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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy parafianie i sympatycy naszego pisma.
Środą Popielcową zaczął się Wielki Post. Jest on wielki wielkością dni, ponad 40 ich trwania.
Bóg daje Nam wszystkim kolejną szansę wnikania w serca swoje, w prawdzie o nas samych. "Chowanie się" przed Panem Bogiem jest częstym sposobem
ludzi. Ten swoisty zabieg jest konsekwencją grzechu pierworodnego i tych
wszystkich, po nim...
Czas postu jest naszym wyjściem do wolności z grzechów, do powrotu stanu łaski uświęcającej i godności dziecka Bożego.
Praktyki: post, modlitwa i jałmużna; są dla nas sposobnością aby oczyścić
serca i wzmocnić słabą wolę. Kroczyć za naszym Panem i Zbawicielem w kolejnych dniach danych nam od Boga.
Niech nasz udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali
i rekolekcji wielkopostnych będzie radością serc.
Na czas owoców duchowych niech Bóg wam błogosławi.
Ks. Robert

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
By w każdej
sytuacji
towarzyszyła
wam

serdeczna
rozmowa
z Chrystusem.

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Myśląc o codziennej
modlitwie, życzę, by w każdej życiowej sytuacji towarzyszyła
wam serdeczna rozmowa z Chrystusem; nie tylko ta przed
Najświętszym Sakramentem, przed krzyżem, czy obrazem,
ale także ta zanoszona w drodze do pracy, w podróży, czy
podczas codziennych zajęć. Niech taka modlitwa stanie się
waszym dobrym zwyczajem. Z serca wam błogosławię.
(Słowa Jego Świątobliwości Ojca Świętego Franciszka skierowane do Polaków 10.02.2021)

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA:
Dzieło
stworzenia
ciągle się
dzieje

To nie jest tak, że Pan Bóg uruchomił ten świat przed
wiekami, a teraz on dzieje się bez Jego woli, bez Jego zaangażowania, bez Jego twórczości. On w każdej chwili podtrzymuje świat w istnieniu i dynamicznie go stwarza… W
akcie twórczym Bóg określa naszą tożsamość oraz podaje
nasze powołanie na Jego obraz i podobieństwo. To podobieństwo polega na tym, że obraz to jest stworzenie do relacji. Tylko przy stwarzaniu człowieka Bóg mówi o sobie w
liczbie mnogiej. Tylko o człowieku Bóg mówi, że jest na Jego
obraz. (homilia 9 lutego 2021 wygłoszona podczas Eucharystii sprawowanej w kaplicy domu biskupiego )

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

W DRUGIEJ POŁOWIE GRUDNIA 2020 DO POŁOWY LUTEGO 2021:
Odeszli do Pana…
Andrzej Furmanek, Jan Pyrek, Henryk Duleba, Zofia Tokarczyk, Irena Maciejewska, Marianna Garnysz, Krzysztof Adamczyk, Mirosława Nowotczyńska, Can Yalcin, Mariola Marek; Danuta Przybylska, Zygmunt Kulka,
Jerzy Pietrzak, Alina Gajda, Jadwiga Szcześniak-Rosik, Teresa Mokrogulska, Janina Bogusiak, Helena Abramczyk, Maria Chmielewska, Paweł Kotliński, Kazimiera Grzesznik, Henryka Ziółkowska, Krzysztof Zelga, Grzegorz Krysiak, Irena Suzin-Rodkiewicz, Sławomi Regulski, Ryszard Cyran,
Marianna Lass, Marian Wojtczak, Agnieszka Domańska, Janusz Pietrucha,
Barbara Dziomdziora, Danuta Antczak, Stanisława Ciołek, Marianna Płaska, Jan Załuska, Krystyna
Liszewska, Adam Pietraszewski, Zdzisłąw Puchalski, Teresa Reliszka, Jerzy Szymczak, Jadwiga Kubicka, Witold Turski.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Mocą Chrztu Świętego do wspólnoty Kościoła przez polanie wodą
zostali włączeni:
Jan Stanisław Kuracki, Maciej Rajpold.

Tel. 42 233 67 77

poniedziałek - piątek: 9.00 - 10.30; 16.00-17.00 ;
sobota:
9.00 - 10.30

DNI POWSZEDNIE ..……………….....7.00; 7.30; 17.00; 18.00
SOBOTY…………………………...… 7.00; 7.30; 8.00; 18.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA …….......7.30; 9.30 11.00 12.30; 18.00

MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU
z oddaniem czci jego relikwiom, w czwartki ……………………………....17.00
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
w niedziele przed Mszą Św.……………………………….....7.30; 9.30; 11.00
W INTENCJI ZMARŁYCH polecanych Bogu w Wypominkach
oraz tych, którzy odeszli od nas w ostatnim miesiącu
w ostatni piątek miesiąca .……………………………………………..…. 18.00
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy ..15.00 – 17.00
•
Koronka do Miłosierdzia Bożego………………….……..……. 15.00
•
Modlitwy do św. Franciszka i zakończenie Adoracji….…….. 16.45
DROGA KRZYŻOWA w piątki....17.30 (dla dzieci), 18.30 (dla dorosłych i młodzieży)
GORZKIE ŻALE w niedziele ……………………………………………… 17.45

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom,
którzy wspierają utrzymanie naszej parafii i świątyni.
Zapewniamy o pamięci w modlitwie o wszelkie łaski, zdrowie i cierpliwość, w tym trudnym czasie.
Ofiary można wpłacać na konto parafialne:
Bank Pekao SA
25 1240 1545 1111 0010 2074 7364
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Zegar Męki Pańskiej
Pragnąc ściślej zjednoczyć się z Panem Jezusem cierpiącym, naszym Zbawicielem, spojrzyj o jakiejkolwiek porze dnia na Zegar Męki Pańskiej, by w każdej godzinie rozważać cierpienia Jezusowe.

