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Słowo Księdza Proboszcza
Żyjemy jeszcze wspomnieniami świąt Bożego Narodzenia. W kościele są choinki i żłóbek.
Śpiewamy jeszcze kolędy. Uświadamiamy sobie, że Jezus przynosi nam zbawienie.
Przed nami już blisko Wielki Post. Wielki Post w Roku Miłosierdzia. Musi on być przeżyty
w sposób wyjątkowy, bardzo głęboko przez każdego chrześcijanina. Byśmy mogli osiągnąć
zbawienie. Chrystus cierpiał i umarł na Krzyżu. Był to wyraz Jego miłosierdzia, Jego miłości do
człowieka.
Obyśmy w tym czasie nie pozostali obojętni na miłosierdzie Boga.
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4. NIEDZIELA ZWYKŁA.
Dzień powszedni
OFIAROWANIE PAŃSKIE (MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ)
Dzień Życia Konsekrowanego.
Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego
Dzień powszedni
Dzień powszedni. TŁUSY CZWARTEK
Św. Agaty, dziewicy i męczennicy
Św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników.
Ostatnia sobota karnawału
5. NIEDZIELA ZWYKŁA. Niedziela miesięcznej
adoracji Najświętszego Sakramentu
Rozpoczyna się (od 7 do 13 lutego)
49 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
Dzień powszedni
Dzień powszedni. OSTATKI
ROZPOCZYNA SIĘ WIELKI POST
ŚRODA POPIELCOWA/ Obowiązuje post ścisły
Rozpoczynają się (od 10 do 14 lutego)
Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty
Dzień powszedni. 23 ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Dzień powszedni / DROGA KRZYŻOWA
Dzień powszedni
1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU / GORZKIE ŻALE
WALENTYNKI
Dzień powszedni.
Kościół stacyjny: Św. Franciszka z Asyżu
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni / DROGA KRZYŻOWA
Dzień powszedni
2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU / GORZKIE ŻALE
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni / DROGA KRZYŻOWA
Dzień powszedni
3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
GORZKIE ŻALE
Dzień powszedni

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI
JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA
GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
"Ta religijność ludowa jest prawdziwą formą ewangelizacji, którą trzeba zawsze popierać i
dowartościowywać, nie pomniejszając jej znaczenia. W sanktuariach bowiem nasi ludzie żyją swą
głęboką duchowością, tą pobożnością, która od wieków kształtowała wiarę przez nabożeństwa
proste, ale bardzo znaczące. Pomyślmy, jak gorąca jest w tych miejscach modlitwa do Chrystusa
Ukrzyżowanego, różańcowa czy też Droga Krzyżowa. Błędem byłoby uważać, że idący w
pielgrzymce żyją duchowością «masową», a nie osobistą. W rzeczywistości pielgrzym niesie z sobą
swoją historię, swoją wiarę, blaski i cienie własnego życia. Każdy nosi w sercu szczególne
pragnienie i modlitwę w jakiejś określonej intencji. Kto wchodzi do sanktuarium, czuje od razu, że
jest u siebie w domu, przyjęty, zrozumiany i wsparty" - powiedział Ojciec Święty Franciszek do pielgrzymów zgromadzonych 21
stycznia 2016r. w Auli Pawła VI w Watykanie.
(http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnoscipapieskie;fot.shutterstock.com)
Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach
papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego.
„Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz
refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi
Ojciec Święty – oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” (Ojciec Święty Franciszek, List z dnia 1
września 2015 roku). 12 kościołów w Archidiecezji Łódzkiej, w których można dostąpić łaski odpustu zupełnego wymienionych
było w poprzednim numerze naszej gazetki. Modlitwa Papieża Franciszka na Jubileusz Miłosierdzia dołączona jest z
obrazkiem do tego wydania Głosu Św. Franciszka

