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Słowo Księdza Proboszcza
Czas Wielkiego Postu to czas wpatrywania się w mękę i śmierć Chrystusa – Męka i
śmierć Zbawiciela – to wyraz miłości Boga do człowieka.
Czas Wielkiego Postu to czas uświadomienia sobie, że śmierć jest wpisana w
istnienie człowieka i zarazem czas, w którym każdy z nas powinien uświadomić sobie, że
śmierć niczego nie kończy. Jest ona tylko przejściem do życia, które nie ma końca, do życia,
które ukazał nam Chrystus po swoim ZMARTWYCHWSTANIU.
Przeżyjmy te najbliższe dni w perspektywie Zmartwychwstania czyniąc się
odpowiedzialni za każdy przeżyty dzień.
Ks. Wiesław Dura
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GŁOS PAPIEŻA
FRANCISZKA:
Drodzy
młodzi,
zawierzam
naszą
pielgrzymkę do Panamy, a także proces
przygotowań do następnego Synodu Biskupów macierzyńskiemu wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.
Zachęcam was, byście pamiętali o dwóch ważnych rocznicach przypadających
w roku 2017: trzysta lat odkrycia obrazu Matki Bożej z Aparecidy w Brazylii oraz
stulecie objawień w Fatimie, w Portugalii, gdzie z Bożą pomocą udam się
w pielgrzymce w maju bieżącego roku. … Młoda Dziewczyna z Nazaretu, która na
całym w świecie przybrała wiele oblicz i imion, by stać się bliską swoich dzieci,
niech wstawia się za każdym z nas i pomoże nam wyśpiewywać wielkie dzieła,
jakich Pan dokonuje w nas i poprzez nas. (Orędzie papieża Franciszka na 32. Światowy Dzień
Młodzieży.). http://papiez.wiara.pl

INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA NA ROK 2017:

W miesiącu KWIETNIU modlimy się w papieskiej INTENCJI POWSZECHNEJ:
Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie
również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Trwa 40-dniowy okres PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO (przygotowania do Wielkanocy). Możemy w tym czasie zaobserwować
widoczne zmiany w Kościele: we Mszy św. przed Ewangelią zamiast Alleluja śpiewa się Chwała Tobie Królu wieków lub Chwała
Tobie Słowo Boże, ołtarza nie ozdabia się kwiatami, gra na organach i innych instrumentach jest dozwolona tylko w celu
podtrzymania śpiewu.. Do tradycji nabożeństw Wielkiego Postu odprawianych w Kościele należą Nabożeństwa Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali. Są one rozważaniem Męki Pana podjętej dla naszego zbawienia. Pomagają one zbliżyć się do
tajemnicy zbawczej śmierci Chrystusa. W naszej archidiecezji w czasie Wielkiego Postu wzorem lat ubiegłych biskupi
pielgrzymują do łódzkich kościołów stacyjnych, by wraz z wiernymi podejmować praktyki pokutne.

Przypomnienia
o uroczystościach, świętach, rocznicach, jubileuszach, dniach pamięci
W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:
► DROGA KRZYŻOWA - w piątki- dla dzieci o godz. 16.45, - dla dorosłych i młodzieży o godz. 18.30.
► GORZKIE ŻALE Z NAUKĄ – w naszym kościele – w niedziele o godz. 17.15
W Archikatedrze Łódzkiej podczas Wielkiego Postu 2017 roku nabożeństwo Gorzkich Żali animowane przez chór
i orkiestrę młodzieżową odbędzie się w piątą Niedzielę Wielkiego Postu tj. 2 kwietnia.
► CZWARTKOWE ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. W kwietniu w każdy czwartek w Kaplicy
Matki Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00 do 17.30 adorujemy Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia Bożego. Pozostały czas w ciszy
i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Wspólnotową lekturę Pisma Świętego i medytację Słowa Bożego
rozpoczynamy o godz. 17.00.
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU. W każdy czwartek o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką
i oddaniem czci jego relikwiom.
► WYPOMINKI za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00 W każdy ostatni piątek miesiąca
o godz. 18.00 jest sprawowana w ich intencji Msza św.
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
► W MIESIĄCU KWIETNIU PRZYPADAJĄ
- PIERWSZA SOBOTA – 1 kwietnia (pamiętamy o mszy 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.
- PIERWSZA NIEDZIELA – 2 kwietnia -niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu
- PIERWSZY CZWARTEK – 6 kwietnia (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu, o oddaniu czci
Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i o powołania kapłańskie).
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- PIERWSZY PIĄTEK – 7 kwietnia (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.
► W LITURGII KOŚCIOŁA W KWIETNIU OBCHODZIMY
 ŚWIĘTA: 25 kwietnia (wtorek) – Św. Marka Ewangelisty, św. Katarzyny Sieneńskiej29 kwietnia (sobota)
 UROCZYSTOŚCI: 24 kwietnia (poniedziałek) – Świętego Wojciecha – Głównego Patrona
Polski.
► JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA - W Środę Popielcową wznowiona została akcja jałmużny wielkopostnej, która
polega na dawaniu owoców swoich wyrzeczeń dla potrzebujących. Dla realizacji kampanii, Caritas przygotowała tekturowe
skarbonki, które możemy pobrać przy wyjściu z kościoła. Pobierają je jedynie ci, którzy chcą uczestniczyć w akcji Caritas.
Jest to jałmużna wielkopostna każdego wiernego (nie tylko dzieci).
Owoce jałmużny przeznaczone są na pomoc dla chorych i biednych. Skarbonki z jałmużną będą składane podczas każdej
Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
► 1.04.- sobota - PRIMA APRILIS - Prima aprilis to po łacinie znaczy 1 kwietnia (z łac. Prima dies Aprilis), dzień żartów
– obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, obchodzony w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym
wprowadzaniu w błąd, Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje. Pochodzenie tego zwyczaju nie jest
jeszcze wyjaśnione.

