SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
W najbliższych dniach będziesz mógł znów pochylić się nad
tajemnicą cierpienia. W najbliższych dniach znów możesz pochylić się
nad tajemnicą miłości Boga do człowieka wyrażonej w męce i śmierci
Jego Syna. W najbliższych dniach będziesz mógł zobaczyć, że Twoja
prawdziwa ojczyzna jest w niebie. W najbliższych dniach będziesz
mógł uświadomić sobie jeszcze raz sens i cel ludzkiego życia. W najbliższych dniach będziesz mógł znów z optymizmem i chrześcijańską nadzieją patrzeć w przyszłość. To tylko od Ciebie zależy, czy wykorzystasz tę szansę podczas nadchodzących dni.

W MIESIĄCU MARCU:
Mocą Chrztu Świętego, przez polanie wodą
do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
Tymoteusz Andrzej Domiński,
Karol Jan Rojewski,
Maria Teresa Szmigielska

Odeszli do Pana…
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Jerzy Wągrowski, Zofia Cieślak, Eugeniusz Brzeski, Jerzy Szewczyk, Teresa
Hetman, Małgorzata Sawicka, Genowefa Imbierowicz, Mirosław Domański,
Mirosław Pągowski, Tadeusz Kazimierczak, Irena Glonek, Janina Goworska,
Zdzisław Lis, Józef Ułański, Genowefa Konarska, Józefa Szczepaniak, Jadwiga Batarowicz, Czesława Puchalska, Andrzej Chabracki, Antoni Regulski,
Lech Kępa

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku) …...………………………………….7.00; 7.30; 17.30;
18.00
SOBOTY………………………...………………………………………………………….7.00; 7.30;
8.00; 18.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA………….…………...7.00; 8.00; 9.30;
11.00 (z udziałem dzieci);
12.30; 18.00
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU w ostatni piątek miesiąca ……………..……..……….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

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

2

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Z pewności, że łaska Boża jest z nami, wypływa siła posiadania
odwagi w chwili obecnej: odwagi realizowania tego, czego Bóg chce
od nas tu i teraz, w każdej dziedzinie naszego życia. Odwagi, by przyjąć powołanie, które ukazuje nam Bóg; odwagi, by żyć naszą wiarą,
nie ukrywając jej ani nie pomniejszając. (Orędzie Papieża Franciszka na
XXXIII Światowy Dzień Młodzieży - 25.03.2018)

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA KWIECIEŃ 2018
POWSZECHNA POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA:
Członkowie Kół Różańcowych odmawiają codziennie jedną wyznaczoną dziesiątkę różańca

Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli
odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą
i by potrafili otwierać nowe drogi
KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY I KOŚCIOŁA
Członkowie Krucjaty z naszej parafii modlą się w wyznaczonych godzinach 19 kwietnia

O łaskę pokonania wrogości i wzajemnych uprzedzeń
w naszej Ojczyźnie .
W MIESIĄCU KWIETNIU:
► ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. W każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej
(boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00 do 17.30 Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia Bożego.
►MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom w każdy czwartek o godz. 17.30
►WYPOMINKI. W nadchodzącym roku nasi zmarli będą wspominani w wypominkach przed Mszą św. niedzielną o
godz. 7.00; 8.00; 9.30 i 11.00. Również za zmarłych polecanych w „wypominkach” w każdy ostatni piątek miesiąca o
godz. 18.00 odprawiana jest Msza św.
►NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:
AKCJA KATOLICKA – Spotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, we wtorki po Msza sw. o godz. 17.30; w miesiącu kwietniu: 10-go (spotkanie wielkanocne) i 24-go.
Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Koscielnym – ks. Tadeusz Socha
CHÓR TON – proby choru w srody o godz. 19.00 w auli parafialnej. Msze sw. wzbogacone spiewem Choru w kazdą niedzielę o godz. 9.30 oraz w inne swięta i uroczystosci koscielne. Chorem dyryguje p. Paulina Twardowska – organistka.
SCHOLA – proby w soboty o 8.45. Schola spiewa podczas mszy swiętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00
ASYSTA – spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Socha
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA - Spotkania ministrantow - w kazdą 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 Swiętego w Łaskowicach
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura

Życzenia Wielkanocne
Zmartwychwstanie, to odbudowanie nadziei, wzmocnienie
wiary i otworzenie serc na miłość. Pozwólmy, by ta przemiana
rozjaśniła nasze ciemności, nadała sens i kierunek naszemu
życiu, wyzwoliła od bierności i obojętności, pozwoliła nie
ulegać pokusom, a blask Jezusa Zmartwychwstałego by
oświetlał całe nasze życie.
Radosnego Alleluja naszym duszpasterzom, parafianom i czytelnikom Głosu Świętego
Franciszka życzy - zespół redakcyjny
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KWIECIEŃ

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE

29.03

Msza Krzyżma w bazylice archikatedralnej - godz. 10.00
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ - GODZ.18.00

30.03

PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO;
Jutrznia – godz. 7.00; Godzina Czytań - godz. 14.30; Droga Krzyżowa - godz. 15.00
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ - GODZ. 18.00

31.03

DRUGI DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO;
Jutrznia - godz. 7.00; Godzina Czytań - godz. 14.30;
Obrzęd błogosławieństwa pokarmów od godz. 9.00;
WIGILIA PASCHALNA - GODZ. 19.00
TRZECI DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
PROCESJA REZUREKCYJNA - godz. 6.00
W bazylice archikatedralnej - pierwsza msza św. będzie rano o godz. 7.00, a następne według
porządku świątecznego /8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 17.00 i 19.00/. Nie ma procesji rano!

