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W MOCY BOŻEGO DUCHA
SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
Zakończyliśmy okres Bożego Narodzenia. Na początku miesiąca trzymamy płonące świece w naszych rękach. Chrystus, światłość świata, przypomina nam, że i my mamy być światłością dla tych, których spotykamy
w naszym życiu. Nie możemy tego wykonać bez trwania w Chrystusie.
To On powiedział: Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w Was. Jak to
nasze trwanie wygląda? Brakuje nam czasu na modlitwę, lekturę Pisma
świętego i niedzielną Eucharystię. Życie Boże w nas nie promieniuje lecz tylko się tli.
Jeśli chcesz dać swoim najbliższym i tym, których spotykasz to, co decyduje o wielkości człowieka, musisz na nowo zaprosić Chrystusa do swego
życia. Musisz w nim trwać. Musisz świecić Jego światłem. Musisz żyć Jego
słowem i karmić się Jego Ciałem.

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Nie zawsze wierzymy, że Bóg może
być tak konkretny i codzienny, tak bliski
i rzeczywisty, a tym bardziej, że staje się tak
obecny i działa przez kogoś znanego, jak sąsiad, przyjaciel, krewny. … Trudno nam przyznać, że miłość Boża wyraża się w sposób
konkretny i niemal namacalny w dziejach, na
które składają się wszystkie wydarzenia,
przykre i chwalebne…
Nieraz zachowujemy się jak mieszkańcy Nazaretu, wolimy Boga na odległość: miłego, dobrego, wspaniałomyślnego, ale odległego, takiego, który nie przeszkadza. Bowiem Bóg bliski i codzienny, przyjaciel i brat
wymaga od nas, byśmy nauczyli się bliskości,
codzienności, a przede wszystkim braterstwa. (z homilii wygłoszonej przez Papieża Franciszka
podczas Mszy św. Posłania na zakończenie XXXIV ŚDM w
Panamie)

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA:
Niech ci Pan
błogosławi i niech cię
strzeże. Niech ci ukaże
oblicze swe i niech
zmiłuje się nad tobą.
Niech zwróci oblicze
swe ku tobie i niech
obdarzy cię pokojem.

GŁOS

ŚWIĘTEGO

Wzorem udzielania błogosławieństwa Aaronowego jest św.
Franciszek z Asyżu. Wśród pism św. Franciszka jest Błogosławieństwo dla brata Leona. Franciszek napisał ten tekst po
kilku tygodniowym poście w 1224 r. w Lawernie. Na zamknięcie tego postu Franciszek otrzymał stygmaty… Brat Leon napisał: Na Franciszku spoczęła ręka Boga. I tak na nim spoczęła,
że rany Jezusa odbiły się na ciele Franciszka, … a z tej kilkutygodniowej modlitwy wypłynął tekst błogosławieństwa… i jest
to przepisany tekst z Księgi Liczb… I go podpisał znakiem krzyża, by pokazać Leonowi, że wszystkie te Boże życzenia…. wpisane są w Krzyż. https://www.archidiecezja.lodz.pl
FRANCISZKA
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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

W STYCZNIU 2019
Mocą Chrztu Świętego,
przez polanie wodą
do wspólnoty Kościoła
zostali włączeni:

Thomas Belmonte,
Daniel Zieliński,
Jan Defeciński,
Seweryn Pastwiński,
Wiktor Magdziarz,
Jagoda Juszczak,
Laura Głodek,
Wanda Sikorska,
Maksymilian Dec

Odeszli do Pana…
Andrzej Komorowski,
Maria Matusiak,
Lucja Werner,
Krystyna Kowalska,
Bogusław Myśliński,
Eugenia Kozłowska,
Konstancja Olejniczak,
Waldemar Bocheński,
Zofia Szmit,
Irena Przybysz,
Urszula Rydz,
Antoni Kowalski,
Łucja Karpeta,
Władysław Depczyk,
Maria Wojciechowska,
Janina Stefaniak,