Zegar Męki Pańskiej, to krzewiona przez Zgromadzenie Pasjonistów praktyka,
polegająca na przeżywaniu całego dnia w rytmie Męki Jezusa Chrystusa. Każdej godzinie przypisane jest konkretne wydarzenie, opisane w Piśmie Świętym.
Rozważanie rozpoczyna się wieczorem, o godzinie 19, kiedy Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy umył nogi Apostołom, a kończy się o godzinie 18 dnia
następnego złożeniem do grobu ciała Jezusa. W ten sposób cały nasz dzień
może być uświęcony pamięcią o bolesnej męce Zbawiciela

Godzina 19 wieczorem Jezus umywa nogi swoim uczniom
Wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się
przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. /J 13,4-5/
Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.
Godzina 20 wieczorem Jezus w czasie wieczerzy ustanawia Eucharystię
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: „To jest Ciało moje, które za
was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę”. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: „Ten kielich to
Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”. /Łk 22,19-20/
Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, które płoniesz miłością ku mnie, rozpal serca nasze miłością
ku Tobie.
Godzina 21 w nocy Jezus modli się w Ogrodzie Oliwnym
Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode
Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”. /Łk 22,39-42/
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Pana Jezusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i
na potrzeby całego Kościoła świętego.
Godzina 22 w nocy Jezus w czasie modlitwy poci się krwią
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. /
Łk 22,44/
Najświętsze Serce Jezusa, w czasie konania przez Anioła umocnione, wspieraj nas w czasie konania.
Godzina 23 w nocy Jezus otrzymuje pocałunek od Judasza
A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus
mu rzekł: „Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?” /Łk 22,47-48/
Jezu mój, kocham Cię nade wszystko.
Godzina 24 w nocy Jezus przed kapłanami żydowskimi
Zaprowadzili [Go] najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. /J 18,13-14/
Najświętsze Serce Pana Jezusa, wierzę w Twoją Miłość ku mnie.
Godzina 1 w nocy Jezus fałszywie oskarżany
Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go
zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali: „On powiedział: Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować”. /Mt 26,59-61/
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie.
Godzina 2 w nocy Jezus wyszydzany i policzkowany
Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili: „Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?” /Mt 26,67-68/
Panie okaż mi Swoje oblicze, a będę zbawiony.
Godzina 3 w nocy Jezus patrzy na wypierającego się Go Piotra
A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: „Dziś, zanim kogut
zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz”. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. /Łk 22,61-62/
Niech będzie uwielbione Eucharystyczne Serce Jezusa.
Godzina 4 w nocy Jezus uwięziony w ciemnicy
A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić. /Mt 27,1/
Najświętsze Serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi.
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Godzina 5 rano Jezus stoi przed Piłatem
Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?” Jezus odpowiedział: „Tak, Ja nim jestem”. /Mt 27,11/
Pan mój i Bóg mój.
Godzina 6 rano Jezus wyśmiany przez Heroda
Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał
do Piłata. /Łk 23,11/
Najświętsze Serce Pana Jezusa nawróć grzeszników, ratuj umierających, wyzwól dusze czyśćcowe.
Godzina 7 rano Jezus porównany przez Piłata ze złoczyńcą Barabaszem
Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: „Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?” /Mt 27,17/
Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Rany Pana Jezusa na uleczenie ran dusz naszych
. Godzina 8 rano Jezus przez oprawców biczowany
Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. /J 19,1/
Niech żyje Serce Jezusa, naszego Króla i Ojca.
Godzina 9 przed południem Jezus cierniem ukoronowany
A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. /J 19,2/
O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych Ran.
Godzina 10 przed południem Jezus na śmierć skazany
Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: „Oto król wasz!” A oni krzyczeli:
„Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!” Piłat rzekł do nich: „Czyż króla waszego mam ukrzyżować?” Odpowiedzieli arcykapłani: „Poza Cezarem nie mamy króla”. Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. /J 19,14-16/
O mój Jezu, nie Bądź mi sędzią, ale Zbawicielem.
Godzina 11 przed południem Jezus dźwiga Krzyż na Golgotę
A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. /J 19,17/
O mój Jezu miłosierdzia…
Godzina 12 w południe Jezus z szat obnażony i przybity do Krzyża
Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po
części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. /J 19,23/
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Godzina 13 po południu Jezus przebacza Dobremu Łotrowi
I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. /Łk 23,42-43/ Najświętsze Serce Pana Jezusa, bądź moją miłością.
Godzina 14 po południu Jezus daje nam Maryję za Matkę
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn
twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. /J 19,25-27/
Matko miłości, Matko boleści, Matko miłosierdzia – przyczyń się za nami.
Godzina 15 po południu Jezus umiera na Krzyżu
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona
przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam
ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha. /Łk 23,44-46/
Panie Boże mój, już teraz przyjmuję z ręki Twojej i z ochotą każdy rodzaj śmierci, jaki Ci się spodoba na mnie
zesłać wraz ze wszystkimi karami, uciskami i cierpieniami.
Godzina 16 po południu Jezus włócznią przebity
Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. /J 19,34/
Cześć, Miłość i Dziękczynienie niech będą Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
Godzina 17 po południu Ciało Jezusa spoczywające na łonie Matki
Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł
zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po
raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. /J 19,3840/
Najświętsze Serce Pana Jezusa, oddaje Ci się przez Maryję.
Godzina 18 po południu Ciało Jezusa złożone do grobu
Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed
wejście do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. /Mt 27,59-60/
Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje.
Jeśli trudno modlić się we wszystkich godzinach, można wieczorem ofiarować wszystkie godziny nocne, rano
wszystkie godziny dnia. W ten sposób cały dzień będzie uświęcony zjednoczeniem z drogocennymi zasługami
Chrystusa Pana.
(Opracowane wg Sióstr Bernardynek z Zakliczyna)
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MIESIĄCE