► 2.04 - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - Można utrzymać zwyczaj zasłaniania
krzyży i obrazów począwszy od I Nieszporów 5. Niedzieli Wielkiego Postu. Krzyże pozostawia
się zasłonięte do końca liturgii Męki Pańskiej w wielki Piątek, natomiast obrazy aż do
rozpoczęcia wigilii Paschalnej.
◊ na wszystkich Mszach św., znany nam o. Zdzisław Jaśko, jezuita, wygłosi
konferencje. O. Zdzisław głosił w naszej parafii Misje św. od 4. do 11. marca br.
Zaprasza wszystkich w przyszłą niedzielę na Godzinę Miłosierdzia (Koronkę i Godzinki
o Bożym Miłosierdziu). Po każdej Mszy św. ojciec będzie zbierał ofiary na potrzeby
Ojców Jezuitów.
◊ 12. rocznica śmierci Św. Jana Pawła II papieża
◊ Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
◊ 20 rocznica uchwalenia Konstytucji RP - 2.04.1997 Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję

RP. Konstytucja weszła w życie 17 października 1997.

►2-5.04 - REKOLEKCJE DLA INTELIGENCJI, kościół Ojców Jezuitów, Łódź ul. H. Sienkiewicza 60, Msza św.
godz. 18.00
►5 .04 – środa - NOC KONFESJONAŁÓW– W sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Łagiewnikach
w godzinach 16.00 do 24.00 – spotkanie z Jezusem Miłosiernym w sakramencie pokuty
i pojednania
► 6.04 –czwartek - Światowy Dzień Sportu
►7.04- piątek ŁÓDZKA DROGA KRZYŻOWA. Kościół Stacyjny: Św. Faustyny
Kowalskiej – Msza św. godz. 18.00. Łódzka Droga Krzyżowa wyrusza z Kościoła św. Faustyny
Kowalskiej o godz. 19.00
►7.04- piątek - Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony od 1950 roku w rocznicę powstania
Światowej Organizacji Zdrowia (1948).

►8.04- sobota - Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej zaprasza na pielgrzymkę do
Góry Kalwarii, tzw. Nowej Jerozolimy, na
Misterium Męki Pańskiej ulicami miasta oraz
Sanktuarium św. Krzyża i Matki Boskiej Pocieszenia oraz
Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego. Pielgrzymka
odbędzie się w sobotę, 8. kwietnia br. Wyjazd o godz. 7.00.
Koszt 70,- zł.

Wielki Tydzień jest przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do
Jerozolimy (Kal.31)
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► 9.04 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu
Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swgo Paschalnego Misterium. Kościół
wspomina ten wjazd we wszystkich Mszach św.
W ramach procesji lub uroczystego wejścia dokonuje się błogosławieństwa gałązek
(palm). Opowiadanie o Męce Pańskiej ma szczególnie uroczysty charakter. Może być
śpiewane lub czytane przez trzech wykonawców, którzy dzielą między siebie role: Chrystusa,
narratora i ludu.
◊ 32. ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY - MARSZ DLA JEZUSA. Łodź, Plac Wolności, godz. 13.30.
◊ 260 rocznica urodzin Wojciecha Bogusławskiego - twórcy polskiej sceny narodowej,

zm. 1829
◊ 25 rocznica śmierci Alfreda Szklarskiego (ur. 21.01.1912, zm. 9.04.1992 )., pisarz, autor
utworów dla młodzieży specjalizujący się w literaturze podróżniczo-przygodowej, popularyzator
wiedzy o polskich podróżnikach i przyrodnikach. Autor cyklu powieści o Tomku Wilmowskim.
Były żołnierz Armii Krajowej, pod pseudonimem „Szklarz” brał udział w powstaniu
warszawskim.
► 10.04 –poniedziałek - 7.rocznica katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Katastrofa lotnicza,
do której doszło w Smoleńsku w sobotę, 10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 czasu
środkowoeuropejskiego letniego.
Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów,
dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji
państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz
osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także
załoga samolotu.