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

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

Miłuję cię, Panie
mój w Sakramencie
utajony, przytulam
się do Ciebie, łączę
się z Tobą, pozwól,
niech Cię znajdę,
spraw, niech Cię
miłuję i już nigdy
nie oddalaj się ode
mnie
(św. Alfons Liguori)

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. Do wewnętrznego wspólnoty parafialnej. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-23367-77.
http://franciszek.org.pl/
Okładka: Pamiątka Światowych Dni Młodzieży: Krzyż i Ikona Matki Bożej znajdująca się w kościele Św. Franciszka z Asyżu - fot. Maria Mazurkiewicz
Zdjęcia wewnątrz numeru: Jolanta Sokołowska, Alina Zalewska oraz https://archidiecezja.lodz.pl
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 LUTY 2019
POWSZECHNA POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA
FRANCISZKA

KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI
OJCZYZNY
I KOŚCIOŁA

Za ofiary przemocy,
aby z wielkodusznością
były otaczane opieką
ofiary handlu ludźmi i
przymusowej prostytucji
oraz wszelkiej innej przemocy.

Dziękując Bogu za posługę kapłanów oraz
osób
konsekrowanych prosimy dla nich
o pogłębienie daru
świętości.

Członkowie Kół Różańcowych odmawiają codziennie
jedną wyznaczoną dziesiątkę
różańca

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

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ

Aby Kościół przez
modlitwę nieustannie wspierał misyjną
działalność swoich
członków.

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 lutego.
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 – opiekunem jest ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. Zesłania Ducha Świętego w Łaskowicach
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura

„Jedyna broń, której używając Polska odniesie zwycięstwo to RÓŻANIEC”
Kard. August Hlond

Krucjata Różańcowa w intencji Ojczyzny i Świętego Kościoła Chrystusowego
Tę modlitwę zainaugurowano w Polsce 15 czerwca 2011 roku, a w archidiecezji łódzkiej rozpowszechniono w roku
2013. Wzorem innych parafii i za aprobatą kapłanów w naszej parafii Św. Franciszka powstała grupa modlitewna Krucjaty
Różańcowej, której członkowie, każdy o określonej godzinie, 19 dnia każdego miesiąca trwają na modlitwie. Proszą w niej Matkę Najświętszą o łaskę umocnienia w wierze, by odeprzeć zagrożenia dla przyszłości Polski, gdzie rozpowszechnia się pogarda
dla Kościoła i zniekształcanie prawd Wiary Świętej. Szczególnie modlą się w intencjach Krucjaty na dany miesiąc, które podajemy także w naszej gazetce (patrz ramka powyżej).
Poprzedni Metropolita Łódzki abp M. Jędraszewski w roku 2013 napisał do uczestników Nieustającego Różańca „W
historii Narodu polskiego modlitwa różańcowa odegrała wielką rolę. Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając jej najtrudniejsze sprawy. W tym przekonaniu umacnia nas Ojciec Święty Franciszek, który naucza, że Bóg
„Zwycięstwo,
gdy przyjdzie, weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego. Dziękuję za podjęte działania wszystkim uczestnikom
Nieustającego Różańca w intencji Ojczyzny i Świętego Kościoła Chrystusowego. Serdecznie błogosławię.” Jak znaczące są te
będzie
słowa? Mimo upływu czasu ich wartość jest niezmienna. Złudne filozofie starają się zasłonić prawdę Bożą, a to, co my Polacy
zwycięstwem mamy Najświętsze – Wiarę, próbuje się ośmieszyć . To nasza Ojczyzna jest jedną z najwierniejszych cór Kościoła katolickiego.
Matki
Dwa uczucia wspierają się najbardziej: miłość do Kościoła i miłość do Ojczyzny. Kochamy Ojczyznę, bo to przykazanie
Najświętszej” Kościoła, kochamy Kościół, bo jest podwaliną i rękojmią naszego życia narodowego. Trzeba modlitwy, bo tylko świętej wierze
Kard. A. Hlond katolickiej zawdzięczamy to, że możemy być dumni ze swojej Ojczyzny.
Dziękuję grupie , która z wielką odpowiedzialnością mimo trudności wypełnia podjęte zobowiązania, niech łaska Boża was
wspiera a modlitwa przynosi błogosławione owoce w sercach naszych rodaków.
Opiekun grupy - M. Dąbrowska