LUTY 2021:

To nie
gwoździe
trzymały
Jezusa
na krzyżu,
lecz Jego
miłość
do nas

POWIERZONA PRZEZ
PAPIEŻA FRANCISZKA
powszechna
Przemoc w stosunku
do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet —
ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a
ich cierpienia były dostrzegane
i wysłuchiwane.

Członkowie Kół Różańcowych odmawiają codziennie jedną wyznaczoną
dziesiątkę różańca

KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI
OJCZYZNY I KOŚCIOŁA
Za księży i osoby konsekrowane przeżywające trudności,
aby znalazły pomoc we wspólnocie Kościoła
Członkowie Krucjaty z naszej parafii
modlą się nieustannym różańcem w
wyznaczonych godzinach 19 dnia
każdego miesiąca

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ
Aby św. Maksymilian inspirował nas swoją postawą solidarności w przyjmowaniu chorych
i umacnianiu przygnębionych,
głosząc Jezusa, źródło życia
i nadziei

MARZEC 2021:
POWIERZONA PRZEZ
PAPIEŻA FRANCISZKA
ewangelizacyjna
Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z
odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI
OJCZYZNY I KOŚCIOŁA
Aby okres Wielkiego Postu i
udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Boga
oraz pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ
Aby Wielki Post był czasem
sprzyjającym naszej przemianie zgodnie z kryterium miłości
i solidarności, jak uczy nas św.
Maksymilian

Członkowie Kół Różańcowych od- Członkowie Krucjaty z naszej parafii
mawiają codziennie jedną wyzna- modlą się nieustannym różańcem w
wyznaczonych godzinach 19 dnia
czoną dziesiątkę różańca
każdego miesiąca

Pójdź za Jezusem po Piotrkowskiej.
Misterium Męki Pańskiej 2020 w Łodzi
Już po raz ósmy na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odbędzie się Misterium Męki Pańskiej.
Inscenizacja drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa odbędzie się 27 marca o godzinie 19.30. Początek w pasażu Rubinsteina.
W tym roku Misterium Męki Pańskiej, wzorem lat poprzednich, przejdzie reprezentacyjną arterią Łodzi - ulicą
Piotrkowską. Uczestnicy będą rozważać ostatnie chwile Jezusa Chrystusa, krocząc za postacią Zbawiciela niosącego
swój krzyż. Tegoroczne Misterium odbędzie się pod hasłem “Dziś będziesz ze mną w Raju”. Słowa Chrystusa wypowiedziane z krzyża do jednego z łotrów od setek lat niosą wszystkim grzesznikom nadzieję; nadzieję na dostąpienie
Bożego Miłosierdzia nawet kiedy, tak po ludzku wydaje się, że zgasła ostatnia nadzieja na boskie przebaczenie.
Pierwsze Misterium Męki Pańskiej na ulicy Piotrkowskiej odbyło się w 2013 roku. Wtedy to park im. Henryka
Sienkiewicza odgrywał rolę Ogrodu Oliwnego. Z kolei scena ukrzyżowania miała miejsce na placu Wolności. W tym
roku Misterium wyruszy z pasażu Rubinsteina.
Archidiecezja Łódzka zaprasza wszystkich, którzy chcą tego wieczoru towarzyszyć Chrystusowi w Jego drodze
krzyżowej i rozważać Jego miłość nie znającą żadnych granic. Warto, aby w czasie Wielkiego Postu zatrzymać się
i zastanowić nad swoim życiem. A potem - ruszyć Piotrkowską krok w krok za Chrystusem.
Marcin Bugaj (Tekst został umieszczony za zgodą Redakcji Niedzieli Łódzkiej.)

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:

AKCJA KATOLICKA – Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Koscielnym – ks. Proboszcz Robert
Kaczmarek
SCHOLA – Ścholę prowadzi Grzegorz Krautsztrung
ASYSTA – Opiekun em jest ks. Janusz Śawicki
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA - Śpotkania ministrantow - w kazdą sobotę o godz. 9.00.
ŻYWY RÓŻANIEC - Opiekunem jest ks. Janusz Śawicki
DOMOWY KOŚCIÓŁ – Opiekunem jest ks. Proboszcz Robert Kaczmarek
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - Opiekunem jest ks. Proboszcz Robert Kaczmarek
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WIELKI POST 2020
17.02.