►11.04 – wtorek -2. rocznica święceń biskupich Biskupa Marka Marczaka
►11.04 – wtorek - 96. rocznica nominacji Ks. Wincentego Tymienieckiego na pierwszego
ordynariusza diecezji łódzkiej (1921)
►12.04 –środa - 35 rocznica pierwszej audycji Radia Solidarność
► 13.04. - WIELKI CZWARTEK - MSZA KRZYŻMA w kościele Katedralnym o godz. 10.00.
Biskup ordynariusz błogosławi olej chorych i konsekruje krzyżmo przy udziale kapłanów z całej diecezji.
Kapłani odnawiają przyrzeczenia złożone przy święceniach. Czynią to publicznie podczas Mszy Św.
z poświęceniem Krzyżma lub prywatnie.

„Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się od wieczornej Mszy Wieczerzy
Pańskiej, ma swoje centrum w Wigilii Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania” (Kal.19)
►13. 04. - WIELKI CZWARTEK - godz. 18.00. Uroczysta MSZA ŚW. WIECZERZY
PAŃSKIEJ z kazaniem, z ceremonią mycia nóg i z Komunią św. Po Mszy św. przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia, czyli do Ciemnicy i adoracja. Kościół będzie
otwarty do godz. 21.00.
Tego dnia przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Zbrodnia katyńska –
kwalifikowana jako zbrodnia komunistyczna, rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w
tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich. Ofiary pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach
na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w przypadku ok. 6–7 tys. ofiar w innych nieznanych miejscach
(prawdopodobnie m.in. Kuropaty na Białorusi). Rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej tajemnicy.
◊

► 14.04. - WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ - Obowiązuje post ścisły.
◊ Godz. 7.00 - Wspólna Jutrznia modlitwy brewiarzowej
◊ Godz. 14.30 - Godzina czytań w kościele.
◊ Godz.15.00 - Droga Krzyżowa
◊ W wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego, polegająca na
odmawianiu przez 9 dni Koronki do Miłosierdzia Bożego. Jest ona przygotowaniem do święta
Miłosierdzia Bożego przypadającego w pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
W tej nowennie – obiecał Pan Jezus – udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796).
◊ Godz. 18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ Podczas sprawowania liturgii ołtarz
musi być pusty: bez krzyża, świec i obrusów. Na liturgię Wielkiego Piątku złożą się: lektura Słowa
Bożego, adoracja Krzyża, Komunia św., przeniesienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji
okrytej welonem do symbolicznego Bożego Grobu i adoracja. W czasie nabożeństw w całym Kościele
zbierane są ofiary na potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej. Po Liturgii odsłania się wszystkie zakryte
krzyże. Kościół będzie otwarty do godz. 21.00.
◊ W tym dniu tj. 14 kwietnia przypada 100 rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa Ludwik

Łazarz Zamenhof, właściwie Eliezer Lewi Samenhof,(ur. 15 grudnia 1859 w Białymstoku, zm. 14
kwietnia 1917 w Warszawie) żydowski lekarz okulista, inicjator esperanto Ludwik Zamenhof został
pochowany 16 kwietnia na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie ur. 1859 .
ROK 2017 JEST ROKIEM L.Ł. ZAMENHOFA
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► 15.04 WIELKA SOBOTA
◊ Przez cały dzień od godz. 9.00 co 10 minut odbywa się święcenie pokarmów. Wszystkich
uczestników święcenia pokarmów zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu.
◊ Godz. 7.00 - wspólną modlitwa brewiarzowa - Jutrznia,
◊ Godz. 14.30 - Godzina czytań i Koronka do Miłosierdzia Bożego
◊ Godz. 18.00 - NABOŻEŃSTWO WIGILII PASCHALNEJ. Na obchód Wigilii
Paschalnej złożą się poświęcenie ognia, paschału, wody chrztu, odnowienie obietnic
chrztu św., liturgia eucharystyczna czyli Msza św. z Komunią św. Przypominamy, aby
przynieść ze sobą świece. Kościół będzie otwarty do godz. 21.00.
◊ W tym dniu tj. 15 kwietnia przypada 15 rocznica śmierci Szymona Kobylińskiego. Szymon

Tadeusz Kobyliński (ur. 22 maja 1927 w Warszawie, zm. 15 kwietnia 2002 w Warszawie) – polski
grafik, rysownik, karykaturzysta, satyryk, historyk, scenograf, a także jeden z prekursorów polskiego
komiksu.

Wigilią Paschalną w Wielką Noc rozpoczyna się Okres Wielkanocny, radosny okres z faktu Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. Oktawa Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego jest bardzo podniosłym czasem, z tego tytułu nie
przyjmowane są w tym okresie żadne inne wspomnienia i uroczystości, podobnie jak było to w Wielkim Tygodniu. Dni
Oktawy są w Kościele traktowane jako uroczystości.
► 16.04 - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
◊ Godz. 6.00 - Uroczysta REZUREKCJA. Na liturgię rezurekcyjną złożą się: otwarcie
symbolicznego Bożego Grobu, procesja eucharystyczna na zewnątrz świątyni (z trzykrotnym
okrążeniem), śpiew hymnu „Ciebie Boga Wysławiamy”, uroczysta Msza św. w intencji parafian.

