GŁOS ŚWIĘ

EGO

FRANCISZKA

LUTY 2018/Nr 89 Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego

2 II - Dzień Życia
Konsekrowanego

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Fragment przemówienia papieża Franciszka wygłoszonego 21.01.2018r. w Sanktuarium Pana
Cudów w Limie do sióstr klauzurowych: Modlicie się i orędujecie za wieloma braćmi i siostrami,
którzy są więźniami, migrantami, uchodźcami i prześladowanymi; za wiele rodzin poranionych, za
bezrobotnych, za ubogich, za chorych, za ofiary uzależnień, aby przytoczyć pewne sytuacje, które stają się coraz bardziej naglące każdego dnia. Jesteście jak te osoby, które przyniosły paralityka przed Pana, aby go uzdrowił (por. Mk 2, 1-12). Przez modlitwę, dzień i noc, przybliżacie do
Pana życie wielu braci i sióstr, którzy ze względu na różne sytuacje, nie mogą do Niego dotrzeć,
aby doświadczyć Jego uzdrawiającego miłosierdzia, podczas gdy On na nich czeka, aby udzielić
im łaski. Przez waszą modlitwę możecie uleczyć rany wielu braci”.

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
W tych dniach dobiegł końca Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Jak bardzo tej jedności brakuje w człowieku, w rodzinie, w naszym narodzie i w
świecie, a także w Kościele. Jedność jest darem Boga, ale człowiek o tę jedność musi
zabiegać, o tę jedność się modlić. Już niemal w przededniu Wielkiego Postu postarajmy się, by tej modlitwy nie zabrakło. Niech ona będzie poparta naszym wyrzeczeniem, przez które zbliżymy się do Boga, a nasza modlitwa stanie się bardziej
skuteczna. Niech nasz udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej pomoże nam
ten Boży dar osiągnąć.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA LUTY 2018
OGÓLNA POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA :
Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową nie pozwolili, aby rządziła nimi korupcja
KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY I KOŚCIOŁA
O łaskę umocnienia w powołaniu kapłanów i osoby konsekrowane.
► Od 1 LUTEGO powracamy do starego porządku godzin Mszy św. w dni powszednie, tzn. od poniedziałku do piątku
będą dwie Msze św. poranne o godz. 6.30 i 7.30 oraz dwie Msze św. wieczorne o godz. 17.30 i 18.00.
► DROGA KRZYŻOWA—W Wielkim Poście w piątki:- dla dzieci o godz. 16.45, - dla dorosłych i młodzieży o godz.
18.30.
► GORZKIE ŻALE– W Wielkim Poście w niedziele o godz. 17.15
► ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. W każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej
(boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00 do 17.30 Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia Bożego.
►MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom w każdy czwartek o godz. 17.30
►WYPOMINKI. W nadchodzącym roku nasi zmarli będą wspominani w wypominkach przed Mszą św. niedzielną o
godz. 7.00; 8.00; 9.30 i 11.00. Również za zmarłych polecanych w „wypominkach” w każdy ostatni piątek miesiąca o
godz. 18.00 odprawiana jest Msza św.
►NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
►KATECHEZY LITURGICZNE DLA DOROSŁYCH – prowadzi ks. dr Paweł Gabara. W pierwszą niedzielę lutego o
godz. 17.30. Temat katechezy: Homilia, miejscem spotkania z żywym Słowem Bożym.
►REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE odbędą się w naszej parafii 11,12,13 i 14 MARCA

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:
AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania w auli parafialnej w drugi i ostatni wtorek miesiąca.
Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Kościelnym – ks. Tadeusz Socha
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. Schola 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
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA - Spotkania ministrantów - w każdą sobotę o godz. 9.00.
ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą w trzecie niedziele miesiąca o godz. 17.00.
DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunem jest ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. Zesłania Ducha Świętego w Łaskowicach
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura
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ROK 2018 - W KOŚCIELE W POLSCE
ROKIEM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI I ŚW. JÓZEFA KALISKIEGO
Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic
podobnie jak Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak Samuel odpowiedział: „Mów, Panie, bo sługa
Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następnie z determinacją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim przeciwnościom.
Świętego Stanisława
Kostkę pragniemy zaprosić , aby stał się patronem rozpoczętego właśnie nowego roku. O tym
wyborze zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak i program duszpasterski Kościoła
w Polsce. Jeśli mamy w tym roku rozważać osobę i dary Ducha Świętego dane w sakramencie
bierzmowania, nie może być lepszego patrona niż ten, który został uzdolniony
przez
Ducha Świętego do „mężnego wyznawania wiary” w dojrzały i niebanalny
sposób.
Ponad to
ważnym motywem ogłoszenia roku 2018 Rokiem Świętego Stanisława
Kostki jest także
zwołany na październik w Rzymie Synod Biskupów, poświęcony młodzieży
i rozeznawaniu
powołania. Dobre przygotowanie
do tego Synodu
jest wspólnym zadaniem dla
duszpasterzy,
rodziców i wychowawców a także młodzieży,
której przez całe stulecia patronował i
nadal patronuje
św. Stanisława Kostka. W 100. rocznicę odzyskania
niepodległości nie zapominajmy
również, że już
w 1674 roku, a więc jeszcze przed
kanonizacją bł. Stanisława Kostki, papież Klemens X ogłosił go patronem
Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. (List Konferencji
Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki)
„STUDNIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI”
Ten młodziutki Święty jest również Patronem naszej archikatedry. Na
wiele sposobów w bieżącym roku parafianie katedry będą starali się uczcić Jego Jubileusz. Jednym z pierwszych dzieł, jakie mu ofiarują będzie
wybudowanie studni w miejscowości Sorudeo w Ugandzie w Afryce.
Studnia będzie nazwana imieniem „Św. Stanisława Kostki”. Wśród wielu kościołów dedykowanych Świętemu, jest tylko jedna katedra na świecie, która nosi imię św. Stanisława Kostki. W niedzielę 14 stycznia ks.
prał. Ireneusz Kulesza – proboszcz katedry, poświęcił tabliczkę pamiątkową, która zostanie zamontowana przy wykopanej studni.
Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa
Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego.
W ciągu tego roku wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli
uzyskać odpust zupełny.
https://www.deon.pl

SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
Niespełna trzy lata dzielą nas od setnej rocznicy powstania naszej Diecezji. Ważny i niezwykły JUBILEUSZ (!), który będziemy obchodzić w grudniu 2020
roku…. przygotowaniem – obejmującym cały nasz partykularny Kościół – będzie,
jak ufam, IV Synod Archidiecezji Łódzkiej, zainicjowany jeszcze przez Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Synod ma mieć charakter pastoralny – potrwa trzy
lata, a najważniejsza jego praca będzie przebiegać w zespołach synodalnych:
parafialnych i dekanalnych, a także powstałych w rozmaitych kościelnych środowiskach: od seminarium począwszy, przez wszystkie, jak ufam, ruchy eklezjalne,
stowarzyszenia i wspólnoty…. W kolejnych latach Synodu nasza refleksja i modlitwa będzie się ogniskować wokół trzech tematów: młodzieży, rodziny i parafii.
Chciałbym, byśmy szczególnym przewodnikiem w naszej synodalnej drodze
uczynili Ojca Świętego Franciszka – byśmy w konkretny sposób otwarli się na
Jego nauczanie.
Arcybiskup Łódzki-Grzegorz Ryś
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LUTY

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE

1.02

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA – (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu, o
oddaniu czci Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i
o powołania kapłańskie).

CZWARTEK
DZIEŃ POWSZEDNI
ZIELONY

2.02

PIĄTEK
ŚWIĘTO
BIAŁY

OFIAROWANIE PAŃSKIE przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest pamiątką
ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu
oczyszczenia. Tradycyjnie dzień ten nazywa się dniem MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ. Kończy
się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny (a nie
liturgiczny - ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. Liturgia po
raz ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa-Dziecię.
MSZE ŚW. W NASZYM KOŚCIELE Z POŚWIĘCENIEM GROMNIC
o godz. : 6.30, 7.30, 9.00, 18. Nie będzie Mszy św. o godz. 17.30. Wszystkich prosimy o
uczestnictwo w Mszy św. Niech będzie ono wyrazem wdzięczności wobec tych, którzy modlą się
za nas i ofiarują Bogu wyrzeczenia. Paląca się świeca jest symbolem Chrystusa i każdego chrześcijanina, który ma być również światłością świata.
DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO—dzień, w którym polecamy Bogu siostry i braci z
zakonów oraz zgromadzeń kontemplacyjnych i czynnych, członkinie i członków instytutów
świeckich, jak również osoby konsekrowane należące do stanu dziewic i stanu wdów. W związku z tym świętem są zbierane ofiary do puszek na zakony kontemplacyjne.
Uroczysta Msza św. z racji Dnia Życia Konsekrowanego zostanie także odprawiona o godz.
12.00 w Archikatedrze Łódzkiej, pod przewodnictwem Ks. Abpa Grzegorza Rysia, Metropolity
Łódzkiego.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – (pamiętamy o nabożeństwie pierwszopiątkowym – po mszy
św. o godz. 7.30 i 18.00, spowiedzi św. i mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa). Tego dnia od godz. 9.00 kapłani odwiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem.
Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza na rekolekcje dla młodzieży męskiej z klas
trzecich gimnazjum i starszej w dniach 2 - 4 lutego br.
DZIEN POZYTYWNEGO MYŚLENIA

3.02.

SOBOTA
DZIEŃ POWSZEDNI
ZIELONY

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA - msza św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej
Maryi Panny, w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej. Nabożeństwo
pierwszosobotnie, traktujemy jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi.
TAM, GDZIE ISTNIEJE ZWYCZAJ MOŻNA UDZIELIĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ŚW. BŁAŻEJA
550 ROCZNICA ŚMIERCI JOHANNA GUTENBERGA, drukarza mogunckiego, wynalazcy druku

4.02.