GŁOS

ŚWIĘTEGO

FRANCISZKA

STR. 5

NUMER 101

LUTY 2019
1.02

PIĄTEK

2.02

SOBOTA

3.02

NIEDZIELA

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE
Dzień powszedni . I piątek miesiąca.
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO. Dzień Życia Konsekrowanego.
Duszpasterstwo Akademickie „Piątka” zaprasza na kolejny publiczny męski różaniec ulicami Łodzi.
Rozpocznie się on Mszą św. o godz. 10.00 sprawowaną pod przewodnictwem Ks. Abpa Grzegorza
Rysia w kościele Zesłania Ducha Świętego w Łodzi. Po Eucharystii mężczyźni przejdą ulicą Piotrkowską do kościoła Ojców Jezuitów odmawiając różaniec.
bazylika archikatedralna godz. 12.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abpa Grzegorza Rysia.
Msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godz. 6.30, 7.30, 8.00, 9.00 i 18.00. Na każdej Mszy
św. obrzęd błogosławieństwa świec. Ofiary zebrane tego dnia do puszek przeznaczone są na
potrzeby zakonów kontemplacyjnych Archidiecezji Łódzkiej. I sobota miesiąca .
Wydział Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej zaprasza młodzież na spotkanie pt.: Panama w Łodzi
– Panama Disco, które odbędzie się o godz. 18.00 w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul.
Nawrot 104). W programie: Msza św. dziękczynna, świadectwa osób, które uczestniczyły w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie z Papieżem Franciszkiem, nauka tańców latynoamerykańskich
oraz wspólna zabawa taneczna. Więcej informacji na Facebooku (Fanpage Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła).
4. NIEDZIELA ZWYKŁA. Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy św.

4.02 PONIEDZIAŁEK

Dzień powszedni .

5. 02

WTOREK

Św. Agaty, dziewicy i męczennicy

6. 02

ŚRODA

Świętych Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

7. 02 CZWARTEK

I czwartek miesiąca.

8.02

Dzień powszedni. Św. Józefiny Bakhity, dziewicy

9.02

PIĄTEK
SOBOTA

Dzień powszedni. Rozpoczęcie drugiego etapu IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej - Przyszłość idzie przez rodzinę

10.02 NIEDZIELA

5. NIEDZIELA ZWYKŁA. 80. rocznica śmierci Papieża Piusa XI

11.02PONIEDZIAŁEK

XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. NMP z Lourdes
Bazylika Archikatedralna , msza św. godz. 12.00

12. 02

WTOREK

Dzień powszedni .

13. 02

ŚRODA

Dzień powszedni .

14. 02 CZWARTEK
15. 02

PIĄTEK

Św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, Patronów Europy, św. Walentego, biskupa i męczennika
WALENTYNKI, DZIEŃ ZAKOCHANYCH
Dzień powszedni . Bł. Michała Sopoćki

16. 02 SOBOTA

Dzień powszedni .

17.02

6. NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA

18.02PONIEDZIAŁEK

Dzień powszedni

19. 02

WTOREK

Dzień powszedni

20. 02

ŚRODA

Dzień powszedni. Świętych Hiacynty i Franciszka

21. 02 CZWARTEK

Dzień powszedni. Św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła

22. 02

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

PIĄTEK

23. 02 SOBOTA

Św. Polikarpa, biskupa i męczennika, bł. Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika

24.02

7. NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA

25.02PONIEDZIAŁEK

Dzień powszedni

26. 02

WTOREK

Dzień powszedni

27. 02

ŚRODA

Dzień powszedni

28. 02 CZWARTEK

Dzień powszedni
TŁUSTY CZWARTEK

Ankieta

STR. 6

W Archidiecezji Łódzkiej trwa Synod Duszpasterski, który w roku 2020 poświęcony będzie
parafii. Kuria Metropolitalna Łódzka i socjologowie z Uniwersytetu Łódzkiego przygotowywali
ankietę skierowaną do wszystkich wiernych naszej Archidiecezji. Jej wyniki zostaną wykorzystane w opracowaniach naukowych, z których korzystać będą badacze oraz uczestnicy
Synodu.
Ankieta dostępna od 1 stycznia 2019 roku ma formę internetową, jest całkowicie anonimowa
i znajduje się pod linkiem:
www.bit.ly/ankieta-parafia
jej wypełnienie zajmuje ok. 30-40 min. W przypadku większości pytań należy zaznaczyć wybrane odpowiedzi, ale jest też miejsce na wpisanie własnych opinii.
Bardzo zależy nam na poznaniu zdania wiernych Archidiecezji łódzkiej na
temat życia i działalności naszych parafii.
Serdecznie proszę o wypełnienie ankiety.
+Grzegorz Ryś
arcybiskup metropolita łódzki
Zachęcamy do wypełnienia ankiety skierowanej do wszystkich parafian. Wyniki
ankiet zostaną wykorzystane w opracowaniach naukowych trwającego Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Informacje na jej temat znajdują się na ulotkach, w gablocie parafialnej
oraz na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej. Ankieta ma formę internetową i jest
całkowicie anonimowa i znajduje się pod linkiem: http://bit.ly/ankieta-parafia

Głos Akcji Katolickiej
Podczas zebrania Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej 2 lutego 2019 w wykładzie historyka Kościoła Ks. dr
Henryka Małeckiego, Proboszcza parafii św. Tomasza w Warszawie wysłuchamy konferencji pt. „Papież Pius XI
– papież Akcji Katolickiej”. Jako teraźniejsze pokolenie Akcji Katolickiej przywołamy postać i nauczanie Papieża
Piusa XI w 80 rocznicę jego śmierci. Pius XI jasno określił rolę i wytyczył drogę jaką katolicy świeccy, powinni
podjąć wspólnie ze swoimi pasterzami w dziele uświęcania świata. (Urszula Furtak, prezes KIAK).
Przypomnijmy sobie sylwetkę tego zasłużonego dla Polski i Akcji Katolickiej Papieża:

Pius XI - Papież Polaków
(Witold Iwańczak Niedziela Ogólnopolska 14/2011, str. 11)
Tak w latach międzywojennych mówiono nie tylko w Polsce, ale również we Włoszech, o ówczesnym
papieżu Achillesie Rattim, który w 1922 r., gdy Bóg powołał go na Stolicę Apostolską, przyjął imię Pius, czyli
pobożny. Wcześniej przez 3 lata pełnił on funkcję nuncjusza apostolskiego w Polsce. Były to czasy odradzania
się kraju po latach niewoli. Brał udział w organizowaniu się polskiego Kościoła katolickiego i „ukochał nas jako swych braci, a
Polskę jako swoją Ojczyznę”. „Gdy nawała bolszewicka dosięgała serca Polski, Warszawy, wówczas przedstawiciele wszystkich
państw opuścili Warszawę, pozostał jedynie nuncjusz papieski i dzielił nasze obawy i nasze nadzieje”. Ks. Ratti był konsekrowany na biskupa w Polsce przez polskich biskupów i uważał się za biskupa polskiego. Jeszcze jako młody kleryk i później, gdy pełnił już ważne funkcje kościelne, uwielbiał wycieczki w góry. Nazywano go nawet alpinistą i mówiono, że „nie wytrzyma w murach Watykanu przez całe życie”. Mam wrażenie, jakby Achilles Ratti był starszym bratem Karola Wojtyły... W
1918 przewodniczył posiedzeniu Konferencji Episkopatu Królestwa Polskiego, która powołała do życia Uniwersytet Katolicki w Lublinie, natomiast w 1921 Uniwersytet Warszawski przyznał mu tytuł doktora honoris causa,
a w 1922 r. naczelnik państwa Józef Piłsudski odznaczył go Orderem Orła Białego.