Życzenia Wielkanocne
„ZMARTWYCHWSTAŁ JUŻ CHRYSTUS, PAN MÓJ I NADZIEJA”
Składamy życzenia wszystkim naszym kapłanom, parafianom
i czytelnikom Głosu Świętego Franciszka słowami św. Jana Pawła II,
które wypowiedział 15 lat temu:

„Jest moim głębokim pragnieniem, aby orędzie paschalne coraz bardziej umacniało wiarę
wszystkich ochrzczonych, a pokój, dar Chrystusa Zmartwychwstałego, zapanował w każdym
ludzkim sercu i przywrócił nadzieję wszystkim uciśnionym i cierpiącym!
Niech Maryja, cichy świadek śmierci i zmartwychwstania swego Syna Jezusa, pomoże nam
w pełni uwierzyć w to misterium zbawienia, przemieniające życie tych, którzy przyjmują je
z głęboką wiarą. Obyśmy z Jej pomocą, jako odważni i wiarygodni uczniowie
Zmartwychwstałego Pana, głosili je z radością wszystkim, których spotykamy. Takie życzenia
kieruję dziś do wszystkich i zawierzam je Maryi”
(Św. Jan Paweł II Papież, 1.04.2002)
RADOSNEGO ŚWIĘTOWANIA ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA
życzy Redakcja Głosu Świętego Franciszka

Oktawa Wielkanocna trwa do pierwszej Niedzieli po Wielkanocy włącznie. Z liturgicznego punktu widzenia cały
okres wielkanocny trwający 50 dni, od Niedzieli Wielkanocnej aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego włącznie,
powinien być świętowany jak jedna wielka niedziela. Oczywiście z praktycznego punktu widzenia jest to niemożliwe do
spełnienia. Jednakże w ramach tych 50 dni w sposób szczególny w liturgii wyróżniona jest Oktawa Wielkanocna, czyli
pierwszy tydzień po Wielkanocy.
Oktawa rozpoczyna się Wigilią Paschalną w Wielką Noc i trwa do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Jest to łącznie 8 dni.
Z racji tego, że każdy dzień oktawy jest uroczystością Zmartwychwstania, w piątek wielkanocny nie obowiązuje post.
W każdej mszy oktawy w rozesłaniu dodaje się podwójne Alleluja.
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►17.04 - PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY - Msze święte jak w każdą niedzielę.
◊ 52 rocznica śmierci abp Włodzimierza Jasińskiego biskupa diecezjalnego łódzkiego w latach 1934–1946.

►18.04 - WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY
◊ Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę
►20.04 – CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
◊ Wielkanocne spotkanie członków i sympatyków Akcji Katolickiej. Zapraszamy.
◊ 70 rocznica ingresu biskupa Michała Klepacza do katedry łódzkiej.
◊ Światowy Dzień Wolnej Prasy

►21-23.04 - 81. PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ
► 22.04 – SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
◊ Festyn Miłosierdzia Bożego. W Parku im. J. Słowackiego w Łodzi (dawna Wenecja )
o godz. 12.00 rozpocznie się Festyn Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.15 poprzez przemarsz
drogą, którą szła św. Faustyna z parku Słowackiego, ulicą Pabianicką, Piotrkowską, aż do
dzisiejszej Archikatedry, pragniemy upamiętnić szczególną chwilę jej życia, a także uzmysłowić
mieszkańcom, że i oni mogą chodzić drogą świętej. O godz. 16:15 nastąpi zawierzenie Miłosierdziu Bożemu
◊ Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

► 22-23.04 – Gniezno. OGÓLNOPOLSKIE UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE ŚW. WOJCIECHA, głównego Patrona
Polski. Wręczenie Krzyży misyjnych. Inauguracja obchodów JUBILEUSZU 600-LECIA PRYMASOSTWA
W POLSCE, czyli nadania arcybiskupom gnieźnieńskim godności prymasa Polski.

Od 2013 r. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w polskim Kościele w Niedzielę Bożego Miłosierdzia i trwa przez
kolejne dni. Wcześniej obchodzony był on w pierwszym tygodniu października.
► 23.04 - 2. NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - Uroczystości centralne
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
◊ PATRONALNE ŚWIĘTO CARITAS W POLSCE przypadające w Niedzielę Miłosierdzia
rozpocznie 73. Tydzień Miłosierdzia.
◊ Msza św. w Bazylice Archikatedralnej o godz. 10.00
◊ Jest to dobra okazja, by podziękować Bogu za pracowników i tysiące wolontariuszy Caritas.
Caritas zostało powołane do życia – 2 kwietnia 1990 roku.
◊ Tego dnia można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Koronki do Bożego
Miłosierdzia w kościele lub w kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub
przechowywanego w tabernakulum
◊ 1020 ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. WOJCIECHA. 23.04.997 roku męczeńską śmierć z
rąk pogańskich Prusów poniósł biskup Wojciech. Po kanonizacji w 999 r. został patronem
Polski.
► 24.04 – poniedziałek – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA
I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
◊ Tego dnia przypada 75 rocznica śmierci Lucy Maud Montgomery. Lucy Maud Montgomery

