeństwach wielkopostnych - Drogi Krzyżowej (w piątki o
18.30) i Gorzkich Żali (w niedziele o 17.15), lub podejmowaniu pewnych szczególnych postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do
innych.

REKOLEKCJE w naszym kościele rozpoczną się w 3 niedzielę Wielkiego Postu.
Dla szkół podstawowych nauki prowadzić będzie Ks. Robert Kuźma.

25, 26 i 27 marca zapraszamy dzieci klas IV, V, VI, VII i
VIII.

28 i 29 marca zapraszamy dzieci klas 0, I, II, i III.

1 i 2 kwietnia zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.

Wszystkich parafian zapraszamy od 4. niedzieli Wielkiego Postu, 31 marca do środy, 3 kwietnia. Rekolekcje prowadzić będzie franciszkanin O. dr hab. Ignacy Kosmala wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego
oo. Franciszkanów w Łodzi - Łagiewnikach.

24 godziny dla Pana
„24 godziny dla Pana” To wielkopostne wydarzenie, którego inicjatorem
jest papież Franciszek. Polega ono na całodobowej adoracji Najświętszego
Sakramentu połączonej z możliwością spowiedzi. W Archidiecezji Łódzkiej odbędzie się ono 30 i 31 marca 2019r. Tego dnia przez 24 godziny
bez przerwy pozostanie otwartych kilka kościołów, co stworzy sposobność
do modlitwy adoracyjnej i spowiedzi sakramentalnej.
To piękne doświadczenie dla Kościoła. – mówił podczas zeszłorocznej akcji abp Ryś. – Zobaczyć siebie jako wspólnotę grzeszników, którzy
czasem też krzywdzą siebie nawzajem. Nie tylko grzeszą wobec Pana Boga,
ale i wobec siebie wzajemnie, ale też od Pana doznają przebaczenia i to
przebaczenie, wprowadza pokój między nimi! To jest doświadczenie rzeczywistej, prawdziwej i pięknej radości dla całego Kościoła: zobaczyć siebie jako grzeszników, którzy
są pojednani z Bogiem i między sobą!
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radycją Kościoła Łódzkiego w okresie Wielkiego Postu jest codzienne pielgrzymowanie do Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych.

rzez 34 dni wierni wraz ze swoimi pasterzami pielgrzymują do 34 świątyń, w których odbywa się Liturgia Stacyjna,
na którą składa się: Msza Święta celebrowana pod przewodnictwem biskupa, koronka do Bożego Miłosierdzia
oraz podjęcie indywidualnej i dobrowolnej praktyki pokutnej.
bp Ryś wskazał, że wędrówka po Kościołach stacyjnych pokazuje, że miasto, w
którym żyjemy jest przestrzenią świętą. Nie jest tylko przestrzenią przemysłu, studiów czy gospodarki, ale jest przestrzenią świętą poprzez sieć kościołów nałożonych na to miasto. W czasie liturgii stacyjnej zbierana jest jałmużna wielkopostna, która obok modlitwy i postu, jest sposobem wielkopostnego umartwienia i pokuty. Zebrana kolekta, jest zwyczajem stacyjnym, przekazywana na wsparcie dla najbiedniejszych rodzin danej parafii.
kalendarium naszej gazetki znajduje się wykaz parafii tworzących pielgrzymkowy szlak kościołów stacyjnych. Nasz kościół parafialny jest również kościołem stacyjnym. Msza św. pod przewodnictwem jednego z biskupów odbędzie się w poniedziałek 11 marca 2019r o godz. 18.00. Dla wielu osób codzienne
pielgrzymowanie do kolejnego kościoła stacyjnego jest ważną praktyką wielkopostną.
Wierni nawiedzający kościół stacyjny zgodnie z programem wielkopostnego pielgrzymowania mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W