NIEDZIELA

5 NIEDZIELA ZWYKŁA
NIEDZIELA MIESIĘCZNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

ZIELONY

KATECHEZY LITURGICZNE DLA DOROSŁYCH – PROWADZI KS. DR PAWEŁ GABARA.
GODZ. 17.30. TEMAT KATECHEZY: HOMILIA, MIEJSCEM SPOTKANIA Z ŻYWYM SŁOWEM BOŻYM.
75 ROCZNICA URODZIN WANDY RUTKIEWICZ—polska alpinistka i himalaistka, z zawodu elektronik, jedna z
najbardziej znanych Polek światowego himalaizmu. Jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka
stanęła na Mount Everest, najwyższym szczycie Ziemi. Jako pierwsza kobieta na świecie zdobyła szczyt
K2. Zaginęła w 1992 r. podczas ataku szczytowego na Kanczendzongę.

5.02.

PONIEDZIAŁEK
CZERWONY

6.02.

Św. Agaty , dziewicy i męczennicy.
Święta Kościoła katolickiego i prawosławnego. (czytaj na str. 8)
TAM GDZIE ISTNIEJE ZWYCZAJ, WE WSPOMNIENIE ŚW. AGATY UDZIELA SIĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA CHLEBA I WODY.

Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

WTOREK
CZERWONY

8.02.

CZWARTEK
DZIEŃ POWSZEDNI
ZIELONY

TŁUSTY CZWARTEK
190 ROCZNICA URODZIN JULIUSZA GABRIELA VERNE (zm. 1910 r.) – francuski pisarz, dramaturg, działacz
społeczny, uważany za jednego z protoplastów fantastyki naukowej. Pisał powieści podróżnicze i fantastyczno-naukowe oraz historyczne, geograficzne, kryminalne, sztuki teatralne i wiersze. Najważniejsze
jego dzieła to: Podróż do wnętrza Ziemi, Dzieci kapitana Granta, 20.000 mil podmorskiej żeglugi, W 80
dni dookoła świata, Tajemnicza wyspa, Michał Strogow kurier carski.
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LUTY

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE

9.02.

9—11 LUTEGO - SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE

PIĄTEK
DZIEŃ POWSZEDNI
ZIELONY

10.02.

Zapraszamy małżeństwa sakramentalne, które chcą odnowić swoją miłość lub odbudować zerwane relacje
na weekendowe rekolekcje Spotkań Małżeńskich. Odbędą się w dniach 9 – 11 lutego 2018 roku w Ośrodku
Konferencyjno – Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach.
Spotkania Małżeńskie to rekolekcje dla małżonków prowadzone w celu odnowienia i pogłębienia więzi w
małżeństwie poprzez poprawę komunikacji. Rekolekcje prowadzą trzy pary małżeńskie i ksiądz. Zapewniamy komfortowe warunki i sprawdzoną bezpieczną metodę do prowadzenia rozmów.
Informacje i zapisy: strona internetowa www. spotkaniamalzenskie-lodz.pl
Kontakt mail: malzonkowie@spotkaniamalzenskie-lodz.pl
Kontakt telefoniczny: Krystyna i Jacek Pawlakowie tel. 509-028-498

Św. Scholastyki, dziewicy

BIAŁY

95. ROCZNICA ŚMIERCI WILHELMA ROENTGENA (1845-1923), niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla (1901)
120 ROCZNICA URODZIN BERTOLTA BRECHTA (1898 - 1956) - niemiecki dramaturg,
poeta i prozaik. Twórca i teoretyk „teatru epickiego”. Założyciel teatru „Berliner Ensemble”. Najsłynniejsze utwory: Opera za trzy grosze i Matka Courage.

11.02.

5. NIEDZIELA ZWYKŁA
25. ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH

SOBOTA

NIEDZIELA
ZIELONY

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

12.02.

DZIEŃ POWSZEDNI, ZIELONY

13.02.

DZIEŃ POWSZEDNI, ZIELONY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

14.02.

ŚRODA
POPIELCOWA
FIOLETOWY

220 ROCZNICA ŚMIERCI STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO (1732-1798), KRÓLA POLSKI

OSTATKI

WIELKI

POST

OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY
MSZE ŚW. W NASZYM KOŚCIELE : 6.30, 7,30, 9.00, 17.00, 18.00
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I POSYPANIE POPIOŁEM
KOŚCIÓŁ STACYJNY : Matki Boskiej Zwycięskiej
WALENTYNKI
W tym roku Środa Popielcowa i Dzień Zakochanych obchodzone są tego samego dnia. Podczas Mszy św.
na rozpoczęcie Wielkiego Postu posypujemy głowy popiołem. Ten gest zastępuje w liturgii wypowiadany w
innych dniach akt pokuty. Nie mówimy dziś: „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…”, ale z pokorą
pochylamy głowy, a kapłan posypuje je popiołem. Wymowny znak – gest wiary w Boże miłosierdzie i przyznania się do własnej słabości. Przedziwne wyznanie miłości. Ukochani potrzebują siebie.
Boże, proszę Cię, aby moje serce było pełne miłości. Niech Duch Święty, który sam jest miłością, uczy
mnie kochać Ciebie, Boże, ponad wszystko, i odnajdywać w Tobie drugiego człowieka.
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018” Autor: O. Jarosław Krawiec OP

15.02.