W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:
► Zapraszamy do odwiedzania STRON INTERNETOWYCH:
Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/
Akcji Katolickiej Arch. Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/
Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/
► KOLĘDA – wizyta duszpasterska księży w domach parafian i błogosławieństwo mieszkań - w dni powszednie od poniedziałku do
piątku - od godz. 16.00, w soboty - od godz. 10.00. Dziękujemy za życzliwe przyjmowanie kapłanów podczas kolędy i złożone
ofiary. Harmonogram kolędy ogłaszany w każdą niedzielę jest wywieszany w gablocie informacyjnej na zewnątrz kościoła oraz
umieszczany na stronie internetowej parafii w zakładce: Kolęda 2015/2016 . Prosimy o właściwe przygotowanie się do tej wizyty –
na stole biały obrus, krzyż, świece, woda święcona, pismo święte. Dzieci prosimy o przygotowanie zeszytów od religii.
- Po skończonej kolędzie wracamy do mszy świętych wieczornych w dni powszednie o godzinach 17.30 i 18.00.
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom - w czwartki o godz. 17.30 (w czasie trwania kolędy
o 18.00)
► 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 (w czasie trwania kolędy
duszpasterskiej do 18.00).
► 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
► ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (MB GROMNICZNEJ) - 2 lutego we wtorek.
- podczas mszy świętych 0 godz. 9.00 i 18.00 – obrzęd błogosławieństwa świec (gromnic)
- DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO.
- ZAKOŃCZENIE ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO w bazylice Archidiecezjalnej – o godz. 12.00 zostanie
odprawiona uroczysta koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego.
- Zbiórka ofiar do puszek na potrzeby zakonów kontemplacyjnych Archidiecezji Łódzkiej
► W tym miesiącu przypadają
- PIERWSZY CZWARTEK - 4 lutego (pamiętamy o modlitwach w intencji naszych kapłanów). Powiedział
Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Tak mówi staropolskie
przysłowie. W polskiej tradycji ludowej ostatni czwartek przed Wielkim Postem to tłusty czwartek. Rozpoczyna on ostatnie dni
karnawału zwane zapustami. Tego dnia pieczemy i zjadamy pączki, faworki czyli chrusty. Smacznego!
- PIERWSZY PIĄTEK - 5 lutego (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 - 6 lutego (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 – 7 lutego
► W LITURGII KOŚCIOŁA W TYM MIESIĄCU WSPOMINAMY:
- św. Błażeja, biskupa i męczennika (wspomnienie dowolne) w środę 3 lutego (tam, gdzie istnieje zwyczaj można udzielić
błogosławieństwa świecami św. Błażeja przeciwko chorobom gardła), św. Agatę, dziewicę i męczennicę w piątek 5 lutego ( tam,
gdzie istnieje zwyczaj można udzielić błogosławieństwa chleba i wody - więcej na stronie 5) oraz św. Pawła Miki i towarzyszy w sobotę 6 lutego. W okresie wielkopostnym wspominamy św. Polikarpa biskupa i męczennika – we wtorek 23 lutego
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► OSTATKI – 9 lutego we wtorek przypada ostatni dzień karnawału. Kończą się zapusty, czyli czas jedzenia obfitych i tłustych
potraw. Przyjęło się, że podczas Ostatków oprócz ucztowania i zabawy możemy się spodziewać wizyty przebierańców. Zwyczaj ten
polega na przebieraniu się okolicznych mieszkańców i wzajemnym odwiedzaniu oraz tańczeniu i śpiewaniu w zaprzyjaźnionych i
zupełnie obcych domach. Przebierańcy w zamian za odśpiewanie i odtańczenie kilku ludowych przyśpiewek otrzymują w każdym
domu drobną kwotę pieniężną, cukierki, pączki oraz jajka będące symbolem zbliżającej się Wielkanocy, z których wieczorem
przyrządza się jajecznicę. Przebierać się można w stroje różnych postaci, zwierząt lub maszkar, a napotkanym osobom wręcza się
zielone gałązki drzew iglastych. W miarę możliwości w grupie przebierańców powinny znaleźć się postacie diabła, śmierci, cyganki
lub cygana, niedźwiedzia, pary młodej, Żyda, lekarza, kominiarza itp

OKRES WIELKIEGO POSTU

„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary – uczynki miłosierdzia w Roku Jubileuszowym”

to tytuł tegorocznego papieskiego przesłania na zbliżający się Wielki Post.
Rozpoczyna się
40-dniowy okres PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO (przygotowania do
Wielkanocy). Możemy w tym czasie zaobserwować widoczne zmiany w Kościele: we Mszy św. przed
Ewangelią zamiast Alleluja śpiewa się Chwała Tobie Królu wieków lub Chwała Tobie Słowo Boże,
ołtarza nie ozdabia się kwiatami, gra na organach i innych instrumentach jest dozwolona tylko w celu
podtrzymania śpiewu.
► POPIELEC czyli Środa Popielcowa - 10 lutego - to Dzień Pokuty i
Modlitwy:
- Obowiązuje post ścisły a więc spożycie trzech posiłków, w tym jednego do sytości.
- Msze święte z obrzędem błogosławieństwa i posypania głów wiernych popiołem pochodzącym ze spalenia
palm poświęconych w zeszłoroczną Niedzielę Palmową o godz. 9.00 i 18.00
- Zbiórka ofiar do puszek na dzieła Caritas Archidiecezji Łódzkiej
► W czasie Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa:
- DROGA KRZYŻOWA w piątki o godz. 16.45 dla dzieci i o 18.30 dla młodzieży i dorosłych
- GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.15.
► 23. ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH - 11 lutego, w czwartek –przypadający we wspomnienie dowolne NMP z Lourdes.
Prosimy o ułatwienie chorym i starszym udziału w nabożeństwie o godz. 11.00. Spowiedź św. od 10.30
► DIALOGI W KATEDRZE - 12 lutego 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: Zagadnienia tożsamości płciowej
► I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 14 lutego:
– zbiórka ofiar na tacę na budowę kościołów Archidiecezji Łódzkiej.
- W kalendarzu świeckim – WALENTYNKI. Nazwa pochodzi od św. Walentego –
biskupa, który poniósł śmierć męczeńską – nie uległ torturom wymuszającym wyrzeczenie się Chrystusa, został ścięty 14 lutego 269
roku. Jego kult objął niemal całą Europę, a w Anglii i Stanach Zjednoczonych czczono go jako patrona zakochanych. Ten zwyczaj z
czasem przyjął się w innych krajach, a od kilku lat również w Polsce
► Biskupi naszej archidiecezji w okresie Wielkiego Postu pielgrzymują do wyznaczonych wielkopostnych kościołów stacyjnych,
przeżywając te dni we wspólnocie swojego Kościoła. Na liście kościołów stacyjnych znajduje się również nasza parafia
św. Franciszka. 15 lutego, w poniedziałek o godz. 18.00 zgromadzimy się na wspólnej modlitwie i mszy św. pod
przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego.
► II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21 lutego – zbiórka ofiar do puszek na potrzeby polskich misjonarzy w Afryce.
► ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOLA
► OSTATNI PIĄTEK MIESIĄCA - 26. lutego o godz. 18.00 - Msza św. w intencji zmarłych, których polecamy Bogu
w wypominkach, oraz w intencji tych, których powołał Bóg do siebie w ostatnim miesiącu.
► III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21 lutego
► REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla dzieci rozpoczną się 29 lutego
► 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. Ostatnio nasz Chór
swoim śpiewem wzbogacał liturgię podczas Eucharystii
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.