Pius XI - Papież Akcji Katolickiej
Po śmierci Benedykta XV konklawe, 6 lutego 1922, w czternastym głosowaniu, wybrało Rattiego na papieża.
Elekt przyjął imię Piusa XI. Ponieważ Pius XI przyjął jako swoją dewizę „Pokój Chrystusa w państwie Chrystusa”,
postanowił zaangażować się w łagodzenie skutków wojny na świecie. Jedną z jego pierwszych inicjatyw była
inauguracja (23 grudnia 1922) działalności Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka, w myśl założeń Piusa XI, stała ruchem międzynarodowym, zachowując jednak w poszczególnych krajach lokalną specyfikę. W 1925 podpisał
konkordat z Polską, w którym ustanowiono 5 metropolii łacińskich, jedną ormiańską i jedną unicką. W dniu 11
grudnia 1925 Pius XI ogłosił encyklikę Quas primas, którą ustanowił Święto Chrystusa Króla. Święto to stało się
patronalnym świętem Akcji Katolickiej w Polsce. Przyczynił się do rozwinięcia idei pierwszych piątków miesiąca
jako zadośćuczynienia Sercu Jezusa za grzechy ludzkości. Gdy pod koniec 1930 r. ukończono budowę stacji
nadawczej w Watykanie, Pius XI wygłosił przez radio mowę do całego świata chrześcijańskiego. W 1931 wprowadził uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi obchodzone 1 stycznia. W 1937 roku powołał Papieską Akademię Nauk . Kreował 76 kardynałów na siedemnastu konsystorzach. W czasie pontyfikatu przeprowadził ponad 500 beatyfikacji i 33 kanonizacje. Ogłosił świętymi m.in. Teresę z Lisieux, Jana Bosko, i Andrzeja Bobolę. Dodatkowo, nadał tytuł doktora Kościoła min. :
Albertowi Wielkiemu i Janowi od Krzyża. Zmarł w Watykanie 10 lutego 1939r. 14 lutego 1939 został pochowany w Bazylice św.
Piotra.
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Gromnica to duszy strażnica
Święto Ofiarowania Panskiego

Światowy Dzien Zycia Konsekrowanego
2 lutego

W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane u nas
świętem Matki Bożej Gromnicznej, mniej ludzi niż niegdyś przychodzi do naszych kościołów, by poświęcić
świece. Świece wykonane z pszczelego wosku, zwane
gromnicami, były ze czcią przechowywane w każdym
domu i często zapalane – wówczas, kiedy nadciągały
gwałtowne burze, gradowe nawałnice, wybuchały pożary, groziła powódź, a także w chwili odchodzenia bliskich do wieczności. Były one znakiem obecności mocy
Chrystusa – symbolem Światłości, w której blasku widziało się wszystko oczyma wiary.

Wprawdzie wilki zagrażające ludzkim sadybom
zostały wytrzebione, ale na ich miejsce pojawiły się
inne zagrożenia. Dziś trzeba prosić Matkę Bożą
Gromniczną, by broniła przed zalewem przemocy,
nienawiści i erotyzacji płynących z ekranów telewizyjnych i kolorowych magazynów, przed napastliwością sekt, przed obojętnością na los bliźnich, przed
samotnością, przed powiększającą się falą ubóstwa,
przed zachłannością, przed bezdomnością i bezrobociem, przed uleganiem nałogom pijaństwa, narkomanii, przed zamazywaniem granic między grzechem a cnotą, przed zamętem sumień.
Poświęcony płomień gromnicy ma zwiastować
zgodę, pokój, miłość i radość w rodzinie.