ŚRODA

18.02. CZWARTEK
19.02.
20.02.
21.02

PIĄTEK
SOBOTA
NIEDZIELA

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE
ŚRODA POPIELCOWA. Obowiązuje post ścisły tzn. ilościowy i jakościowy. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 7.00, 7.30, 17.00 i 18.00;
Początek Kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty. 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
Kościół stacyjny: Matki Boskiej Zwycięskiej
Kościół stacyjny: Chrystusa Króla
Droga Krzyżowa 17.30 (dla dzieci) i 18.30
Kościół stacyjny: Najświętszego Serca Jezusowego (Retkinia);
Kościół stacyjny: Najświętszej Eucharystii; Św. Franciszka i Hiacynty Marto Pastuszków z Fatimy
1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; Gorzkie Żale g. 17.15

22.02PONIEDZIAŁEK

Kościół stacyjny: św. Franciszka z Asyżu, godz. 18.00
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

23.02

Św. Polikarpa męczennika, Bł. Wincentego Frelichowskiego; Kościół stacyjny: św. Józefa (Ruda)

WTOREK

24.02
ŚRODA
25.02 CZWARTEK

Kościół stacyjny: Przemienienia Pańskiego;
Kościół stacyjny: św. Wojciecha;

26.02 PIĄTEK

Kościół stacyjny: św. Maksymiliana Kolbego Droga Krzyżowa 17.30 i 18.30

27.02 SOBOTA
28.02 NIEDZIELA

Kościół stacyjny: Trójcy Przenajświętszej;
2.NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; Gorzkie Żale g. 17.15

1.03 PONIEDZIAŁEK

Kościół stacyjny: św. Anny.

2. 03

5. rocznica śmierci abp Janusza Bolonka (2016)
Kościół stacyjny: Świętych Apostołów Piotra i Pawła

WTOREK

3. 03
ŚRODA
4. 03 CZWARTEK
5. 03

PIĄTEK

6. 03 SOBOTA
7.03 NIEDZIELA

8.03 PONIEDZIAŁEK
9. 03
10. 03

WTOREK
ŚRODA

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Kościół stacyjny: Alberta Chmielowskiego
ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA PATRONA POLSKI.
Kościół stacyjny: Matki Boskiej Jasnogórskiej
Droga Krzyżowa 17.30 (dla dzieci) i 18.30;
Kościół stacyjny: św. Jana Ewangelisty;
Kościół stacyjny: św. Jana XXIII;
3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Gorzkie Żale g. 17.15
Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Św. Perpetuy i Felicyty Męczenniczek

I czwartek miesiąca.
I piątek miesiąca.
I sobota miesiąca.

św. Jana Bożego, zakonnika;
Kościół stacyjny: Matki Boskiej Różańcowej
Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy, Św. Katarzyna Bolońskiej, św. Dominika Savio.
Kościół stacyjny: św. Elżbiety Węgierskiej;

DZIEŃ KOBIET

Kościół stacyjny: Opatrzności Bożej

DZIEŃ MĘŻCZYZN

11. 03 CZWARTEK

47. rocznica śmierci Sługi BoŻej Stanisławy Leszczyńskiej - Łodzianki, położnej z Oświęcimia, jej doczesne
szczątki znajdują się w kościele Wniebowzięcia NMP, w którym została ochrzczona.
Kościół stacyjny: NMP Królowej Polski

12. 03

Droga Krzyżowa 17.30 (dla dzieci) i 18.30 ; „24 godziny dla Pana” rozpoczęcie godz. 1800;
Kościół stacyjny: Najświętszego Serca Jezusowego (Julianów)

PIĄTEK

13. 03 SOBOTA

8. rocznica wyboru papieża Franciszka „24 godziny dla Pana” zakończenie godz. 18.00
OBCHODY JUBILEUSZU 100-LECIA AŁ. PIELGRZYMKI DO KOŚCIOŁÓW STACYJNYCH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ - TEMAT: DROGA KRZYŻOWA
Kościół stacyjny: Matki Boskiej Bolesnej;

14.03

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Gorzkie Żale g. 17.15
Od 14-go do 17-go Rekolekcje Wielkopostne dla studentów w bazylice archikatedralnej

NIEDZIELA

15.03 PONIEDZIAŁEK

Kościół stacyjny: Miłosierdzia Bożego

16. 03

WTOREK

Kościół stacyjny: Św. Antoniego z Padwy

17. 03

ŚRODA

18. 03 CZWARTEK
19. 03

PIĄTEK

Kościół stacyjny: Najświętszego Zbawiciela Św. Patryka, biskupa;
59. rocznica święceń kapłańskich biskupa seniora Adama Lepy Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora
Kościoła; Kościół stacyjny: św. Marka Ewangelisty
OBCHODY JUBILEUSZU 100-LECIA AŁ. UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, GŁÓWNEGO PATRONA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ, bazylika archikatedralna 17.00 - konferencja,18.00 - msza św.
Droga Krzyżowa w naszym kościele 17.30 (dla dzieci) i 18.30
8. rocz. inauguracji pontyfikatu pap Franciszka; 16. rocz śmierci bp Bohdana Bejze (2005)
Kościół stacyjny: Zesłania Ducha Świętego

20. 03 SOBOTA

Kościół stacyjny: św. Teresy od Dzieciątka Jezus

21.03

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Gorzkie Żale g. 17.15 Zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów - krzyże
pozostawia się do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek, natomiast obrazy do wigilii Paschalnej;
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

NIEDZIELA

22.03 PONIEDZIAŁEK
23.03 WTOREK

Kościół stacyjny: Wniebowzięcia NMP
Kościół stacyjny: św. Józefa (ul. Ogrodowa) Św. Turybiusza z Mongravejo;