Pielgrzymkowe szlaki w Roku Życia Konsekrowanego (3)
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Ciąg dalszy podsumowania cyklu pielgrzymek pod wspólnym hasłem: Poznajemy życie konsekrowane w Kościele dzisiaj.
Ewangelia – Proroctwo – Nadzieja, organizowanych w Roku Życia Konsekrowanego przez ks. Asystenta Tadeusza Sochę
i członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. W kilku pielgrzymkach nawiedziliśmy kilkanaście miejsc klasztornych
i zakonnych. Oto kolejne z nich:
5.
Kanonicy Regularni Laterańscy
Z zakonem Kanoników Regularnych Laterańskich spotkaliśmy się na pielgrzymim szlaku
nawiedzając także w czerwcu Sanktuarium Matki Bożej w Mstowie. Historia obecności
Kanoników Regularnych w tym miejscu sięga XII w. Ogólnie należą oni do najstarszych
zakonów kleryckich, a mimo to popadli niemal w zapomnienie. Pierwsze wspólnoty zaczęły
powstawać na przełomie IV i V wieku. Jedną z takich wspólnot był klasztor założony przez św.
Augustyna w Hipponie. Dzisiaj, ponad półtora tysiąca lat później, naśladując Św. Augustyna,
kanonicy regularni pragną realizować ten sam ideał. Dewizą Zakonu, w której streszcza się cała
jego misja są słowa z Dziejów Apostolskich: "Cor unum et anima una" - mieć "jedno serce i jedną
duszę" [Dz 4,32], tak w życiu codziennym w klasztorach, jak i w posłudze duszpasterskiej
Kościołowi. Ciekawostką jest strój zakonny kanonika regularnego laterańskiego. Jest nim
sutanna czarna z krótką pelerynką, noszona w dni powszednie oraz podobna tylko biała (papieska)
sutanna, noszona w dni świąteczne oraz niedziele. Na tej drugiej sutannie wzorował się obecny strój papieski.
W jednej z ostatnich pielgrzymek z cyklu „Poznajemy życie konsekrowane w Kościele dzisiaj” byliśmy min. w Licheniu.
Wszystkim to miejsce dziś kojarzy się z sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i z piękną bazyliką, dziesiątą co do wielkości na
świecie. My mogliśmy tym razem spojrzeć na to miejsce przez pryzmat zgromadzeń zakonnych tu się znajdujących:
6.
Zgromadzenie Księży Marianów
Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest gospodarzem
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Założycielem
Zgromadzenia był błogosławiony o. Stanisław od Jezusa
Maryi
Papczyński
(1631-1701).
Mariańskie
zgromadzenie jest pierwszą wspólnotą zakonną męską
założoną na terenie Rzeczpospolitej, która przetrwała do
naszych czasów. Jest też pierwszym zakonem w całym
Kościele powszechnym, który nosi w swej nazwie tytuł
Niepokalanego Poczęcia NMP (przyjął ten tytuł na dwa
wieki przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym
Poczęciu Maryi). Obecnie Marianie w Licheniu oprócz opieki nad Sanktuarium prowadzą wiele dzieł, min: Centrum Pomocy
Rodzinie i Osobom Uzależnionym, Poradnię Wsparcia Płodności, bezpłatne Hospicjum dla nieuleczalnie chorych, Muzeum im.
ks. J. Jarzębowskiego przedstawiające zbiory eksponatów opowiadających o historii Polski i emigracji polskiej, Centrum
Formacji Maryjnej, Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań i inne.
7.
Siostry Imienia Jezus
Siostry z tego zgromadzenia współpracują z Marianami w prowadzeniu Sanktuarium licheńskiego. Siostry Imienia Jezus nie
noszą habitu, zgodnie z charyzmatem prowadzą życie zakonne na sposób cichego i ukrytego życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki
w Nazarecie, bez żadnych zewnętrznych oznak zakonnych. Ich założycielem był Bł. ojciec Honorat Koźmiński i Sł. Boża
Matka Franciszka Maria Witkowska. Hasło zgromadzenia brzmi: "Na większą chwałę Boga w Eucharystii ukrytego".
8.
Anuncjatki
Od niedawna na polskiej ziemi a dokładnie od marca 2009 r. w licheńskim Sanktuarium, posługują też
siostry anuncjatki. Jest to wspólnota monastyczna, klauzurowa, założona w 1502 r. przez św. Joannę de
Valois, królową Francji. Duchowość anuncjatek można streścić w jednym zdaniu: „Naśladować
Maryję, aby podobać się Chrystusowi”. Regułę ich życia wyjaśniła nam jedna z dwóch polskich sióstr
(pozostałe są narodowości francuskiej) z licheńskiego zgromadzenia anuncjatek. Stanowi ją Dziesięć
Cnót Ewangelicznych Matki Bożej: naśladowanie Najświętszej Maryi Panny Najczystszej,
Najroztropniejszej, Najpokorniejszej, Najwierniejszej, Najpobożniejszej, Najposłuszniejszej,