WIELKI
CZWARTEK
WIELKI
PIĄTEK

WIELKIA
SOBOTA

1.04

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO

2.04

PONIEDZIAŁEK
w oktawie
Wielkanocy

PRIMA APRILIS
470 rocznica śmierci Zygmunta I Starego, króla Polski, (1467 - 1548)

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
MSZE ŚW. WG PORZĄDKU NIEDZIELNEGO
13. ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. JANA PAWŁA II
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI obchodzony od 1967 r. w rocznicę urodzin
H. Ch. Andersena

3.04

PIĄTY DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

4.04

SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

WTOREK
w oktawie
Wielkanocy

ŚRODA
w oktawie
Wielkanocy

5.04

CZWARTEK
w oktawie
Wielkanocy

6.04

PIĄTEK
w oktawie
Wielkanocy

50 rocznica śmierci Martina Luthera Kinga (1929 - 1968), przywódcy ruchu antyrasistowskiego w USA,
bojownika o prawa człowieka, teologa, kaznodziei

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA – (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu, o
oddaniu czci Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i
o powołania kapłańskie).
ÓSMY DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – (pamiętamy o nabożeństwie pierwszopiątkowym – po mszy
św. o godz. 7.30 i 18.00, spowiedzi św. i mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa). Tego dnia od godz. 9.00 kapłani odwiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem.
Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
ŚWIATOWY DZIEŃ SPORTU

7.04

SOBOTA
w oktawie
Wielkanocy

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA - msza św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej
Maryi Panny, w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej. Nabożeństwo
pierwszosobotnie, traktujemy jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi.
160 LAT TEMU , PODCZAS OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W LOURDES MIAŁ MIEJSCE „CUD
ŚWIECY” (więcej na str. 9)
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI LUDOBÓJSTWA W RWANDZIE W 1994 R. Ludobójstwo w Rwandzie – masakra osób pochodzenia Tutsi dokonana przez ekstremistów Hutu (przede
wszystkim z bojówek Interahamwe i Impuzamugambi) w Rwandzie w ciągu około 100 dni od 6 kwietnia
do lipca 1994 roku. Jej ofiarą padło, według szacunków, od 800 000 do 1 071 000 ludzi.

8.04

2. NIEDZIELA
WIELKANOCNA

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Patronalne święto Caritas Archidiecezji Łódzkiej, w archikatedrze - Msza św. o godz. 12.00
ROZPOCZĘCIE TYGODNIA MIŁOSIERDZIA
Można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w
kościele lub w kaplicy wobec Najświętszego sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum.
100 rocznica śmierci Lucjana Rydla, pisarza, dramaturga (1870 - 1918)
45. rocznica śmierci Pabla Picassa (1881 – 1973) – hiszpańskiego malarza, rzeźbiarza i grafika

9.04

PONIEDZIAŁEK

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
W bazylice archikatedralnej - Msza św. o godz. 18.00
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

50 rocznica śmierci Zofii Kossak-Szczuckiej, pisarki (1890 - 1968)
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KWIECIEŃ

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE

10.04

8. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
W bazylice archikatedralnej –Msza św. o godz. 18.00
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

3. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH BISKUPA MARKA MARCZAKA
97. ROCZNICA NOMINACJI KS. WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO NA PIERWSZEGO
ORDYNARIUSZA DIECEZJI ŁÓDZKIEJ (1921)
Bp Wincenty Tymieniecki (ur. 19 marca 1871 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 10 sierpnia 1934
w Łodzi) – pierwszy biskup diecezjalny łódzki w latach 1921–1934.
W 1891 wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie, a 6 stycznia 1895 otrzymał święcenia kapłańskie. Jesienią 1895 roku został przeniesiony do parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi. W czasie I wojny światowej jako prałat stanął na czele Komitetu Niesienia Pomocy
Biednym, do sierpnia 1915 zebrał na rzecz biednych i opuszczonych sumę 5 mln rubli.
Był pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa na miasto
Łódź i wiceprzewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa na województwo łódzkie w 1920[2].
Od czasu powołania diecezji łódzkiej 10 grudnia 1920 pełnił funkcję wikariusza generalnego.
Bullą papieską z dnia 11 kwietnia 1921 został powołany na pierwszego biskupa diecezjalnego
diecezji łódzkiej. Sakrę biskupią przyjął 29 czerwca 1921 z rąk kard. Aleksandra Kakowskiego.
Zorganizował kurię, seminarium duchowne, sąd kościelny oraz kapitułę katedralną. Rozwinął
działalność charytatywną i oświatową wśród robotników.
Został pochowany w krypcie bazyliki archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi.