DZIEŃ POWSZEDNI, FIOLETOWY

16.02.

KOŚCIÓŁ STACYJNY : Najświętszego Serca Jezusowego (Retkinia)

CZWARTEK

PIĄTEK

DZIEŃ POWSZEDNI
FIOLETOWY

17.02.
SOBOTA

DZIEŃ POWSZEDNI
FIOLETOWY

KOŚCIÓŁ STACYJNY : Chrystusa Króla

35. ROCZNICA ŚMIERCI KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY (1892-1983), polskiej poetki, tłumaczki
260. ROCZNICA URODZIN JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA (1758-1841), polskiego poety, satyryka, dramatopisarza, powieściopisarza, pamiętnikarza, działacza politycznego i kulturalnego

KOŚCIÓŁ STACYJNY : Najświętszej Eucharystii
345. ROCZNICA ŚMIERCI JEANA BAPTISTE´A MOLIERA (1622-1673), francuskiego komediopisarza

18.02.

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

FIOLETOWY

80. ROCZNICA URODZIN HALINY KUNICKIEJ (1938), polskiej piosenkarki

NIEDZIELA

19.02.

PONIEDZIAŁEK
DZIEŃ POWSZEDNI
FIOLETOWY

KOŚCIÓŁ STACYJNY: ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU-godz. 18.00 POD PRZEWODNICTWEM ABP SENIORA WŁADYSŁAWA ZIÓŁKA
545. ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA (1473-1543) (24 V – 475. rocznica śmierci), polskiego astronoma i matematyka, twórcy heliocentrycznej teorii budowy świata

20.02

DZIEŃ POWSZEDNI, FIOLETOWY

21.02.

KOŚCIÓŁ STACYJNY : Przemienienia Pańskiego

DZIEŃ POWSZEDNI
FIOLETOWY

60. ROCZNICA ŚMIERCI HENRYKA ARCTOWSKIEGO (1871-1958), polskiego podróżnika, geografa i geofizyka
40. ROCZNICA ŚMIERCI MIECZYSŁAWA KOTLARCZYKA (1908-1978) (6 V – 110. rocznica urodzin), polskiego
aktora i reżysera, założyciela i dyrektora Teatru Rapsodycznego w Krakowie

22.02.

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

WTOREK
ŚRODA

CZWARTEK

ŚWIĘTO, BIAŁY

KOŚCIÓŁ STACYJNY : Św. Józefa (Ruda)

KOŚCIÓŁ STACYJNY : Św. Wojciecha
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23.02.

DZIEŃ POWSZEDNI, FIOLETOWY

24.02.

KOŚCIÓŁ STACYJNY : Trójcy Przenajświętszej
125 LAT SIÓSTR HONORATEK W ŁODZI

DZIEŃ POWSZEDNI
FIOLETOWY

Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Siostry Honoratki) zaprasza na Jubileusz 125.
rocznicy obecności sióstr w Łodzi. Uroczystość odbędzie się 24 lutego 2018 r. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Łodzi, ul. Rzgowska 88. Program:
09.00
„Łódź – nasza stolica”. 125 lat obecności Sióstr Honoratek (s. Bogumiła Czemko SCM)
09.30
Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Abp. Grzegorza Rysia, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Łodzi.
185. ROCZNICA OTWARCIA TEATRU WIELKIEGO W WARSZAWIE (1833)
90. ROCZNICA POWSTANIA BIBLIOTEKI NARODOWEJ W WARSZAWIE (1928)

PIĄTEK

SOBOTA

25.02.

NIEDZIELA

KOŚCIÓŁ STACYJNY : Św. Maksymiliana Marii Kolbego

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

FIOLETOWY

26.02.

DZIEŃ POWSZEDNI, FIOLETOWY

27.02.

DZIEŃ POWSZEDNI, FIOLETOWY

28.02.

DZIEŃ POWSZEDNI, FIOLETOWY

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA

KOŚCIÓŁ STACYJNY : Św. Anny
KOŚCIÓŁ STACYJNY : Św. Elżbiety Węgierskiej
KOŚCIÓŁ STACYJNY : Św. Alberta Chmielowskiego
250. ROCZNICA ZAWIĄZANIA KONFEDERACJI BARSKIEJ (1768-1772) - zbrojnego związku
szlachty polskiej utworzonego w Barze na Podolu 29 lutego 1768 r., w obronie wiary katolickiej
i niepodległości Rzeczypospolitej.
Skierowana była przeciwko kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi
Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Celem Konfederacji było zniesienie
ustaw narzuconych przez Rosję, a zwłaszcza dających równouprawnienie innowiercom.
Przez niektórych historyków uważana jest za pierwsze polskie powstanie narodowe.