(ur. 30 listopada 1874 w Clifton na Wyspie Księcia Edwarda, zm. 24 kwietnia 1942 w Toronto) – kanadyjska
pisarka, autorka książek dla młodzieży, m.in. cyklu powieściowego Ania z Zielonego Wzgórza

► 25.04 – wtorek - ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY
◊ W naszej parafii zostanie udzielony Sakrament Bierzmowania przez Księdza
Biskupa Ireneusza Pękalskiego na Mszy św. o godz. 18.00.
◊ Dzień imienin biskupa Marka Marczaka. We wszystkich Mszach świętych w modlitwie
powszechnej okolicznościowe wezwanie w intencji Księdza Biskupa Marka. Msza św. w bazylice
Archikatedralnej, godz. 12.00
► 26.04. – środa -Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady
► 27.04 – czwartek - 3. rocznica Kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII
◊ Uroczystość kanonizacji odbyła się 27 kwietnia 2014 (tj. w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego) w Watykanie na Placu Świętego Piotra. Dwaj błogosławieni papieże – Jan XXIII
oraz Jan Paweł II – zostali ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego. Jan Paweł
II został kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy lata po beatyfikacji, zaś
Jan XXIII pół wieku po śmierci i trzynaście lat po beatyfikacji. W przypadku
Jana XXIII papież Franciszek zdecydował o odstąpieniu od stwierdzenia cudu za
wstawiennictwem błogosławionego.
► 29.04 – sobota - ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA,
PATRONKI EUROPY
◊ Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II Wojny Światowej.
◊ Ogólnopolska Niedziela Biblijna i początek Tygodnia Biblijnego.
◊ Tydzień Biblijny – tydzień refleksji nad Biblią, obchodzony corocznie w Kościele katolickim w Polsce,
rozpoczynający się zawsze w III Niedzielę wielkanocną. Jest obchodzony od 2009 z inicjatywy Dzieła
Biblijnego im. Jana Pawła II i co roku przebiega pod innym hasłem.
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► SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:
 AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania w auli parafialnej po mszy św. w drugi i ostatni
czwartek miesiąca. W tym miesiącu spotykamy się 6 i 20 kwietnia. 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 SŁÓŻBA OŁTARZA - opiekunem jest ks. Stefan Bujak. 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
 RODZINA FRANCISZKAŃSKA – opiekunem jest ks. Stefan Bujak
 PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura
► POLECANE STRONY INTERNETOWE:
Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/

Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/
Akcji Katolickiej Arch. Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/

Misje Miłosierdzia Bożego
Ogólnopolski Rok duszpasterski 20162017 „Idźcie i głoście” stanowi dla
Archidiecezji Łódzkiej pierwszy etap
czteroletniego programu przygotowań do
zbliżającej się setnej rocznicy erygowania
Diecezji Łódzkiej. Nastąpiło ono w dniu
10 grudnia 1920 roku na mocy bulli papieża
Benedykta XV Christi Domini qui esse
bonum pastorem. Przygotowania te mają
charakter dwutorowy. Z jednej strony są one
bowiem wezwaniem do pogłębienia wiary
i osobistego nawrócenia ze strony wiernych
Archidiecezji, natomiast z drugiej strony
mają stanowić wielką refleksję duszpasterską
w postaci rozpoczynającego się Synodu
Archidiecezji Łódzkiej.
Misje Miłosierdzia Bożego
Pogłębieniu prawdy o Bożym służą
Misje Miłosierdzia Bożego, głoszone przez
ojców jezuitów we wszystkich parafiach
Archidiecezji Łódzkiej. Zaczęły się one
w dniu 20 listopada 2016 roku w parafii
katedralnej i potrwają do końca 2019 roku.
Misje są połączone z peregrynacją
obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii
św. Siostry Faustyny. Wielką radość sprawił
nam Ojciec Święty Franciszek, który
w odpowiedzi na skierowaną do Niego
prośbę przysłał osobiście podpisane przez
siebie błogosławieństwo na czas Misji. Dla
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ich celów został przygotowany specjalny Mszał Misje Bożego Miłosierdzia w Archidiecezji Łódzkiej 20161019, który zawiera kopię papieskiego błogosławieństwa oraz teksty liturgiczne przeznaczone na czas Misji.
(http://archidiecezja.lodz.pl)

w naszej parafii prowadzili Ojcowie Jezuici:
o. Zdzisław Jaśko SJ z Kalisza, dyrektor misji i rekolekcji
… Misje miłosierdzia jak zawsze to pewien zryw duchowy ludzi. Ma on na celu jeszcze
głębsze poznanie Pana Boga, a w tym wypadku
konkretnie miłosierdzia Bożego. To próba wcielenia
w życie tego, co św. Faustyna widziała, przeżywała i
spisała, czyli m.in. obietnic Pana Jezusa i tego co chciał,
żeby ludzie przeżywali w związku z Jego miłosierdziem
http://koszalin.gosc.pl/doc/2019672.Zeby-nie-bylo-slepych-na-milosc