Najuboższej, Najcierpliwszej, Najmiłosierniejszej, Najboleśniejszej. Gdy bł. Stanisław Papczyński
założył zakon Marianów, nowa wspólnota została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w 1699 roku
również na regule Dziesięciu Cnót Ewangelicznych. To jest nić łącząca oba te zgromadzenia. Siostry
anuncjatki wyróżniają się spośród innych zgromadzeń wielokolorowymi habitami. Każdy kolor ma
inne znaczenie: szary symbolizuje pokutę i ubóstwo; czerwony – mękę Chrystusa; biały – czystość.
Czarny kolor welonu to znak konsekracji zakonnej. Na szyi siostry noszą niebieską wstążkę z
medalikiem – na jego awersie przedstawione jest Dzieciątko Jezus w ramionach Najświętszej Maryi
Panny, zaś na rewersie Dzieciątko Jezus i św. Joanna trzymająca w ręku krzyż. Dzieciątko nakłada na
palec św. Joanny pierścionek, na znak duchowych zaślubin. Habity sióstr – na wzór franciszkański –
przepasane są sznurem z dziesięcioma węzłami, symbolizującymi regułę Dziesięciu Cnót Ewangelicznych. Nazwa anuncjatki (po
francusku 'annonciade') pochodzi od słowa ‘annonciation’, które oznacza zwiastowanie. Podczas naszej pielgrzymki
nawiedziliśmy nowy i nowoczesny w stylu klasztor z kościołem Anuncjatek wybudowany w Licheniu, w Lesie Grąblińskim
obok miejsca pierwszych objawień Matki Bożej pasterzowi Mikołajowi Sikatce.
9.
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
W drodze powrotnej z Lichenia do Łodzi nawiedziliśmy Sanktuarium Narodzin i Chrztu Świętej Faustyny – siostry zakonnej,
patronki Łodzi, której historia powołania rozpoczęła się w naszym mieście. Tu przy Sanktuarium i domu rodzinnym świętej
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Siostry Faustyny posługują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Faustyna. Mogliśmy
uczcić świętą siostrę przez pocałowanie jej relikwii i wczuć się w atmosferę jej rodzinnego domu i parafii.
10.
SS. Antonianki od Chrystusa Króla
Z tym zgromadzeniem zapoznała nas siostra Joanna, antonianka, która uczestniczyła w
naszej pielgrzymce do Lichenia. W jednej z kaplic Bazyliki Licheńskiej poświęconej 108
męczennikom II wojny światowej znajduje się wizerunek jednego z błogosławionych
męczenników O. Anastazego Pankiewicza OFM (1882-1942), założyciela Zgromadzenia
SS. Antonianek. O. Anastazy był wiernym synem i czcicielem św. Franciszka z Asyżu,
gorliwym duszpasterzem zatroskanym szczególne o młodzież. Był misjonarzem
i rekolekcjonistą, budowniczym łódzkiego ośrodka duszpasterskiego: kościoła, klasztoru
i gimnazjum dla ubogich chłopców, mężnym świadkiem Chrystusowej Ewangelii. Zginął
śmiercią męczeńską za wiarę, zagazowany w samochodzie ciężarowym wraz całym
transportem 60 więźniów z obozu w Dachau. Przed samą śmiercią w tragicznych
okolicznościach stracił obie dłonie, wyciągnięte do pomocy drugiemu więźniowi. Podczas
wsiadania na ciężarówkę tej grupy więźniów, którzy mieli być wywiezieni z obozu do
miejsca zagazowania, próbował wciągnąć na nią słabszego współwięźnia. Wtedy zatrzasnęła się klapa zamykająca wejście
i odcięła mu obie dłonie. Siostry Antoninki ze zgromadzenia założonego przez błogosławionego o. Anzelma w sposób
szczególny realizują dzieło troski o dzieci jeszcze nienarodzone, matki oczekujące dziecka oraz matki samotnie wychowujące
swoje dzieci. Swoją służbę życiu w duchu miłości, pokoju, sprawiedliwości i prawdy wyrażają w codziennej trosce o matki i ich
dzieci w prowadzonym Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej przy ul. Broniewskiego 1a w Łodzi oraz w innych
dziełach związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą
Nie zakończyliśmy jeszcze naszego cyklu pielgrzymkowego szlakiem klasztorów w Polsce. Planujemy jeszcze na
zakończenie Roku Życia Konsekrowanego nawiedzić klasztory kontemplacyjne karmelitanek i bernardynek w Łodzi. Zachęcamy
wszystkich do poznawania bogactwa życia konsekrowanego w Kościele, na różnych pielgrzymkowych szlakach. Jest to wielka
księga przeżyć duchowych i wiedzy. Czerpiąc z niej możemy doświadczyć żywej wspólnoty Kościoła i poszerzyć swoją wiedzę
o naszej narodowej historii jakże mocno związanej z historią Kościoła na polskiej ziemi.
Maria Mazurkiewicz