***
O Boże mój, gdzież jest moja gromnica?
Oto burze nadchodzą, grzmoty, błyskawice.
Postawię ją w oknie mojej duszy,
a Ty, Maryjo, udziel mi nadziei.
Zapalę ją w przedsionku mego serca,
a Ty wypełnij je miłością.
Umieszczę ją w oknie mego rozumu,
a Ty spraw, aby zawierzyła do końca
Twemu Synowi moja mała wiara.
Ks. Florian
http://www.niedziela.pl/artykul/1888/Gromnica---swieca-niecozapomniana

Bp Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego w liście na przypadający 2 lutego Światowy Dzień Życia Konsekrowanego pisząc o powołaniu
zwraca się do ludzi młodych i zauważa, że w dzisiejszym
świecie, w którym styl życia oparty jest na tymczasowości, człowiekowi młodemu, bardzo trudno podejmować
życiowe decyzje i brać za nie odpowiedzialność.
Wiara traktowana jest jako coś bardzo dowolnego, a Kościół – postrzegany jako instytucja, której celem są jedynie działania kulturalne i prospołeczne, a nie jako Mistyczne Ciało Chrystusa i wspólnota wiary. Oderwanie człowieka
od więzi z Bogiem i Jego Prawem prowadzi w ostateczności do zagubienia duchowego, głodu prawdziwej miłości oraz
lęku przed przyszłością - czytamy w liście.
W takiej rzeczywistości trudno mówić o Bożym powołaniu człowieka do życia rodzinnego, małżeńskiego, kapłańskiego, czy konsekrowanego. To powołanie zostało zastąpione takimi decyzjami i wyborami życiowymi, których motywacją nie jest pragnienie pełnienia woli Bożej, lecz realizacja samego siebie. Ginie w ten sposób pojęcie służby, rozumianej jako bezinteresowna miłość. Jesteśmy świadkami rodzącej się obojętności, a także braku wrażliwości. Coraz
więcej młodych osób doświadcza osamotnienia. Małżeństwa przeżywają kryzysy wierności, a jesień życia zamienia się
w bezużyteczną starość. - pisze.
Z drugiej strony spotykamy młodych, których cechuje spontaniczna otwartość na różnorodność, wrażliwość na
kwestie pokoju, integracji, dialogu między kulturami i religiami. … Życie Jezusa jest dla nich nadal bardzo atrakcyjne
i inspirujące. Jest ono prowokacją, która stawia konkretne wyzwania. Potrzeba im jednak prawdziwych przewodników na drodze wiary, powołania i rozeznawania …
Wielość inicjatyw podejmowanych przez osoby konsekrowane, mających na celu przyprowadzenie młodych do
Świątyni, pokazuje, jak ważne miejsce zajmują oni w życiu Kościoła.
Trudno sobie wyobrazić życie Kościoła bez obecności osób konsekrowanych. Tak wiele wszyscy im zawdzięczamy,
zwłaszcza siostrom zakonnym, które w wielu miejscach są obecne, które w modlitwach pamiętają o naszych intencjach,
obejmują modlitwami wszystkie problemy współczesnego świata. Dlatego pragnę wyrazić wdzięczność za tych, którzy posłuchali głosu powołania i poszli za Chrystusem. Pragnę zachęcić nas wszystkich do ufnej modlitwy, zwłaszcza 2 lutego,
o nowe powołania do wspólnot życia konsekrowanego. / MM.

STR. 8

OTO JA, SŁUŻEBNICA PAŃSKA,
NIECH MI SIĘ STANIE
WEDŁUG TWEGO SŁOWA!
Motywem przewodnim XXXIV Światowych Dni Młodzieży w Panamie były słowa: Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według
twego słowa! (Łk 1,38). Sam papież podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku mówił młodym o jej odwadze i podał
Maryję jako wzór do naśladowania. Tegoroczne hasło jest więc konsekwentną kontynuacją refleksji z lat poprzednich, skoncentrowanych na błogosławieństwach. Maryja jest tą, którą błogosławią wszystkie pokolenia.