Mocą Chrztu Świętego, przez polanie wodą
do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
W grudniu 2017: Maciej Nadolny, Karolina Cholajda, Jakub Cezary Rosa, Stanisław Tadeusz Jaroszewski, Oliwia Weronika Lewalska, Filip Dejneka.
W styczniu 2018: Krzysztof Marek Weder, Robert Ryszard Kaczmarek, Nela
Michalina Jarzębska, Maciej Jakub Szplit, Aleksander Jan Szczęsny.

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Marcin Jaroszewski i Ewelina Piotrowska.
Adam Szczęsny i Elżbieta Koszyk.

Odeszli do Pana…
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
W grudniu 2017: Stanisława Cieślik, Jadwiga Orzechowska, Wacława Wrońska, Wiesława Zaleśna, Józefa Karasiewicz, Sylwia Gadomska, Mirosława Deszcz, Halina Spodenkiewicz, Danuta Wojtczak,
Jadwiga Koroch, Jadwiga Wasylejko, Barbara Gołębiowska-Fijałkowska, Elżbieta Mazur, Marian Kluska,
Jadwiga Chojecka, Agnieszka Cent-Kaczor, Marianna Skałecka, Jan Antonowicz, Kazimiera Magdziarz,
Anna Kapłon, Renata Grubska, Irena Kurowska, Feliks Wołodkiewicz, Andrzej Majer, Anna Zbrojewska.
W styczniu 2018: Irena Przeździecka, Henryk Patoła, Zdzisława Lewa, Marek Kiermasz, Irena Braciszewska, Barbara Śmigielska, Bronisław Kazimierczak, Zbigniew Libera, Krystyna Babińska, Sławomir
Niedomagała, Włodzimierz Przybylski, Wojciech Czyżo, Otolia Dzwonkowska, Krystyna Płóciennik,
Krzysztof Gąsiorowski, Krystyna Sobotkowska, Zdzisław Owsik, Franciszka Sokołowska, Stanisław Owczarek, Marianna Szkudlarek, Zofia Tomczyńska, Barbara Markiewicz, Krzysztof Stelmasiak, Józef Skórka, Stefania Owczarek, Krystyna Wróblewska, Julian Sidwa, Walenty Żyliński, Henryk Wójcik.
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ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA „SIEDEM SŁÓW CHRYSTUSA”
1. OJCZE PRZEBACZ IM, BO NIE WIEDZĄ CO CZYNIĄ (Łk 23,34)
2. Boże mój boże czemuś mnie opuścił (Mt 27,46)
3. Dziś ze Mną będziesz w Raju (Łk 23,43)
4. Oto syn Twój - oto Matka twoja (J 19, 26-27)
5. Pragnę (J 19, 28-30)
6. Wykonało się (J 19, 28-30)
7. Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23,46)

OJCZE PRZEBACZ IM, BO NIE WIEDZĄ CO CZYNIĄ - Pierwsze słowa wypowiedziane przez Jezusa na Golgocie. Słowa, które pozwalają nam lepiej zrozumieć wszystkie wydarzenia Golgoty i rządzącą nimi logikę. Jest to logika Miłosierdzia, które … odnosi tryumf nad sądem.
Sąd winien być nad nami - nad całą grzeszną ludzkością. Ale to Jezus wziął na siebie winy nas wszystkich. … Jakiego wyroku może spodziewać się Ten, który wziął na siebie ciężar odpowiedzialności za Auschwitz i Kołymę, za wszystkie akty terroru, za każdą wojnę, za eksterminację Indian i niewolnictwo sprowadzonych w ich miejsce Murzynów, za
wszystkie morderstwa i każdy gwałt na kobiecie czy dziecku, za…, za…, za…
Czym można odwrócić wyrok, który wydaje się - może być tylko jeden? Czy jest jakaś nadzieja dla Kogoś, kto bez
udawania czyni się odpowiedzialnym za zło, którego miary nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić?
JEST!
MIŁOSIERDZIE!
Miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem. Tego zresztą uczył sam Jezus, gdy uczył modlitwy „Ojcze nasz”: przebaczycie
ludziom ich przewinienia, to i wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski (Mt 6,14)
Teraz więc - kiedy „uczyniony grzechem” - zdaje się na osąd Boży, wie , że nie może wejść w tę godzinę inaczej, jak
tylko przez bramę miłosierdzia - ”wybaczając z serca swoim braciom”. Odwróci od nas wyrok, zatryumfuje nad należącym się nam sądem. Nie tylko dzięki temu, że przyjmie śmierć - ale dzięki temu, że przyjmie ją w taki sposób:
w postawie MIŁOSIERDZIA!
Pierwsze „słowo” Jezusa na Golgocie - ”słowo” MIŁOSIERDZIA/przebaczenia - otwierało przed Nim miłosierne ramiona Boga-Ojca-Sędziego. Z tym „słowem” przychodzi do nas pouczenie PEŁNE nadziei (niezależnie od liczby i wielkości
naszych grzechów): Zawsze jest MIŁOSIERDZIE. JEST... dla miłosiernych.