Święci: Błażej i Agata
Wierni Kościoła katolickiego wierzą w świętych obcowanie. Wierzymy, że zbawieni, święci patronują braciom
pielgrzymującymi do wieczności. Dlatego obieramy sobie świętych za patronów, ufając ich przemożnemu wstawiennictwu przed
Bogiem. Tradycja Kościoła obiera świętych patronami różnych dziedzin życia. Zaś polska tradycja ludowa ma swój własny katalog
świętych patronów, którym poświęca więcej uwagi, powierzając im swoje sprawy i problemy. Do takich świętych należą Błażej i
Agata. Piszę o nich razem, ponieważ ich wspomnienie liturgiczne w Kościele wypada w czasie kończącym zapusty i
rozpoczynającym Wielki Post.
Św. Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej (dzisiejsza Turcja). W IV wieku, za życia św.
Błażeja miasto to było jednym z najbujniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego. Błażej
studiował filozofię, został jednak lekarzem. Po pewnym czasie udał się na pustynię, aby tam wieść
pustelnicze życie. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w położonej nieopodal Sebaście.
Podczas prześladowań schronił się w górach, skąd kierował swoją diecezją. W końcu kryjówka
została wykryta i św. Błażej aresztowany. W drodze do wiezienia Błażej błogosławił wiernych
stojących przy drodze. Jak mówi tradycja, w czasie drogi zobaczył chłopca, który konał z powodu
zadławienia ością ryby. Święty zatrzymał się przy chłopcu, dotknął jego szyi i pobłogosławił go.
Chłopiec natychmiast odzyskał zdrowie. Błażeja zamknięto w lochu i poddawano torturom,
zmuszając do wyparcia się wiary. Błażej odważnie wyznawał swoją wiarę, będąc umocniłem dla
innych chrześcijan. Aż w końcu niezłomnego świadka wiary ścięto mieczem.
Święty Błażej wyprasza wiernym wiele łask, szczególnie przy chorobach gardła.
Na pamiątkę uzdrowienia chłopca, 3 lutego, w wspomnienie św. Błażeja święci się w kościele
świece zwane „błażejkami”. Świece związuje się w krzyż i dotyka się gardła, wypowiadając słowa
błogosławieństwa: „Za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, niech Bóg
zachowa cię od choroby gardła i wszelkiej innej dolegliwości. W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego”. W niektórych stronach Polski wierni przynosili do błogosławieństwa małe świece, które
po błogosławieństwie zabierali do domu i dotykali nimi gardła.
Święta Agata żyła w III wieku. Pochodziła z zamożnego rodu z
Katanii na Sycylii. Słynęła z wielkiej urody, a przy tym była mądra. Jej imię
z greckiego oznacza „dobra". Po przyjęciu chrztu świętego ślubowała dziewictwo, oddając całe swoje
życie Chrystusowi. O jej rękę zabiegało wielu konkurentów. Wśród nich był konsul rzymski Kwincjan,
który urażony odrzuceniem oświadczyn wezwał Agatę do urzędu. Udowodnił jej, że jest chrześcijanką
i zasługuje na śmierć, ale on może ją uratować, jeśli za niego wyjdzie. Agata trwała mocno przy
Chrystusie nie obawiając się ani tortur ani śmierci. W czasie tortur miasto nawiedziło trzęsienie ziemi.
Wielu pogan straciło wtedy życie. Przerażony namiestnik nakazał zaprzestanie tortur, gdyż dostrzegł w
tym karę Bożą. Ale to nie uchroniło od śmierci Agaty. Jak mówi tradycja, 16-letnią Męczennicę rzucono
na rozpalone węgle i w ten sposób poniosła śmierć za wiarę.
W rok po śmierci św. Agaty wybuchł wulkan Etna i rozpalona lawa zagrażała miastu. Mieszkańcy
Katanii prosili św. Agatę o pomoc i posłużyli się jej welonem dla powstrzymania ognistej lawy. Miasto
zostało uratowane. I tak św. Agata została obrana patronką chroniącą przed pożogą ognia.
Polska tradycja ujmuje to w przysłowiach: „Gdzie święta Agata, bezpieczna tam chata” lub „Sól świętej
Agaty, strzeże od ognia chaty”. 5 lutego w dzień św. Agaty święci się sól, która ma chronić od pożarów i piorunów. W dniu św.
Agaty święcono też chleb i wodę, które w ludowej tradycji miały podobne zastosowanie jak sól.
Modlitwa poświecenia soli, chleba i wody przypomina nam, że św. Agata jest u Boga szczególną orędowniczką
w niebezpieczeństwie pożarów. Błagamy Boga, aby sól, chleb i woda za wstawiennictwem św. Agaty chroniły nas i nasze
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domostwa, mieszkania od niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności. Są to tylko pewne znaki, przez które na drodze
wiary i dzięki wstawiennictwu św. Agaty mamy przestęp do nieogarnionej łaski Bożej.
Ks. Ryszard Koper://www.ryszardkoper.pl/