24.03

Kościół stacyjny: Najświętszego Imienia Jezus

ŚRODA

25.03

CZWARTEK

26.03

PIĄTEK

27.03

SOBOTA

Narodowy Dzień Życia

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
29. rocz. ustanowienia Archidiecezji Łódzkiej; 17. rocznica ustanowienia Metropolii Łódzkiej
Kościół stacyjny: Podwyższenia Świętego Krzyża
Droga Krzyżowa 17.30 (dla dzieci) i 18.30 Łódzka Ekumeniczna Droga Krzyżowa, godz. 19.00 z kościoła
św. Faustyny Kowalskiej; św. Dyzmy Dobrego Łotra
Kościół stacyjny: św. Faustyny Kowalskiej
Kościół stacyjny: św. Stanisława Kostki
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Piesni pokutne
Każdego roku w środę popielcową rozpoczynamy czas pokuty i nawrócenia, który ma nas przygotować do świętowania Wielkanocy. W gruncie rzeczy jest to droga przez mękę. Najpierw naszą, bo dostrzegamy w
swoim postępowaniu słabość i ciągłe sprzeciwianie się Bogu. Później skupiamy się na Męce Pana Jezusa, który zdecydował się na nią, żeby nasza
męka miała swój kres.
Tym dwóm okresom Wielkiego Postu przypisane są właściwe im
śpiewy liturgiczne. W pierwszej części (w polskiej tradycji do piątej niedzieli Wielkiego Postu) śpiewamy pieśni pokutne. Można powiedzieć, że
im starsze, tym bardziej koncentrują się na grzechu i konieczności zerwania z nim. Te nowsze ukazują szczęście człowieka pojednanego z Bogiem.
Zarówno jedne jak i drugie odwołują się do obrazów biblijnych, a nierzadko ich tekst pochodzi wprost z Pisma świętego (Ps. 130 Pokładam w Panu
ufność mą – Z głębokości wołam do Ciebie Panie; Ps. 27 Serce me do Ciebie wznoszę).
Warto skorzystać z mądrości tych pieśni i śpiewać je nie tylko podczas liturgii, ale także potraktować jako inspirację modlitwy osobistej.
Krótka starożytna antyfona Parce Domine, której tekst pochodzi z Księgi
Joela (2,7) śpiewana w kościołach, w polskim tłumaczeniu może stać się
aktem strzelistym powtarzanym wielokrotnie w ciągu dnia: Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki.
Popularna pokutna pieśń Boże w dobroci nigdy nie przebrany może być
znakomitą pomocą w przygotowaniu do spowiedzi jak i jej odpowiednim
(z właściwym nastawieniem) przeżyciu. Bliskie jest królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię, refren często śpiewanej w kościołach
pieśni pokutnej, który pochodzi wprost z Ewangelii św. Marka (1, 15), może stać się zachętą towarzyszącą nam nie tylko w liturgii, ale także (a może
zwłaszcza) poza nią do ciągłego nawracania się, bo Królestwo Boże jest
coraz bliżej nas, każdego dnia i bardzo potrzebujemy zmiany, byśmy Je
dostrzegli i chcieli w Nie wejść.
Ks. Piotr Przybysz

Tekst został umieszczony za zgodą Redakcji Niedzieli Łódzkiej.