Pierwszy fragment książki Bp. Grzegorza Rysia „7 słów Chrystusa” cdn.

Treść Aktu Oddania Parafii Św. Franciszka z Asyżu
Niepokalanemu Sercu Maryi
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Święty miesiąca—5 lutego

Św. Agata

Dziewica i męczennica
Gdzie święta Agata,
bezpieczna tam chata
Święta Agata (235-251) pochodziła ze znamienitego rodu, z Katanii na Sycylii. Jej imię z greckiego
oznacza "dobra". Hagiografowie podają, że była niezwykle piękna. Po przyjęciu chrztu św. złożyła ślub dziewictwa, pragnąc całkowicie poświęcić się Chrystusowi. Na
urodę św. Agaty zwrócił uwagę prefekt miasta, rzymski
namiestnik Sycylii, Kwincjan, który robił starania o jej
rękę. Jednak Agata wierna Chrystusowi, odrzuciła jego
oświadczyny. Ściągnęła przez to na siebie jego gniew i
nienawiść. Owładnięty żądzą zemsty, po rozpoczęciu
prześladowań chrześcijan przez cesarza Decjusza jako
jedną z pierwszych nakazał uwięzić Agatę. Aby ją upokorzyć i zniesławić, oddał ją do domu rozpusty. Zemsta
jednak nie powiodła się. Święta bowiem zachowała niewinność. Skazał ją więc na ciężkie tortury, podczas których kleszczami wyrwano jej piersi. W końcu niezłomną
w wierze polecił rzucić na rozżarzone węgle. Wtedy jednak Katania dotknięta została silnym trzęsieniem ziemi,
w wyniku którego zginęło wielu pogan. Poruszony tym Kwincjan odczytał to jako karę Bożą i rozkazał wstrzymanie tortur. Agata jednak zmarła 5 lutego 251 r. wskutek odniesionych ran.
Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym miejscu poza miastem. Papież Symmachus (+ 514) wystawił ku jej czci w Rzymie
przy Via Aurelia okazałą bazylikę. Potem powstawały kolejne. Obecnie ciało Agaty znajduje się w katedrze w Katanii. Wielkiej
czci
doznają
jej
relikwie,
m.in.
welon,
dzięki
któremu,
jak
niesie
podanie,
Katania
niejeden raz miała doznać ocalenia.
W dzień św. Agaty w niektórych okolicach poświęca się pieczywo, sól i wodę, które mają chronić ludność od pożarów i
piorunów. Poświęcone kawałki chleba wrzucano do ognia, by wiatr odwrócił pożar w kierunku przeciwnym. W dniu jej pamięci
karmiono bydło poświęconą solą i chlebem, by je uchronić od zarazy. Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii oraz ludwisarzy. Wzywana przez kobiety karmiące oraz w chorobach piersi.
W ikonografii św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, z kleszczami, którymi ją szarpano. Atrybutami są: chleb,
dom w płomieniach, korona w rękach, kość słoniowa - symbol czystości i niewinności oraz siły moralnej, palma męczeńska,