SYMBOLE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
Przypomnijmy, że symbolami ŚDM są:
Drewniany krzyż, dziś znany jako „Krzyż Światowych Dni Młodzieży”, został wykonany w 1983 roku, na rozpoczęcie Świętego Roku Odkupienia. Młodzież poprosiła Papieża, aby dał im krzyż po zakończeniu uroczystości. Ojciec Święty Jan Paweł II odpowiedział na tę prośbę i w Niedzielę Wielkanocną podarował młodym Krzyż Jubileuszowy. Od tej pory pielgrzymuje
on po całym świecie i stał się początkiem Światowych Dni Młodzieży.
Kopia Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Ikona ta jest wizerunkiem Maryi otaczanym we Włoszech wielką czcią. Przydomek Obrończyni
Ludu Rzymskiego (łac.: Salus Populi Romani) ma swoje korzenie w wydarzeniach z końca VI w., kiedy mieszkańcy Rzymu cierpieli z powodu zarazy. Matka Boża Salus Populi Romani pojawiła się na Światowych Dniach Młodzieży po raz pierwszy w roku
2000, kiedy to replika ikony została umieszczona obok papieskiego ołtarza zbudowanego na Tor Vergata.
Od tej pory pielgrzymuje po świecie razem z Krzyżem.
W łódzkich parafiach, także w naszej znajduje się mała kopia krzyża i ikony jako pamiątka nawiedzenia i ŚDM, które odbyły się w Polsce (zdj. na stronie tytułowej)
W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia 2017 roku w Rzymie, papież Franciszek przekazał Symbole
ŚDM młodym Panamczykom. W ten sposób rozpoczęła się kolejna pielgrzymka Krzyża i Ikony po diecezjach. Trasa pielgrzymki symboli ŚDM prowadziła przez Meksyk, potem przez Kubę, Haiti, a następnie
przez Republikę Dominikany i Portoryko, przez diecezje krajów Ameryki Środkowej i Panamy

Ł O D ZI A NI E W PA N A MI E

Do Panamy z archidiecezji łódzkiej wyjechało trzydziestu ośmiu młodych pielgrzymów. Koordynatorem grupy był ks. Przemysław Kansy, diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży. W grupie znajdowało się 5 kapłanów i 2 siostry zakonne.

PATRONI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY PANAMA 2019
Św. Jan Bosko - Duch salezjański, którym żył Ksiądz Bosko charakteryzował się radosną i humanistyczną wizją wychowania. Został ogłoszony świętym przez papieża Piusa XI w 1934 roku, (więcej na
str. 6) a Ojcem i Nauczycielem Młodzieży w 1988 roku przez Jana Pawła II
Św. Jan Paweł II - „Wielki, wiecznie młody”. Był i będzie przykładem życia, miłości modlitwy, wierności powołaniu służbie. Zawsze młody wśród młodzieży, wyszedł jej na spotkanie i nie przestał na nią czekać. Zainicjował Światowe Dni Młodzieży, pokazał niestrudzoną miłość do swoich obowiązków, której
nawet choroba nie przezwyciężyła.
Św. Juan Diego - posłuszny wysłannik Maryi, okazał pełną poddania miłość wobec Matki Bożej, pokornie
wykonując powierzone mu zadania. Bezzwłocznie zaniósł wiadomość do biskupa, a Maryja wspomogła go,
aby biskup mu uwierzył. Na przykładzie Juana Diego poznajemy jak bez zwłoki okazywać posłuszeństwo
i to, o co jesteśmy proszeni oraz dostrzegać w tym działanie łaski Bożej.
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Mały Franciszek