309 mln chrześcijan cierpi z powodu prześladowań
Międzynarodowe Dzieło Chrześcijańskie (Otwarte Drzwi) alarmuje, że sytuacja chrześcijan na świecie w
2020 roku bardzo się pogorszyła. Ok. 309 milionów chrześcijan na świecie cierpi z powodu wypędzeń, nadzoru i
dyskryminacji ze strony rządów, społeczeństwa lub własnej rodziny. Istniejącą już dyskryminację zwiększyła
pandemia koronawirusa. Indeks obejmuje 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Wynika z niego wyraźnie, że w minionym roku „znacznie zaostrzyła się intensywność prześladowań" np. liczba
chrześcijan zamordowanych ze względu na wiarę wzrosła z 2983 w 2019 roku do co najmniej 4761 w 2020. Na
pierwszym miejscu światowego indeksu znalazła się po raz już 20 z rzędu Korea Północna. Kolejne miejsca zajęły Afganistan, Somalia, Libia, Pakistan i Erytrea. Na miejscach od 7 do 10 znalazły się Jemen, Iran, Nigeria oraz
Indie, a za nimi Irak , Syria, Sudan , Arabia Saudyjska i Malediwy na miejscu 15.
Chrześcijanie w wielu krajach azjatyckich, m.in. w Indiach nie otrzymują żadnej pomocy ze strony państwa lub pomoc ta jest symboliczna. W niektórych krajach Afryki zachodniej i centralnej grupy islamistów korzystają z przepisów lockdownu, aby zwiększyć swoje działania i ataki przeciwko chrześcijanom. Pandemia stała się
też powodem do oskarżania chrześcijan, że to oni, lub ich „fałszywa wiara” są przyczyną choroby. Według
"Open Doors" najwięcej chrześcijan zamordowano w Afryce. W Afryce subsaharyjskiej w sprawie wypędzania
chrześcijan grupy islamistów współpracują ze sobą ponad granicami państw. Podobna sytuacja jest w Nigerii,
gdzie zabito najwięcej chrześcijan (3 530), większość w okresie od kwietnia do sierpnia, gdy kraj był całkowicie
zamknięty z powodu pandemii COVID-19. Z powodu coraz większej przemocy wobec chrześcijan na liście znalazły się nowe kraje, jak Demokratyczna Republika Konga (miejsce 40) i Mozambik
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Rok świętego Józefa 8.12.2020 – 8.12.2021
„Patris corde - z ojcowskim sercem”
Ogłoszony przez ojca świętego Franciszka 8 grudnia br. „Rok świętego Józefa” stwarza okazję
do podjęcia inicjatyw duszpasterskich, które mogą wzbogacić i wzmocnić codzienne życie wiarą każdego ochrzczonego. Wydany z tej okazji przez Papieża list pasterski “Patris corde”[1] przybliża w nowy sposób sylwetkę świętego Józefa, wydobywając z niej te przymioty męża i ojca, które w obecnych
czasach stały się czymś bardzo deficytowym. Współczesność potrzebuje – jak zauważa Franciszek –
odnowy rozumienia zadań mężów i ojców w rodzinach, zwłaszcza zaś ich roli w procesie wychowania
dzieci.
Święty Józef jest również patronem Kościoła świętego. Dlatego warto w “Roku Jubileuszowym”
polecać mu z pokorą sprawy związane z nadużyciami przedstawicieli eklezjalnej wspólnoty
(szczególnie osób duchownych) wobec nieletnich, a także sytuacje kryzysowe wywołane trwającą
pandemią.
Innym, równie aktualnym wyzwaniem jest troska o
dar małżeńskiej miłości. Święty Józef daje się poznać jako
mężczyzna ceniący sobie bliskość i miłość oblubieńczą
oraz jej źródło, którym jest Duch Święty. Nawiązując do
tej postawy, warto sięgnąć w “Roku świętego Józefa” do
katechez papieża Jana Pawła II na temat teologii ciała.
Modlitwa do św. Józefa
Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
Według papieża Franciszka, głównym celem ustanowienia “Roku świętego Józefa” jest wzmocnienie życia
wiary na co dzień na wzór Opiekuna naszego Zbawiciela
poprzez odkrywanie i rozeznawanie woli Pana Boga. Ojciec święty wskazuje również na potrzebę utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa poprzez podjęcie dzieł modlitewnych i uczynków miłosierdzia, które prowadzą do ulgi i pociechy w ludzkich utrapieniach, dręczących współczesny świat.
Ewangelie poświęcają św. Józefowi łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Józef
pochodził z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na
życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze. Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest to jego potomek, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić Jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu .Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie
urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania, ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni
Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić,
gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci.
Ikonografia zwykła przedstawiać Józefa jako starca. W rzeczywistości był on młodzieńcem w
pełni męskiej urody i sił. Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i
Maryją Opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół słusznie stawia św. Józefa na
czele wszystkich świętych. Na Wschodzie po raz pierwszy spotykamy się ze wspomnieniem liturgicznym św. Józefa już w IV wieku w klasztorze św. Saby pod Jerozolimą, na Zachodzie znacznie później,
bo dopiero w wieku VIII. Historycznie ujmując, te najwcześniejsze wzmianki związane są z datą 19
lub 20 marca. Do tej daty powrócił Papież Pius XII ustanawiając 19 marca święto Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Mayi Panny, a w 1969 roku dołączył do niego tytuł Patrona Kościoła
Świętego. Św. Józef jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów, miast i krajów, m.in.
Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji, w tym Archidiecezji Łódzkiej
oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci. W ikonografii św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w
dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, winorośl.
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Bierzmowanie w czasach pandemii
Ograniczenia, których doświadczamy w związku z pandemią, stają się przyczyną szukania nowych rozwiązań również w życiu religijnym.
W Kościele maj, to czas pierwszej komunii świętej. Jak przy tak znacznych
ograniczeniach umożliwić dzieciom spotkanie z Panem Jezusem, do którego
tęskniły i przygotowywały się trzy
lata? Odpowiedź na to pytanie wymagała namysłu. Nic dziwnego, że
pomysł rodził się powoli, ale wychodził naprzeciw rodzinom, które
nie chciały odkładać tego ważnego
sakramentu na później. Z podobnym
problemem spotkali się przystępujący do sakramentu bierzmowania. Co
roku było ich wielu. I znów, dzięki
pomysłowi Arcybiskupa Grzegorza
Rysia niemożliwe stało się możliwe.
Metropolita Łódzki mając już jasny
projekt przystąpienia do pierwszej komunii
świętej w okresie pandemii, zaproponował analogiczny przy bierzmowaniu. Obydwa sakramenty miały być przyjmowane indywidualnie. W czasie bierzmowania - proboszcz
parafii, rodzice, świadkowie i bierzmowany, a wokół cisza, skupienie i dary Ducha św.
„To jest piękne doświadczenie” – zapewniał Metropolita Łódzki w wywiadzie dotyczącym sposobu bierzmowania w obecnym czasie.