Głos Akcji Katolickiej

Z materiałów formacyjnych AK „Otrzymaliście w darze Ducha Świętego” Katecheza III- Ks. Wiesław Łużyński-fragmenty
Akcja Katolicka znajduje się w sercu kościoła, w samym centrum życia kościelnego. Nie powinniśmy zatrzymywać się tylko na widzialnym i doczesnym wymiarze życia Kościoła. Powinniśmy żyć nowym życiem, które udziela się przez Ducha Świętego, służyć Kościołowi w duchu jego autentycznych
przymiotów, które wymieniamy w CREDO (...jeden, święty, powszechny i apostolski)
Jedność. Akcja Katolicka powinna być elementem jednoczącym różne wspólnoty, inicjatywy, środowiska kościelne.
Świętość. Duch Święty jest źródłem świętości Kościoła. W Kościele wszyscy są powołani do świętości.
Zatem świętość, życie w wierze, nauce kościoła, kroczenie drogą Bożych przykazań-to zadania, które
powinni realizować wszyscy wierni, a szczególnie członkowie Akcji Katolickiej. Ważną rolę w Kościele
odgrywają święci, ludzie, których Kościół wynosi na ołtarze. Są oni wzorem jaki chrześcijanie mają
realizować. Są dla nas także pomocą i orędownikami przed Bogiem.
Powszechność. Jesteśmy powołani do ewangelizacji wszystkich środowisk wspólnot, społeczności.
Są to nierzadko środowiska trudne, zdystansowane, może niechętne stosunku do katolicyzmu. Bądźmy jednak otwarci na natchnienia Ducha, który może nas kierować do tych ludzi.
Apostolskość. Zadaniem związanym z samą tożsamością Akcji Katolickiej niech będzie trwanie w
nauce i wierze apostołów. To właśnie dzięki sukcesji apostolskiej mamy dostęp do łaski, którą, którą
Chrystus przekazał swoim uczniom. Naszym statutowym zadaniem jest współpraca z prawowitymi
pasterzami Kościoła, z następcami apostołów, z tymi, którzy trwają w łączności z gronem dwunastu.
Bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego. Niech On nas prowadzi do służby kościelnej jedności, świętości, powszechności i więzi z apostołami.
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M A Ł Y F R A N C I S Z E K
Kochane Dzieci, minął czas kiedy
wspominaliśmy narodzonego Pana
Jezusa, czas śpiewania kolęd.
Nastał miesiąc luty, który choć jest
krótkim miesiącem przynosi Wam
wiele nowych wrażeń. Rozpoczęły się
ferie. W Kościele to czas zwykły,
ale już 14 lutego, w Dzień Walentynek,
Środą Popielcową rozpocznie się Wielki Post.
W kościele będziemy się spotykać na Drodze Krzyżowej. Widzicie
jak dzieci na obrazku pomagają nieść krzyż Jezusowi. Wy też możecie się do nich
dołączyć. Wystarczy dostrzec Jezusa w drugim człowieku. Może w koleżance lub koledze, może w osobie starszej lub chorej. Wystarczy sprawić uśmiech na ich twarzy.
11 lutego przypada Dzień Chorego. Pomóżcie osobom starszym lub chorym. Przygotujcie dla nich jakąś niespodziankę: dobry uczynek okraszony kwiatkiem lub laurką
czy innym drobnym samodzielnie wykonanym prezentem. Takie małe upominki dla chorych możecie wykonać też jako zadanie konkursowe. Zostaną one przekazane chorym
w szpitalu lub osobom, które będą w kościele na parafialnym dniu chorych podczas
rekolekcji wielkopostnych. Pozdrawiam Was - wasz Anioł.

17 grudnia 2017 - Święty Mikołaj odwiedził dzieci w naszym kościele
W parafii świętego Franciszka z Asyżu podsumowano dwa konkursy zorganizowane przez parafialny oddział Akcji
Katolickiej: " Święci polscy" - prace wystawione w kaplicy Matki Bożej i " Bombka dla dzieciątka" - ponad 30 prac
dekoruje choinkę stojącą przy żłóbku. Wszystkie obecne w kościele dzieci otrzymały owoce i obrazki od świętego
Mikołaja, a szczególnie wyróżnione nagrody. Grą na flecie uatrakcyjniła wydarzenie Inga Grzegorczyk z VId. Gratulujemy! Św. Mikołaj pamiętał też o naszej wiernej parafiance Jadzi. Pozdrawiamy ją i życzymy dużo zdrowia.
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2 grudnia 2017

Pielgrzymka do Niepokalanowa odbyła się pod duchową opieką ks. Tadeusza Sochy, Asystenta Akcji Katolickiej w naszej parzfii. Miała ona szczególny charakter, gdyż przypadła w roku
100 rocznicy założenia przez św. Maksymiliana Kolbe Rycerstwa Niepokalanej (16 października
1917 roku w Rzymie) oraz 90 rocznicy założenia klasztoru w Niepokalanowie (1927). Uczestniczyliśmy w spotkaniu „Oddaj się Maryi” z konferencją i świadectwami (jedno z nich złożyła nasza parafianka - p. Halina) i Eucharystii z oddaniem siebie i wszelkich spraw Niepokalanej. Ks. Tadeusz
oddał pod opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi całą naszą parafię. Akt ten został uwieczniony na
specjalnym dyplomie. (Zdj. na ostatniej stronie, treść Aktu na str. 7) Bazylika była pełna pielgrzymów. Podczas Mszy św. transmitowanej przez Radio Niepokalanów wielka grupa wiernych wstąpiła również do MI - Rycerstwa Niepokalanej otrzymując imienne dyplomiki i medaliki MB Niepokalanej. Po obiedzie u Franciszkanów obejrzeliśmy Panoramę Tysiąclecia - ruchomą szopkę powstałą
dla upamiętnienia Tysiąclecia Chrztu Polski (1966 r.), przedstawiającą historię Kościoła w Polsce
oraz rolę chrześcijaństwa w dziejach i rozwoju Polski. Następnie pojechaliśmy do Szymanowa.
U sióstr Niepokalanek wysłuchaliśmy niezwykłej historii Zgromadzenia i związanej z nią figury
Matki Bożej Jazłowieckiej oraz poznaliśmy kilka faktów z życia założycielki Zgromadzenia bł. Marceliny Darowskiej. Obecnie w Szymanowie Siostry prowadzą Gimnazjum i Liceum dla dziewcząt
wraz z internatem. (Zdjęcia na ostatniej stronie)