STR. 9

Kochane Dzieci,
Czy zastanawiałyście się, skąd się biorą księża? Zapewne odpowiecie,
i słusznie, że trzeba mieć powołanie. I trzeba je rozpoznać w sercu. To
prawda.
Pewnie pamiętacie historię św. Jana Pawła II - papieża Polaka. Był
taki jak wy, grał w piłkę, chodził do szkoły, lubił wycieczki. Później w czasie
wojny był robotnikiem i studentem. Powoli zrozumiał, że Bóg go zaprasza do
kapłaństwa. Został Księdzem, potem Biskupem i Papieżem. Myślę, że każdego z was może Pan Jezus zaprosić, że wśród was są tacy wybrani przez Pana Jezusa. Dziewczynki także, bo bardzo potrzeba zakonnic i misjonarek.
Ciągle brak jest kapłanów i braci zakonnych.
2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego przypada Dnia Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni ofiarowują swoje życie na wyłączną
służbę Bogu. To najpiękniejsza w życiu droga. Kogo Pan Jezus zaprosi, może
być najszczęśliwszym człowiekiem. Pomódlcie się w tej intencji, by z waszej klasy Pan Jezus powołał
kogoś do swojej służby. Zapytajcie też sami Pana Jezusa: Czy chcesz, abym poszedł za Tobą?
Pewnie pamiętacie, że 20 stycznia w parafii świętego Franciszka z Asyżu odbyło się podsumowanie konkursu dla dzieci - "Bombka dla
dzieciątka" zorganizowanego przez Akcję Katolicką. Wszystkie obecne w
kościele dzieci otrzymały nagrody. Gratulujemy. Pozdrawiam Was i życzę
udanych ferii zimowych. Wasz Anioł.

PATRONI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY PANAMA 2019
Bł. Oskar Romero - był biskupem pomocniczym, a następnie arcybiskupem San Salwadoru.
Nawoływał do dialogu i pokoju, a także nawrócenia tych, którzy stosowali przemoc, niesprawiedliwość, bezkarność i korupcję. 24 marca 1980 roku został zastrzelony podczas odprawiania
mszy św. w kaplicy Szpitala Opaczności Bożej. Beatyfikowany 23 marca 2015 roku.
Św. Jose Sanchez del Rio (Józek) - torturowany i zamordowany w wieku 15 lat podczas
„wojny Cristores” w Meksyku, kiedy to wielu chrześcijan walczyło przeciwko ustawie antyreligijnej ogłoszonej w 1926 roku, która zakazywała publicznego kultu i nakazywała zamknięcie
kościołów. Beatyfikowany w listopadzie 2005 roku przez Benedykta XVI i kanonizowany w październiku 2016 roku przez papieża Franciszka.
Św. Róża z Limy - Izabela Flores de Oliwia, była piękną kobietą, nie tylko dzięki zewnętrznej
urodzie (stąd przydomek Róża), ale i poprzez czyste serce poświęcone modlitwie i kontemplacji
w ukryciu. Przykład Róży z Limy przynosi nam światło Jezusa i uczy jak stawać się wzorem cnót
również w naszych rodzinach.
Św. Marcin de Porres - Kto chce być pierwszym, niech stanie się ostatnim i będzie sługą
wszystkich. Marcin de Porres wszedł potulnie do klasztoru dominikanów, sprzątając w nim,
gdyż nie mógł być zakonnikiem ze względu na kolor skóry. Jego pokora, posłuszeństwo i szczodrość pozwoliły mu wstąpić do zakonu i zyskać opinię świętego. Jest przedstawicielem dwóch
kontynentów: Afryki i Europy żyjącym na nowej ziemi - w Ameryce.
Bł. Maria. Romero Meneses - Pokorna zakonnica ze Zgromadzenia Córek Wspomozycielki
Wiernych. Fundatorka dzieł na rzecz społeczeństwa na Kostaryce. Ogłoszona Służebnicą Bożą
w 2000 roku przez Jana Pawła II, została przez niego beatyfikowana w 2002 roku. Jej ideał
to: kochać głęboko Jezusa, jej Króla i wzrastać w pobożności pod przewodnictwem Maryi, jej
duchowej Matki
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Trzej Królowie
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