oraz o. Krzysztof Łaszcz SI z Piotrkowa
Trybunalskiego, „Papieski Misjonarz Miłosierdzia”
… z doświadczenia pracy misyjnej wiem, jak bardzo
człowiek potrzebuje dziś Dobrej Nowiny o Bożym
Miłosierdziu. Udział wiernych w Misjach, ich zaangażowanie pokazuje, na jak podatny
grunt ludzkich serc trafia Orędzie o Miłosiernym Ojcu. http://misje.zaraszow.pl/author/krzysztof/

Sztafeta Powołań w naszej parafii
W poniedziałek (20 marca) w uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona
naszej archidiecezji, Sztafeta Modlitwy o Powołania zawitała do parafii św. Franciszka z Asyżu. Na wstępie
mszy św. o godz. 18.00 ksiądz celebrans Paweł Gabara wspomniał o potrzebie świętych powołań na wzór
świętego Józefa.
Podczas homilii ksiądz prefekt Paweł Bogusz zwrócił uwagę na potrzebę
modlitwy i umiejętność słuchania głosu Bożego. Kandydaci do bierzmowania po
Mszy świętej podczas spotkania usłyszeli o owocach Ducha, dzięki którym na nowo
będą przeżywać swoją wiarę. Tradycyjnie po liturgii wraz z księdzem Wiesławem
Durą, księżmi wikariuszami i licznie przybyłymi wiernymi zrobiono pamiątkową
fotografię. Spotkaniu i modlitwie o powołania towarzyszył wiernym wizerunek Pana
Jezusa
Dobrego
Pasterza,
będący
kopią
figury z
ołtarza
seminaryjnej
kaplicy.
(http://archidiecezja.lodz.pl)

„Będziecie ustami Pana Boga”
50 nowych lektorów w Archidiecezji Łódzkiej.
„Gdy będziecie czytać słowo Boże będziecie ustami Pana Boga. On będzie się wami posługiwał, żeby
przemawiać do zgromadzonych”- mówił Ksiądz Biskup Marek Marczak administrator Archidiecezji
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Łódzkiej, który pobłogosławił 50 nowych lektorów na ich posługę. Uroczystość odbyła się w łódzkiej
Archikatedrze. (http://archidiecezja.lodz.pl)
Wśród nowych lektorów byli również nasi parafianie

Św. Marek, Ewangelista
25 kwietnia
Marek w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan.
Dzieje Apostolskie (Dz 12, 12) wspominają go jako "Jana zwanego
Markiem". Pochodził z Palestyny. Imienia jego ojca nie znamy. Zapewne
w czasach publicznej działalności Pana Jezusa jego matka, Maria, była
wdową; pochodziła z Cypru. Jest bardzo prawdopodobne, że była
właścicielką Wieczernika, gdzie Chrystus spożył z Apostołami ostatnią
wieczerzę.
"Człowiek niosący dzban wody" (Mk 14, 13) - to prawdopodobnie
Marek. Jest również bardzo możliwe, że matka Marka była właścicielką
ogrodu Getsemani na Górze Oliwnej. Marek bowiem w swojej Ewangelii
podaje ciekawy szczegół, o którym żaden z Ewangelistów nie wspomina:
że w czasie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu znalazł się w nim (zapewne
w budce czy też w małym domku, jaki się tam znajdował) pewien
młodzieniec. Kiedy usłyszał krzyki zgrai żydowskiej, obudził się i owinięty
jedynie prześcieradłem, wybiegł na zewnątrz. Kiedy zobaczył, że Jezusa
zabierają oprawcy, zaczął krzyczeć. Wtedy ktoś ze służby świątyni
podbiegł do niego, aby go pochwycić, ale on uciekł, zostawiając
prześcieradło w rękach pachołka (Mk 14, 15).
Marek był uczniem św. Piotra. Prawdopodobnie zaraz po zesłaniu
Ducha Świętego św. Piotr udzielił Markowi chrztu, dlatego nazywa go
swoim synem (1 P 5, 13). Wieczernik służył Apostołom za dom
schronienia po śmierci Chrystusa Pana. Tam właśnie udał się książę
Apostołów zaraz po swoim cudownym uwolnieniu przez anioła z więzienia (Dz 12, 11-17).
Barnaba był krewnym Marka. Marek towarzyszył Barnabie i Pawłowi w podróży do Antiochii, a potem w pierwszej
podróży na Cypr. Była to wyspa rodzinna Barnaby, a może także i Marka (Dz 15, 35-40).
Według tradycji miał być założycielem gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii i jej pierwszym biskupem. Tam
również miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona.
Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa.
Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Marek napisał ją przed rokiem 62, w którym
ukazała się Ewangelia według św. Łukasza. Tekst Markowy mógł więc powstać w latach 50-60. Autor zaczyna
swoją relację od chrztu Pana Jezusa i powołania Piotra na Apostoła. Podaje on jako charakterystyczny szczegół
pobyt Pana Jezusa w domu św. Piotra i uzdrowienie jego teściowej (Mk 1, 29-31).
Święty Marek znał doskonale język aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie dla Żydów, gdyż często
tłumaczy słowa aramejskie na język grecki (Mk 5, 4; 14, 36; 15, 22). Tłumaczy również zwyczaje żydowskie (Mk
7, 1-23; 14, 12). Ewangelię swoją pisał zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych w Rzymie gminie
chrześcijańskiej: Aleksandra i Rufusa (Mk 15, 21) jako pośrednich świadków męki Pańskiej.
Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast: Bergamo,
Wenecji, a także Albanii. Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody.
http://brewiarz.pl
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Ukrzyżowano Boga - Człowieka
Chodził po ziemi Bóg, który jest Drogą, Prawdą i Życiem
Lecz czyhał na Niego wróg, wieczny człowieka zwodziciel.
Ukrzyżowano Boga – Człowieka za grzechy każdego z nas.
Pod krzyżem Matka czeka … Straszno spojrzeć jej w twarz.
Maryja, Matka nasza, Polskiego Narodu Królowa …
Stoi znowu pod krzyżem, który mu w róg zgotował.
Jesteśmy przy Niej, czuwamy… lecz czemu mało nas wciąż ?
Świat stał się niczym kahał, prawdą i życiem gra wciąż.
O Jezu, Synu Maryi, Ty jesteś Pan i Bóg !
Choć wrogów znów masz wielu… Tyś nawet śmierć swą zmógł !
Pomóż nam przemoc pokonać, Maryjo zdepcz ten fałsz,
Niech Polska będzie Syna, niech będzie to dom nasz.