10,11,12 grudnia 2017
Prowadził je Ojciec Piotr Paradowski, franciszkanin budujący klasztor w Zielonej Górze.
Usłyszeliśmy o dwóch twarzach chrześcijaństwa w Polsce i Europie. Dane statystyczne mówią, że 90% ochrzczonych traktuje Boga i wiarę w Niego w sposób wybiórczy - Wierzę, ale…
Drugi dzień rekolekcji pokazał nam, że żyjemy w kryzysie poczucia grzechu, i co za tym idzie
w kryzysie świadomości Boga. Spróbujmy się postawić - mówił ojciec Piotr - na miejscu tych, którzy
zatrzasnęli drzwi przed Maryją i Józefem, znaleźć się w gronie tych, którzy zdradzili Jezusa, wzgardzili Nim, i Go ukrzyżowali. Czy czujemy się winni śmierci Jezusa? Co my robimy? Jeździmy na pielgrzymki, uczestniczymy w odpustach, z przyzwyczajenia uczestniczymy we Mszach św., czytamy
religijne książki i jednocześnie nie mamy poczucia winy śmierci Chrystusa, tak jakby to „tamci” Go
zabili. Naszych grzesznych czynów nie odnosimy już do Boga, tylko do samych siebie i porównujemy się z innymi - Inni są gorsi. A przecież każdym grzechem „krzyżujemy w sobie Syna Bożego i
wystawiamy Go na pośmiewisko”
Punktem wyjścia do rozważań wtorkowych była ewangelia o Jezusie Dobrym Pasterzu, który
porzuca stado i rusza na poszukiwanie jednej zgubionej owcy. Bóg, który kocha każdego z nas, nie
przestaje darzyć miłością nawet najbardziej nędznego, niepozornego człowieka. To ludzie odrzucają
swoich bliźnich, bo widzą w nich istoty godne pogardy, niezasługujące na cień zainteresowania.
Przykładem z życia ilustrującym te rozważania była historia głęboko upośledzonego fizycznie i umysłowo chłopca urodzonego w Stanach Zjednoczonych. Dziecko nieumiejące siadać, chodzić, samodzielnie jeść zostało porzucone przez rodziców. Wychowała je pielęgniarka postrzegająca w nim
człowieka godnego miłości i troski. Pielęgnowała i rehabilitowała przy pomocy muzyki klasycznej. Po
latach wszystkich zaskoczył nocny koncert. Uznany przez otoczenie za istotę „warzywo” chłopiec
umiał zagrać trudny utwór Czajkowskiego. Miłość ofiarnej pielęgniarki sprawiła, że „ten najmniejszy”
stał się godny podziwu. Dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. Skazany na wegetację chłopiec,
dziś daje koncerty charytatywne.
Ojciec Piotr mówił także o przykazaniu - „nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną”.
Usłyszeliśmy wstrząsające przykłady z kolęd, w których zakonnik uczestniczył. W domach chrześcijańskich często nie ma wizerunku Chrystusa, Matki Bożej, świętych. Są natomiast Żyd, Budda, maski afrykańskie, Koran zamiast Pisma Świętego.
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Boże Narodzenie - szopka Pana Jezusa i bombki z wizerunkami polskich świętych
wykonane przez dzieci i ozdabiające choinki wokół żłóbka

6 stycznia 2018 - Opłatek Chóru i Akcji Katolickiej.
W uroczystość Objawienia Pańskiego po południowej Mszy św. ponad 50 osób spotkało się w auli
parafialnej na tegorocznym „opłatku”. Oprócz członków Chóru i Akcji Katolickiej byli obecni księża
z naszej parafii i zaproszeni goście. Po modlitwie i odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego o narodzeniu Pana Jezusa złożyliśmy sobie życzenia i podzieliliśmy się opłatkiem. Uczestnicy spotkania
sami przygotowali tradycyjne dania wigilijne. Długo śpiewaliśmy kolędy. Święto Trzech Króli zaznaczyliśmy koronami na naszych głowach, a wigilijny charakter wieczoru wzbogacony został
obecnością Św. Mikołaja. Na koniec najbardziej wytrwali uczestnicy spotkania zostali jak przystało
na „Trzech Króli” obdarowani drobnymi upominkami.
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PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku) …...………………………………….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
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU w ostatni piątek miesiąca - 23 lutego ……..……….18.00
DROGA KRZYŻOWA w piątki……………………………………………………...……………………….16.45; 18.30
GORZKIE ŻALE w niedziele……………………………………………………….………………………………. 17.15
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

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
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Stacja VIII Drogi
Krzyżowej w kościele św. Franciszka z Asyżu; Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Proboszcz Wiesław Dura;
Osoby wspomagające:, Ks. dr Paweł Gabara, 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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