„Bierzmowanie to
otwarcie na
działanie
Ducha
Świętego,
na Jego
prawdziwą
obecność
w moim
Życiu”

A we wprowadzeniu do liturgii Arcybiskup stwierdził, że okres Paschalny, to czas
w którym wszyscy biskupi odczuwają wyjątkową radość z możliwości udzielenia sakramentu bierzmowania wielu młodym. I dodał: „Epidemia chciała nas tu zatrzymać, ale my
się nie dajemy. Tak więc przez najbliższe dni – jak Pan Bóg pozwoli – będziemy każdego
dnia w czasie porannych Eucharystii bierzmować jedną osobę.
I tak się dzieje. To był piękny gest, w stronę tych, którzy czekali na dary Ducha św.
i je otrzymali lub się do nich przygotowują. Pan Piotr, który odnalazł swoją wspólnotę w
Kościele Katolickim tak mówi o tym pomyśle: „ I chociaż brakuje obecności ludzi, to
czuje się bardziej obecność Ducha Świętego i to ona powoduje, że jeszcze bardziej docenia się ludzi i wspólnotę. Ten kontakt jest bardziej odświętny. Bierzmowanie to dla mnie
otwarcie na działanie Ducha Świętego, na jego prawdziwą obecność w moim życiu. Mam
tęsknotę w sobie, aby ten sakrament przyjąć. To właśnie moment, w którym otwieram się
w pełni na Jego działanie – mówi pan Piotr, który w najbliższych dniach będzie uczestniczył w niezwykłej formie przyjęcia tego sakramentu.
Duch wieje, kędy chce. Jak to dobrze, że znalazł miejsce w łódzkim Kościele i obdarował hojnie łaskami pomysłodawcę indywidualnej formy bierzmowania i przyjmujących ten sakrament. Inność zawsze zawiera w sobie pewien element ciekawości. A to indywidualne bierzmowanie pozbawione zewnętrznej powłoki jest interesujące, bo woła w
kierunku ducha. I o to przecież chodzi w przyjmowaniu sakramentów, byśmy obdarowani
nimi, bogacili się wewnętrznie, rozwijali i umacniali duchowo.
Justyna Kunikowska (Tekst został umieszczony za zgodą Redakcji Niedzieli Łódzkiej)
P: Arcybiskup Ryś udzielający sakramentu bierzmowania F: ks. Paweł Kłys
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Kochane Dzieci,
W tym miesiącu Środą Popielcową i posypaniem głów
popiołem rozpoczęliśmy Wielki Post. Będziemy więcej czasu
poświęcać na modlitwę, będziemy częściej się spotykać w kościele: na mszach św., na Drodze Krzyżowej, na Gorzkich Żalach i rekolekcjach wielkopostnych. Swoimi dobrymi uczynkami
będziecie pomagać nieść krzyż Jezusowi. Wystarczy dostrzec
Jezusa w drugim człowieku, w mamie, tacie, w koleżance lub
koledze, może w osobie starszej lub chorej. Wystarczy sprawić
uśmiech na ich twarzy. A teraz drogie dzieci dowiecie się jaki
konkurs przygotował dla was wasz Anioł. W czasie Wielkiego
Postu w każdy piątek uczestniczyć będziemy w drodze, którą
szedł Jezus niosąc krzyż - Drodze Krzyżowej. Podążajcie razem z Nim od stacji do stacji. Wybierzcie sobie jedną z nich i zilustrujcie samodzielnie dowolną technika plastyczną. Z Waszych prac utworzymy dziecięcą Drogę Krzyżową . Czy pamiętacie Trzech Króli, którzy przynieśli dary Dzieciątku Jezus. Podobno był jeszcze czwarty monarcha, ale wszyscy o nim zapomnieli. Dowiecie
się o nim z „Legendy o czwartym królu” i zrozumiecie dlaczego teraz Wam o nim przypominam.