B.T. parafianka 1997

M a ł y

F r a n c i s z e k

Matka Boża Fatimska
Drogie Dzieci.

W czasie Wielkiego Postu będziemy nadal spotykać się na Nabożeństwie Drogi Krzyżowej Pana
Jezusa. Dziś szczególną uwagę zwrócimy na stację IV w której Jezus spotyka swoją Matkę. Maryja
jest obecna przy Jezusie do samej Jego śmierci, do zdjęcia z krzyża i złożenia do grobu. Stała się
potem świadkiem jego ZMARTWYCHWSTANIA i Wniebowstąpienia. W Wieczerniku wraz z uczniami
Jezusa też jest Maryja. Dzieli ich radość, modli się z nimi, wielbi Boga, trwa w oczekiwaniu na
przyjście Ducha Świętego. Ten rok w Kościele jest rokiem maryjnym.
Papież Franciszek wspomniał o Maryi w swym ostatnim orędziu skierowanym do młodych.
Powiedział: Młoda Dziewczyna z Nazaretu, która na całym w świecie przybrała wiele oblicz i imion, by
stać się bliską swoich dzieci, niech wstawia się za każdym z nas…
W tym roku w maju będziemy wspominać ważną rocznicę wydarzenia, w którym Maryja 100 lat
temu w Fatimie po raz pierwszy ukazała swe oblicze portugalskim dzieciom – pastuszkom. Stało się to
dokładnie 13 maja 1917 roku. Wtedy Poprosiła dzieci, by codziennie odmawiały różaniec.
Aby przygotować się do tej majowej rocznicy przyjrzyjcie się różnym obliczom Maryi czczonym
w różnych miejscach i w różnym czasie . Spróbujcie dopasować Jej wizerunki z nadanymi Jej imionami.
Odnajdźcie wizerunek Matki Bożej Fatimskiej i spróbujcie samodzielnie zilustrować któreś spotkanie
Maryi z dziećmi z Fatimy: Hiacyntą. Franciszkiem i Łucją. Pozdrawia Was – Wasz Anioł. Spotkamy
się w ostatnią niedzielę miesiąca kwietnia po mszy św. o godz. 11.00 na podsumowaniu konkursu.

NMP z Guadalupe (12 grudnia);
NMP Ostrobramska Matka Miłosierdzia (16 listopada);
Matka Boska Niepokalanie Poczęta (8 grudnia);
Matka Boża Fatimska (13 maja);
NMP Licheńska (2 lipca);
NMP Różańcowa (7 października);
Matka Boża Szkaplerzna (16 lipca);
NMP Częstochowska (26 sierpnia);
Matka Boża Nieustającej Pomocy (27 czerwca);
Matka Boża Gromniczna (2 lutego)
10
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Dnia 26 marca 2017r. w kościele Świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi rozstrzygnięto konkursy
parafialne "Dary dla chorych i lutowa krzyżówka" oraz "Pisanka" zorganizowane przez Akcję
Katolicką. Nagrody utrzymali wszyscy
obecni na podsumowaniu.

Gratulujemy!!!