Brama Święta (8)

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia rozpoczął się 8.12.2015r. uroczystym otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice
św. Piotra (zdjęcie na ostatniej stronie). W drzwiach tych znajduje się 16 obrazów - płaskorzeźb wyrytych w
brązie. W oparciu o obszerne fragmenty książki kard. Virgilio Noe pt. „Brama Święta Bazyliki św. Piotra
w Watykanie”przedstawiamy opis kolejnych paneli zawartych w Świętej Bramie. W tym odcinku:

P ANEL S IÓDMY : M IŁOSIERNY O JCIEC

Przypomnijmy sobie treść przypowieści z Ewangelii Łukasza (Łk 15,11-24), zaczynającą się od
słów: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na
mnie przypada"….
Przez całe wieki to opowiadanie Łukasza nazywano przypowieścią o synu marnotrawnym. Później
zrozumiano, że lepiej nazywać ją przypowieścią o miłosiernym ojcu. Rzeczywiście głównym bohaterem
przypowieści jest ojciec, a nie marnotrawny syn. Postaci powieści, ojciec i dwaj synowie przedstawieni są
w krótkim opisie. Szczególnie interesuje nas postać ojca, jego gesty i
słowa. Również w płaskorzeźbie bramy świętej dostojna figura ojca
zajmuje centralne miejsce. Ukazany jest on w poblizu domowej studni, w momencie przyjmowania syna, który wreszcie
powrócił. Cała przyroda dzieli radość ojca: pies, koń i palmy. Jezus krok po kroku odsłania oblicze ojca. On jest obrazem
Boga, którego miłość istnieje od zawsze i na zawsze. Głębia tej miłości staje się w pewnym sensie nierozwikłaną
tajemnicą rozjaśniającą się jedynie w rozważaniu Boga miłosiernego, cierpliwego i tłumaczącego słabości ludzkie.
Wyrachowany syn zimno rząda przypadającej mu części dziedzictwa. Ojciec ulegla i przekazuje należną mu część dóbr,
wiedząc, że zostaną roztrwonione w hulaszczym życiu, sprzeciwiającym się przykazaniom Bożym, lecz szanuje decyzję
syna. Kidy tylko dostrzega z daleka wracającego syna, ogarnia go współczucie. Zapomina o własnej godności i wieku,
wybiega naprzeciw niego, rzuca mu się na szyję, całuje go z czułością i nie pozwala mu dokończyć przygotowanego
wyznania skruchy. Przyjmuje syna i obsypuje go królewskimi znakami czci, które tylko ojciec jest w stanie dać, popychany
miłością. Syn otrzymuje najlepszą szatę – znak najwyższej godności, oraz pierścien na rekę – symbol rehabilitacji
i przywróconego mu zaufania, którym go kiedyś darzono. Sandały na nogach oznaczają odzyskaną wolność. Ojciec
pragnie świętować powrót syna zapraszając wszystkich na uroczystą ucztę. Dlaczego to robi? Ten, który był umarły – ożył,
ten, który zaginął - odnalazł się. Bóg jest prawdziwym ojcem, kocha każdego z nas wyłączną miłością.
W następnym odcinku: „Panel ósmy Bramy Świętej – UZDROWIENIE PARALITYKA”

MAŁY FRANCISZEK

Dialog między św. Franciszkiem a św. Maksymilianem w niepokalanowskiej bazylice (4)

W ostatnim już odcinku „Dialogów…” O. Romana Soczewki dowiecie się jakich kolejnych podobieństw dopatrzyli się w
swoim życiu święci Franciszek i Maksymilian, którzy pewnej nocy zeszli z ołtarzy w niepokalanowskiej bazylice i trzymając
się pod ręce przechadzali się po niej rozmawiając:
Franciszek:Czy wiesz, że Jan Paweł II też uważał nas
pokanonizacyjna uroczystość w Niepokalanowie poszła nie
za bliskich sobie? Gdy tuż po wyborze w 1978 roku był
tylko w cały dzisiejszy świat katolicki, w cały Kościół.
w Asyżu, powiedział między innymi: Orędzie
Żeby wszędzie dała świadectwo temu, czemu
franciszkańskie rozszerzyło się daleko poza
świadectwo dał święty Maksymilian – Franciszek
granicami Italii i szybko dotarło również do
na ziemi polskiej.
polskiej ziemi, z której pochodzę, i gdzie ciągle
Franciszek:
A więc prawie jesteśmy
wydaje obfite owoce, podobnie jak w innych
bliźniakami, Maksymilianie!
krajach świata i na innych kontynentach. Nie wolno
Maksymilian: No, nie! Niezupełnie! Coś nas
zapominać, że właśnie z tego wspaniałego pnia
jednak dzieli drogi Franciszku …
duchowości franciszkańskiej wyrósł Maksymilian
Franciszek: Co, mianowicie?
Kolbe, szczególny patron naszych trudnych czasów.
Maksymilian: Różni nas 750 lat. Pomyśl, siedem
Maksymilian: Tak, Jan Paweł II uważał nas za
bardzo do siebie podobnych. Tu w niepokalanowskiej
bazylice, na stopniach głównego ołtarza powiedział podczas
wizyty w 1983 roku, w pierwszą rocznicę mojej
kanonizacji: Jako sługa Kościoła Powszechnego myślę o tej