Legenda o czwartym królu

Na podstawie opowiadania Norberta Grzegorza Kościesza

Gdzieś daleko, między morzem Bałtyckim na północy, a morzem Czarnym na południu było potężne i starożytne królestwo Sarmatów. Ich królem w owym czasie był bardzo młody wojownik imieniem Poalan z plemienia Alanów. Mało kto wie, ale byli to przodkowie naszych Słowian.
Pewnej ciepłej nocy, gdy król Poalan spał, we śnie ukazał mu się Archanioł Metatron i rzekł do
niego — „Poalnie, królu Sarmatów, idź i pokłoń się nowo narodzonemu dziecięciu w Betlejem, gdyż
jest On Synem człowieczym, zrodzonym z Boga-Ojca Jedynego i On zasiądzie w niebie po prawicy
Jego. Idź i spełnij wolę Pana”. Władca zerwał się na równe nogi, był przerażony i zaskoczony zarazem. Król Poalan nie chciał jechać do jakiegoś tam Betlejem i do mającego się narodzić nieznanego,
biednego dziecięcia. Nie chciał składać mu pokłonu i bogatych darów w ofierze. Poalan marzył
o wielkich bitwach, bogactwie, sławie i podbiciu całego Imperium Rzymskiego. Wezwał do siebie najstarszych mędrców z królestwa. Mędrcy kochali swego władcę i znali jego najskrytsze marzenia.
Przekonali go jednak, że wyprawę wojenną trzeba odłożyć i zaplanować podróż do Saveh,
aby spotkać się z trzema pozostałymi władcami Kacprem, Melchiorem i Baltazarem. Mędrcy wybrali
dary dziecięciu. Trzy niezwykłe i przepiękne dary. Pierwszy, to wielki, czerwony jak krew rubin,
symbolizujący miłość i szczęście. Drugi, to przepiękna, biała jak śnieg perła — symbolizująca królestwo niebieskie, czystość duszy, wiarę i poświęcenie. Trzeci, to wspaniały, niebieski szafir, skrzący
się
wszystkimi
odcieniami
czystego,
błękitnego
nieba
symbolizujący
mądrość
i nieśmiertelność. Młodego władcę wyprawiono w sto wozów pełnych nieprzebranych bogactw.
Podróżowali wiele tygodni. Gdy w końcu dotarli do miasta Saveh, Paolan natychmiast rozesłał
swoich ludzi, by odnaleźli trzech władców, którzy mieli tu na niego czekać. Kiedy Poalan kładł się
spać, do gospody przybył posłaniec mówiąc: - Panie, w pałacu namiestnika miasta, trzej królowie zostawili dla Ciebie wiadomość — król przeczytał, że trzej królowie udali się miesiąc temu za gwiazdą
w stronę Betlejem i żeby on czym prędzej śpieszył za nimi. Poalan wiedział, że spóźnił się z własnej
winy, że nie zdąży na narodziny cudownego dziecka. Postanowił jednak, że nazajutrz ruszy ze swą
świtą do Betlejem i złoży dary jak obiecał.
Król szedł dalej, wciąż spotykając jakieś biedy i cierpienia ludzkie. Młody król nigdy nie zetknął
się z biedą, nie wiedział co to takiego. Ludzie w jego krainie żyli dostatnio, a o jego kraju mówiono,
że jest „mlekiem i miodem płynący”. Na widok tak strasznej nędzy jego młode serce podpowiadało
mu, że coś trzeba z tym zrobić. Oddał wszystko, co miał: pierścień, konia, szaty i obuwie, wciąż ofiarując pomoc i czas. Następnie sam żebrząc, pomagał innym. I tak minęło wiele lat, aż zmienne koleje
losu przyprowadziły go na Golgotę właśnie w chwili, gdy Jezus umierał na krzyżu. Resztkami sił doczołgał się pod krzyż. Konając z wyczerpania zrozumiał, że to jest Ten, za którym tęsknił i którego
szukał całe życie, że to Jego spotykał w tych wszystkich, którym pomagał. Wydawało mu się też, że
Zbawiciel z wdzięcznością przyjął trudy i ofiarę jego życia.

Trzeba mieć energię do czynu,
lecz żyć w równowadze ducha swego
Bł. Bolesława Lament

Oto zasługa wiary: wierzyć w to, czego się nie widzi.
Daj nam Panie otwarte serca i czujne oczy naszej duszy, abyśmy potrafili Cię dostrzegać zawsze i wszędzie, gdziekolwiek byś przechodził brzegiem mojego życiowego jeziora Genezaret.
29 stycznia po Mszy św. Wieczornej odbyło się w naszej parafii
kolejne czuwanie prowadzone przez grupę młodych osób pod kierunkiem s. Rity. Medytacje oparte były na myślach patronki tego
dnia bł. Bolesławy Lament. Uzupełniały je pieśni w wykonaniu
scholi przy akompaniamencie gitar.
Moje dziecko, możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko.
Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz. Znam wszystkie Twoje drogi. Nawet
wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone. Ponieważ zostałeś stworzony na
mój obraz. We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Bo jesteś moim potomstwem.
Znałem Cię, zanim zostałeś poczęty. Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie. Nie byłeś pomyłką. Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze. Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania. Jesteś cudownie
stworzony. Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki. I byłem pomocny w dniu twoich narodzin. Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają.
Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnia miłości. I całym sercem pragnę Cię tą
miłością obdarzyć. Po prostu dlatego, ze jesteś moim dzieckiem, a Ja - Twoim Ojcem.
Daję Ci więcej, niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić. Bo jestem Ojcem doskonałym. Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej reki. Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby. Moim planem jest dać Ci dobrą
przyszłość. Ponieważ kocham Cię miłością wieczna i nieskończona. Moich myśli o
Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza… I cieszę się Tobą, śpiewając
z radości. Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra, gdyż jesteś moja drogocenną własnością. Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie. I chcę Ci
pokazać rzeczy wielkie i wspaniałe. Jeśli będziesz Mnie szukał z całego serca,
znajdziesz Mnie. Rozkoszuj się Mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce. Bo
to Ja daję Ci takie pragnienia. Jestem w stanie dać Ci o wiele więcej, niż możesz
sobie wyobrazić. To we mnie znajdziesz największe
wsparcie i zachętę.
Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we
wszelkich Twoich smutkach. Kiedy jesteś załamany,
jestem blisko Ciebie. Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca. Pewnego dnia
otrę wszystkie łzy z Twoich oczu. I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi. Jestem Twoim
Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham Mojego Syna, Jezusa. Bo w Jezusie objawiłem Moją miłość do Ciebie. On jest wiernym odbiciem Mnie samego. Przyszedł, by udowodnić, że jestem z Tobą,
nie przeciwko Tobie. By powiedzieć Ci, że nie liczę
Twoich grzechów. Jezus umarł, żebyśmy - Ty i ja mogli zostać pojednani. Jego śmierć była najwyższym wyrazem Mojej
miłości do Ciebie. Oddałem wszystko, co
kochałem, by zdobyć
Twoja miłość. Jeśli
przyjmiesz dar Mojego
Syna Jezusa, przyjmiesz Mnie samego. I
nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej
miłości. Przyjdź do
Mnie, a wyprawię największą ucztę, jaka
niebo kiedykolwiek widziało. Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę. Ale czy Ty... „chcesz
być moim dzieckiem?”. Czekam na Ciebie. Kocham Cię, Twój Tatuś, Bóg Wszechmogący