W dalszym ciągu mocno przeżywamy to, że tak wielu nie
widzi potrzeby spotkania z Chrystusem w Eucharystii i nie
Dwa tygodnie temu zakończyliśmy wizytę duszpa- uczęszcza na niedzielną Mszę św. Prosimy Was, Siostry i
sterską zwaną "kolędą". W dniu dzisiejszym pragniemy ją Bracia, w imię Jezusa Chrystusa, byście mimo rozlicznych
krótko podsumować. Liturgia dzisiejszej niedzieli (24.02) obowiązków potrafili znaleźć czas dla Boga, od którego
stawia przed nami wymagające przykazanie miłości nie- ostatecznie wszystko zależy.
przyjaciół. Każdy kapłan idący w czasie "kolędy" z posługą
Poświęcacie się dla Waszych dzieci. Nie pozwólcie,
duszpasterską spotyka się z wielką życzliwością tych, któ- by wzrastały w atmosferze, która z chrześcijaństwem nie
rzy go przyjmują, ale też doświadcza obojętności, a nawet ma nic wspólnego. Niech wspólna modlitwa w rodzinie i
wrogości ze strony tych, którzy w Chrystusa nie wierzą. częsta Komunia św. stanie się stałą praktyką w naszych
Odwiedziliśmy 3749 rodzin.
chrześcijańskich domach. Uczyńcie również wszystko, by
Już w ubiegłym roku w sprawozdaniu z kolędy po- Wasze dzieci, szczególnie uczące się w szkołach ponadgimruszyliśmy kilka spraw. Pragniemy jeszcze raz podziękonazjalnych, uczęszczały na katechezę, która ma
wać za życzliwość i serdeczność jakiej doświadczaNiech wasze Wam dopomóc w chrześcijańskim wychowaniu
liśmy podczas naszych odwiedzin. To podziękowapowierzonych Waszej pieczy. Dziękujemy tym, z
nie kierujemy szczególnie do osób starszych i życie będzie którymi możemy spotkać się niemal w każdą nieschorowanych, które nie mogą już regularnie przepełnione dzielę podczas Najświętszej Ofiary. Chcemy otouczęszczać na niedzielną Eucharystię. Prosimy te modlitwą, czyć naszą chrześcijańską troską tych, którzy z różosoby o modlitwę i o to, by chociaż z racji świąt
lekturą
nych względów nie mogą spotkać się z Chrystusem
Bożego Narodzenia i Wielkanocy otwierały swoje
w Komunii św. Pamiętajcie, że na mocy SakramenPisma
serce dla Chrystusa obecnego w Eucharystii. W
tu Chrztu św. należycie do Kościoła. Niech Wasze
dalszym ciągu do wielu mieszkań nie mogliśmy Świętego, życie będzie również przepełnione modlitwą, lekuczestnicdotrzeć. Stoją puste lub są wynajmowane przez
turą Pisma św., uczestniczeniem w Mszy św., a Bóg
ludzi, którzy nie widzą potrzeby spotkania z kapłatwem we bogaty w miłosierdzie pozwoli Wam rozumieć
nem. Nie chcą w ten sposób wyznać swojej wiary.
Mszy Św. wszystko w świetle wiary. (cd na str.8)

Drodzy Siostry i Bracia!

STR. 8

Święty miesiąca - 7 marca

Święte męczennice Perpetua i Felicyta
Urodziły się pod koniec II wieku w północnej Afryce, należącej do
imperium rzymskiego w mieście położonym 30 km od Kartaginy (dziś Teburbo w Tunisie) . Perpetua pochodziła ze szlachetnej rodziny. Jej rodzice
byli bardzo bogaci, wysoko postawieni, mieli duży majątek i piękny dom
z ogrodem. Felicyta była jej… niewolnicą. Jednak to określenie zupełnie
do niej nie pasowało, Felicyta lubiła swoją pracę, nigdy nie czuła się wykorzystywana, ani poniżana, a z Perpetuą łączyła ją prawdziwa przyjaźń.
Były w podobnym wieku, miały takie samo radosne usposobienia,
potrafiły cieszyć się każdym dniem i z pewnością uwielbiały godzinami rozmawiać, dzieląc się doświadczeniami młodych mężatek i snując plany
o przyszłości swoich dzieci. Perpetua w tajemnicy przed ojcem poganinem
przyjęła wiarę chrześcijańską i zaczęła do niej przekonywać swych bliskich: brata Saturusa oraz niewolników - Felicytę, Rewokatusa, Sekundulusa i Saturninusa. Wbrew cesarskiemu zakazowi katechumeni rozpoczęli
przygotowanie do chrztu. Wkrótce jednak zostali aresztowani i wtrąceni do
więzienia.
Perpetua w chwili aresztowania miała 22 lata. Miała malutkiego synka, którego przynoszono jej do karmienia. Felicyta znajdowała się w
ósmym miesiącu ciąży. Po krótkim procesie wszystkich więźniów skazano
na śmierć przez rozszarpanie przez zwierzęta. Felicyta bała się, że ciąża
oddzieli ją od towarzyszy i będzie musiała stanąć na arenie sama lub, co
gorsza, z pospolitymi rzezimieszkami. Prawo rzymskie zakazywało bowiem
wykonywania kary śmierci na kobietach brzemiennych.
Dwa dni przed egzekucją wszyscy modlili się o pomoc w tej sprawie. I stał się cud.
Zaraz po zakończeniu wspólnych modłów Felicyta zaczęła rodzić. W wielkim bólu, bo był to
dopiero ósmy miesiąc ciąży, wśród drwin strażnika więziennego, wydała na świat dziewczynkę. Biednemu dziecku, nie dane było doznać pieszczot rodzonej matki. Na szczęście
wychowaniem dziewczynki, z pełnym oddaniem, zajęła się inna chrześcijanka. Zachowały
się autentyczne dokumenty, opisujące powyższe wydarzenia - pamiętnik pisany w więzieniu
przez św. Perpetuę oraz relacja naocznego świadka.
Tuż przed męczeństwem Perpetua i Felicyta otrzymały chrzest, bowiem w czasie
aresztowania były jeszcze katechumenkami. Męczennicy wymienili między sobą pocałunek
pokoju. Wyprowadzono je na arenę i wypuszczono na nie dzikie zwierzęta, które nie nie
rozszarpały skazańców, jedynie dotkliwie poraniły kobiety. Gladiatorzy dobili je więc mieczami. Męczeńska śmierć miała miejsce 7 marca 202 lub 203 r.
Perpetua i Felicyta są patronkami bezpłodnych kobiet.
https://brewiarz.pl; https://kosciol.wiara.pl

(dokończenie ze str. 7)

Prosimy
dobrego
Boga, byśmy mogli
w parafii
czuć się
jedną wielką rodziną.