naszej dzisiejszej uroczystości sercem Polaka, a
równoczesnie sercem papieża, i chciałbym, żeby ta

i pół wieku!
Franciszek: Tym mocniejsze i ciekawsze jest to co
nas łączy. Ślad twojej stopy dokładnie pokrywa się z moją.
Maksymilian: Tak jak twój ślad pokrywa się ze śladami
Jezusa Chrystusa. Chwalmy Go na wieki!
Franciszek: Chwalmy Go na wieki! Amen.

Uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy

Drogie Dzieci, zadanie w tym miesiącu polega na uzupełnieniu brakujących wyrazów w hasłach, którymi są Uczynki
miłosierdzia co do ciała i duszy. Odgadnięte wyrazy należy w właściwej kolejności wpisać do krzyżówki. Rozwiązaniem
krzyżówki jest nazwa nabożeństwa, na którym będziemy się spotykać w każdy piątek o godz. 16.45. Swoje prace podpiszcie
imieniem, nazwiskiem, klasą i numerem szkoły. Możecie je wrzucić w kościele do skrzyneczki Małego Franciszka lub
przekazać przez szkolnego katechetę. Losowanie nagród odbędzie się w pierwszą niedzielę marca po mszy św. o godz. 11.00.
Pozdrawia Was - Wasz Anioł
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Uczynki miłosierdzia co do ciała
1. ………… nakarmić
2. …………… napoić
3. Nagich ………………
9. ……………………… w dom przyjąć
8. Więźniów ………………
5. Chorych ………………
4. Umarłych ………………

Uczynki miłosierdzia co do duszy
11. Grzesznych …………………………
13. Nieumiejętnych …………………
12. ……………………. dobrze radzić
Strapionych pocieszać
6. …………… cierpliwie znosić
7. ………… chętnie darować
10. Modlić się za ……………… i umarłych.

Ofensywa liberalizmu – wojna z chrześcijaństwem (3).
Ciąg dalszy wystąpienia Haliny Szydełko Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
na II Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej, który odbył się w Krakowie w dniach1720 września 2015 roku.
Kim jesteśmy. My to wiemy, ale czy będzie to wiedziało kolejne pokolenie. Trzeba sobie zdawać sprawę, że
sumienia dzieci, młodych ludzi, jako jeszcze nieukształtowane narażone są najbardziej. Łatwo im wmówić, że każdy ma
prawo do miłości, dlatego nie ma nic złego w homoseksualizmie, że człowiek ma prawo decydowania kiedy i czy w
ogóle, chce mieć dziecko, a zatem środki antykoncepcyjne nie są złem, bo chronią przed innym złem – aborcją, że nikt
nie może zmuszać do trwania w związku, kiedy miłość odeszła. To już się dzieje. Młode pokolenie ulega tej presji
światopoglądowej. Nie wszyscy. Jest młodzież, ta z Lednicy i nie tylko. Jest wielu wspaniałych młodych ludzi i to jest
nadzieja. Ale wielu jest zagubionych i to do nich jesteśmy posłani. To jest wielkie zadanie dla Akcji Katolickiej. To jest
nasz priorytet. Każda inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży jest ważna i bardzo potrzebna.
Słyszymy, że państwo ma być neutralne światopoglądowo. Ale nie ma światopoglądu neutralnego. Albo się w Boga
wierzy albo nie. Albo chcemy bronić życia, albo godzimy się na zabijanie dzieci. Albo popieramy zdrowe, normalne rodziny, albo promujemy patologię. Kto
powiedział, że świat bez Boga jest światem neutralnym światopoglądowo. Ateizm to też światopogląd i to bardzo niebezpieczny, bo skoro odrzuca się istnienie
Boga, to jak znaleźć odnośnik wartości. Jak szukać prawdy. Bo jeśli człowiek ma być w centrum wszechświata i wyznacznikiem zasad, to prędzej czy później
pojawią się takie nurty jak eugenika, głosząca doskonalenie rasy ludzkiej poprzez zmiany genetyczne. Stworzenie nadczłowieka – jak chciał tego Nitche. To była
ideologia wcielana w życie przez hitlerowskie Niemcy. Eliminacja chorych, słabych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Dziś lekarz również ma prawo
zadecydować kto ma żyć a kto nie, dokonując wyboru zarodka posługując się metodą in vitro, zabijając dzieci niepełnosprawne w łonach matek. Ten świat
odrzucający Boga proponuje nam ideologie gender. Nam na razie proponuje, ale propagatorzy tego sposobu myślenia są bardzo agresywni, a my zmierzamy w
kierunku w którym podążają od dawna inne kraje Europy. W Szwecji katoliczka zaprotestowała, kiedy nauczycielka kazała rozebrać się dzieciom i zamienić
ubrankami – chłopcy z dziewczynkami. Usłyszała, że takie są zatwierdzone programy nauczania i jeśli się z tym nie zgadza, to znaczy, że nie dorosła do roli
rodzica i dziecko będzie jej odebrane. Czy do tego zmierzamy? Czy zgodzimy się, aby niszczono tożsamość młodych ludzi? A co z dziećmi dla których poczęcia
pobiera się materiał genetyczny od trzech osób? Takie prawo obowiązuje już w Wielkiej Brytanii. Co z tożsamością tych dzieci? Czy ktoś o tym pomyślał?
Brytyjski rząd przyznaje, że chrześcijanie na Wyspach ukrywają swoją wiarę, bo obawiają się dyskryminacji i szykan. Są też przekonani, że ich prawa nie są tak
ważne, jak prawa homoseksualistów. Takie wnioski przedstawiła Komisja ds. Równości i Praw Człowieka brytyjskiego rządu po przebadaniu 2,5 tysiąca osób. To
w Wielkiej Brytanii. A u nas? Czy w Polsce katolicy też czują się dyskryminowani? Myślę, że tak, skoro można bezkarnie obrażać nas i naszą wiarę, podczas gdy
nam zabrania się publicznie głosić nasze wartości. Przytoczę choćby przykład prof. Chazana.
Jesteśmy częścią Europy. Co możemy do niej wnieść i ile z niej czerpać? Ojciec Święty Jan Paweł II ostrzegał nas, abyśmy, kiedy już przyjdzie
wolność i dobrobyt nie zapomnieli o Bogu. Dobrobytu wielkiego nie ma, a niektórym Bóg nie jest już potrzebny. Obawiam się, że to właśnie czerpiemy z Europy.
(cdn.)

Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje
Tymi słowami Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, podobnie jak wszyscy biskupi świata, uroczyście otworzył Bramę Miłosierdzia w łódzkiej
Archikatedrze.(zdjęcia na ostatniej stronie „Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej")
Ramka żółta - 8. grudnia 2015 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Ojciec Święty Franciszek otworzył w Rzymie, w Bazylice Świętego
Piotra, pierwszą Bramę Miłosierdzia. Tym symbolicznym gestem rozpoczął Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia.
Ramka czerwona - uroczyste otwarcie przez Prymasa Polski XII-wiecznych Drzwi Gnieźnieńskich – najstarszej Bramy Miłosierdzia w Polsce
(13.12.2015).
W niebieskich ramkach – zdjęcia z rozpoczęcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w Archidiecezji Łódzkiej i otwarcia Bramy Miłosierdzia w
łódzkiej bazylice archikatedralnej. Uroczystość uświetniał śpiewem nasz parafialny Chór TON pod dyrekcją Pauliny Twardowskiej (13.12.2015).
A archidiecezji łódzkiej podobne uroczystości miały miejsce w dwunastu kościołach.
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Z KANCELARII PARAFIALNEJ
W grudniu 2015 i styczniu 2016:
Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali:
Miłosz Piotr Żygadło, Jakub Potorczyk, Antonina Maria Popa, Natalia Paulina Wawrzyniak, Dawid Janusz Gliwny, Mariusz
Konrad Gliwny, Gabriela Małgorzata Winiarczyk, Alex Di Matteo, Antoni Adam Janiak, Maria Małgorzata Sołonyna, Natalia
Alicja Krawczyk, Leon Andrzej Ziółek

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Włodzimierz Gołygowski, Marian Giziński, Jan Śnieć, Halina Ciesielska, Józefa Kołaczyńska, Józefa
Stawikowska, Jerzy Malicki, Krzysztof Poniecki, Marianna Świderska, Anna Wiśniewska, Krzysztof
Duk, Halina Wójtowicz, Eulalia Chwalewska, Bogusław Aleksandrowicz, Kazimierz Juszczak, Maria Kucińska, Teresa Domańska,
Kazimiera Jabłońska, Jacek Funt, Jadwiga Nowicka, Kazimiera Folta, Jadwiga Mitek, Longina Kopeć, Zdzisław Jezierski,
Włodzimierz Tomaszewski, Leokadia Dziamara, Maria Zieleniewska-Dąbrowska, Halina Kraśniak, Teresa Kowalczyk, Bronisława
Szydłowska, Krzysztof Gawroński, Regina Fijałkowska, Janina Wolska, Zbigniew Pawlak, Krystyna Sroka

W grudniu 2015: Sakramentalny związek małżeński zawarli: Piotr Woźniak i Anna Makuch

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: Pierwsza stacja Drogi
Krzyżowej – 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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