Rozmowy z penitentem
Ks. mgr Wiesław Dąbrowski SDB.
Autor jest salezjaninem. Śluby wieczyste złożył w Czerwińsku w 1959 roku. Był proboszczem kilku parafii w Polsce i Białorusi.
Wybudował lub odbudował ponad 10 kościołów. Obecnie pracuje w Bydgoszczy. Spisał krótkie refleksje zatytułowane „Rozmowy
z penitentem” w języku polskim i rosyjskim uzyskując zgodę na ich publikację.

SPOWIEDŹ 76
Oskarżasz się, że nie byłeś w kościele. Jest przykazanie, które nas obowiązuje. Są jednak powody, które nieraz są
przeszkodą, np. choroba. Bóg nie wymaga, by człowiek na kolanach szedł do kościoła. A jakie są powody, że nie
idziemy do świątyni? Lenistwo, słaba wiara, zamiast do kościoła idę do znajomych lub na grzyby, do parku lub nad
wodę. Są jednak przeszkody inne np. praca lekarzy w szpitalach, kierowcy autobusów i pociągów, praca
w elektrociepłowniach itp. One są usprawiedliwieniem nieobecności. Zrób sobie rachunek sumienia, jaki jest powód,
że nie uczestniczysz w liturgii?

SPOWIEDŹ 53
Wychowankowie św. Jana Bosko na boisku grali w piłkę, a jeden z graczy, który po meczu miał iść do spowiedzi na
kartce zapisał swoje grzeszki. Biegał po boisku, a św. Jan Bosko chodząc po boisku w pewnej chwili znalazł kartkę. Po
przeczytaniu włożył ją do kieszeni. Po meczu Michał zaczął płakać. Święty zapytał, czy ktoś go kopnął? Nie, ale
ZGUBIŁEM GRZECHY! Święty pokazał kartkę. O jak to dobrze, że ksiądz ją znalazł.
Czy my idąc do spowiedzi zdajemy sobie sprawę, że Jezus zmywa nam nasze grzechy. Gubimy je w miłosierdziu
Jezusa.
Imprimatur: Aleksander Kaszkiewicz, Biskup Grodzieński
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Pielgrzymka szlakiem
Maryjnym,
św. Jana Pawła II
i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
28 -29 maja (niedziela – poniedziałek)

TORUŃ

Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II – Msza św., Radio Maryja, Sanktuarium Marki Bożej
Nieustającej Pomocy, Stare Miasto, kościoły– zwiedzanie z przewodnikiem,

GÓRSK

– miejsce porwania i Muzeum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki,

WŁOCŁAWEK -

tama – miejsce śmierci i Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks.
Jerzego, Katedra we Włocławku – Msza św. Nocleg, obiadokolacja i śniadanie w
Domu Pielgrzyma w Toruniu.
Przejazd autokarem, ubezpieczenie.

Koszt 170 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
W marcu 2017:
Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali:
Michał Sej, Lena Grażyna Buczyńska, Jagoda Jurczyńska, Wiktor Tomasz Buczyński, Piotr
Stanisław Budziarek, Jakub Tomasz Buczyński, Oliwier Gabriel Buczyński, Natalia Maria Holi
Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Jerzy Łukowski, Wacław Fisiak, Władysława Zając, Edward
Małolepszy, Irena Michalak, Stanisław Wilczyński, Wiesław Fetraś, Helena
Korzekwa, Wiesław Marciniak, Romualda Kowalska, Józef Mańkowski, Józefa
Bukowiecka, Janina Demiańczuk, Marianna Perchlak, Aleksander Supeł, Czesław Jurek, Regina Bożek,
Krystyna Młotkiewicz, Teresa Pągowska, Jadwiga Adamiec, Irena Kot, Irena Jakubiak, Zuzanna Zimoń,
Czesława Gamus, Krystyna Walencka, Czesław Adamczyk, Marek Michewicz, Grzegorz Kuźnicki, Andrzej
Krysztofiak, Adam Mazur
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)
SOBOTY
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:
GORZKIE ŻALE - w niedziele
DROGA KRZYŻOWA - w piątki

7.00;

8.00;

9.30;

6.30; 7.30; 17.30
6.30; 7.30; 8.00;
11.00 (z udziałem dzieci); 12.30;

18.00
18.00
18.00
17.15

16.45 (dla dzieci) i 18.30 (dla dorosłych i młodzieży)
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU
w ostatni piątek miesiąca (28 kwietnia o godz. 18.00)
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:

w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
w środy po Mszy Św. o godz. 18:00

KANCELARIA PARAFIALNA:
Dni powszednie:

9.00-12.00; 15.00-17;

Tel.: 42-233-67-77

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Symboliczny grób
Pana Jezusa w roku 2015 Fot. Maria Mazurkiewicz; Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Proboszcz Wiesław Dura;
Osoby wspomagające:, Maria Mazurkiewicz, Waldemar Thiele. Zapraszamy wszystkich chętnych do redagowania gazetki. Teksty można nadsyłać
na adres: marimaz@o2.pl Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
Druk: Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl
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