GŁOS

ŚWIĘTEGO

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 75 050,- zł.
Wkrótce chcemy powrócić do modernizacji prezbiterium kościoła, którą opóźnił między innymi pożar
dzwonnicy. Po pożarze wymieniono drewniany podest w pomieszczeniu zegarowym, wymieniono zegar wieżowy, wykonano nową automatykę napędową do dzwonów wraz z instalacją elektryczną. Dzięki
Waszej ofiarności możemy realizować podejmowane przedsięwzięcie.
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.
Nadchodzący 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.

FRANCISZKA

NUMER 102

Mały Franciszek

STR. 9

Kochane Dzieci,
W tym miesiącu Środą Popielcową i posypaniem głów popiołem
rozpoczynamy Wielki Post. Będziemy więcej czasu poświęcać na
modlitwę, będziemy częściej się spotykać w kościele: na mszach
św., na Drodze Krzyżowej, może na Gorzkich Żalach. Swoimi dobrymi uczynkami będziecie pomagać nieść krzyż Jezusowi. Wystarczy dostrzec Jezusa w drugim człowieku, w mamie, tacie, w
koleżance lub koledze, może w osobie starszej lub chorej. Wystarczy sprawić uśmiech na ich twarzy. Pod koniec miesiąca, 28
i 29 marca, spotkacie się na rekolekcjach. Będzie je prowadził
dla was Ks. Robert Kuźma. To będzie ważny czas przygotowania
się do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.
A teraz drogie dzieci dowiecie się jaki konkurs przygotował
dla was wasz Anioł. W czasie Wielkiego Postu w każdy piątek
uczestniczyć będziemy w drodze, którą szedł Jezus niosąc krzyż - Drodze Krzyżowej. Podążajcie
razem z Nim od stacji do stacji.
Przyjrzyjcie się też zdjęciom na ostatniej stronie gazetki. Co one Wam przypominają? Są to
stacje Drogi Krzyżowej w naszym kościele parafialnym. Jeśli ułożycie je we właściwej kolejności, literki znajdujące się przy każdej z nich utworzą rozwiązanie. Zadaniem Waszym będzie również własnoręczne zilustrowanie na kartonie kredkami lub farbami wybranego wydarzenia z Drogi Krzyżowej
Pana Jezusa. Pamiętajcie, by każdemu rysunkowi nadać tytuł, np. Stacja IV - Pan Jezus Spotyka swoją Matkę itp.. W ten sposób stworzycie własną Drogę Krzyżową, którą przedstawię na wystawie w
kościele. Przygotujcie się też do konkursu kwietniowego. Będziemy odtwarzać Drogę
Światła Pana Jezusa, czyli zilustrujemy wydarzenia od Zmartwychwstania do Wniebowstąpienia. Losowanie nagród i podsumowanie obu konkursów odbędzie się w ostatnią niedzielę
kwietnia po mszy św. o godz. 11.00.
Drogie Dzieci, pamiętajcie w tym Wielkim Poście o Krzyżu, który przypomina o bezgranicznej miłości Jezusa do człowieka. Niech Wasz udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej będzie podziękowaniem za Jego wielką miłość. Pozdrawia was wasz Anioł.

OTWARCI NA SIEBIE !
RELACJE:

KOŚCIÓŁ - ŚWIECCY,

ŚWIECCY - KOŚCIÓŁ.

W sobotę 16 marca 2019 r. o godzinie 14.00 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej 9 w Łodzi, odbędzie się kolejne spotkanie
z cyklu: “Spotkajmy się w domu Faustyny”. Tym razem w panelu dyskusyjnym porozmawiamy o świeckich w Kościele.
W dyskusji wezmą udział: przedstawiciel duchowieństwa: Ks. dr Tomasz Falak - Diecezjalny Ojciec Duchowny oraz przedstawiciel świeckich: Szymon Malinowski - Domowy
Kościół, Redakcja portalu internetowego TuŁódź.com.
Moderatorem panelu dyskusyjnego będzie Ks. dr. Paweł Gabara.
Organizatorem spotkania jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy par. św. Franciszka z Asyżu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Łódzkiej zaprasza:
8 marca o godz. 18.00 wszystkie Kobiety do uczestnictwa w liturgii Mszy św. sprawowanej w ich intencji. Drodzy Panowie, jeśli macie u boku ukochaną Kobietę, zachęćcie ją i zaproście do udziału w tej modlitwie, w czasie której świadectwem o roli Kobiety w Kościele podzieli się liderka katolickiej wspólnoty dla
kobiet OlaBoga. Eucharystia będzie sprawowana w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła u. Nawrot
104.
14 i15 marca o godz. 18.00 na rekolekcje dla kobiet, które poprowadzi dominikanin o. Tomasz Nowak w Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej, ul. Łąkowa 27.
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