13.04

ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ
W kościele Matki Boskiej Zwycięskiej – Msza św. o godz. 12.00
DROGA ŚWIATŁA
W tym roku 13 kwietnia po raz pierwszy zamiast Ekumenicznej Drogi Krzyżowej ulicami Łodzi
przejdzie Droga Światła, która połączy przedstawicieli Kościołów katolickiego i protestanckich.
Łódzka Droga Światła wyruszy spod kościoła ewangelicko-reformowanego przy alei Politechniki. Następnie ulicą Radwańską przejdzie do katolickiej katedry, a zakończy się w luterańskim
kościele św. Mateusza przy skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Czerwonej.
Droga Światła to nabożeństwo 14 stacji, które dotyczą wydarzeń wielkanocnych od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego opartych na Nowym Testamencie
3. NIEDZIELA WIELKANOCNA

WTOREK

ŚRODA

PIĄTEK

15.04

NIEDZIELA

17.04

WTOREK

53. ROCZNICA ŚMIERCI ABP WŁODZIMIERZA JASIŃSKIEGO
Abp Włodzimierz Bronisław Jasiński (ur. 12.06.1873, zm. 17.04.1965
w Tuchowie) biskup diecezjalny sandomierski w latach 1930–1934,
biskup diecezjalny łódzki w latach 1934–1946.

18.04

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW obchodzony od 1948 r.
z inicjatywy UNESCO

19.04

30 rocznica śmierci Jonasza Kofty, poety, satyryka, aktora i piosenkarza (1942 - 1988) Był współzałożycielem i wykonawcą w kabarecie Pod Egidą.
75. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim (1943)

20.04

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLNEJ PRASY

21.04

PRZEWIDYWANA PIELGRZYMKA PARAFIALNA DO ZAKLICZYNA, ZABAWY
(SANKTUARIUM KAROLINY KÓZKÓWNY), ŁAGIEWNIK KRAKOWSKICH I JASNEJ GÓRY
Z KS. PAWŁEM GABARĄ
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
- patronalne święto Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła
ROZPOCZYNA SIĘ TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

22.04

4. NIEDZIELA
WIELKANOCNA

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
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KWIECIEŃ

23.04

PONIEDZIAŁEK

25.04
ŚRODA

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE
ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
DEBATA - „POLSKOŚĆ – INSPIRACJE – OBOWIĄZKI”.
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w domu Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego odbywają się cykliczne debaty o wspólnym tytule:
„POLSKOŚĆ – INSPIRACJE – OBOWIĄZKI”.
Każde ze spotkań będzie udostępnione szerokiej publiczności dzięki transmisji bezpośredniej i
relacji filmowej na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej. Pierwsze spotkanie odbyło się
26 marca Rozmawiali ze sobą Pan Profesor Karol Modzelewski i Pan Profesor Adam Strzembosz.
W drugiej debacie 23 kwietnia uczestniczyć będą prof. Ryszard Bugaj i Marszałek Marek Jurek.
Debaty poprowadzą Pan Redaktor Marek Zając i Pan Redaktor Zbigniew Nosowski. W śród
zaproszonych gości są redaktorzy, rektorzy uczelni, dyrektorzy teatrów i młodzież maturalna
ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH
ŚW. MARKA EWANGELISTY
BIERZMOWANIE W PARAFII
Dzień imienin biskupa Marka Marczaka

27.04

4. ROCZNICA KANONIZACJI PAPIEŻY JANA PAWŁA II I JANA XXIII

29.04

DZIEN MĘCZEŃSTWA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

PIĄTEK

5. NIEDZIELA
WIELKANOCNA

30.04

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA
DZIEŃ PAMIĘCI ŻYDÓW

18 rocznica kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej.

PONIEDZIAŁEK

Obecny rok duszpasterski w Kościele katolickim w Polsce
ma nam pomóc na nowo odkryć Ducha Świętego. Hasło
„Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego” było też myślą przewodnia naszych rekolekcji wielkopostnych.
(więcej na temat rekolekcji - w rubryce „Wydarzyło się w
parafii) Przypomnijmy najważniejsze informacje o Duchu
Świętym.
SYMBOLEM Ducha Świętego najczęściej spotykanym jest
gołębica. Taki bowiem symbol wybrał sobie sam Duch Święty, kiedy
pojawił się nad Chrystusem w rzece Jordan. Inne symbole to : woda,
ogień, wicher i tchnienie oraz namaszczenie. W symbolice biblijnej namaszczenie oliwą jest znakiem obfitości, radości, oczyszczenia i uzdrowienia. Przez pojęcie: „Dary Ducha Świętego” rozumiemy nadprzyrodzone uzdolnienia, nadające władzom naszej
duszy taką sprawność, iż stają się szybko posłuszne natchnieniom łaski. Dzięki Darom dusza łatwo postępuje w doskonałości chrześcijańskiej. Jeśli cnoty można porównać do pracy wioseł, to Dary do żagli.
Dusza bez większego wysiłku nastawiona jedynie na działanie Ducha Świętego płynie szybko i bezpiecznie do niebieskiej przystani. Dusza zaś zdana na własne wysiłki płynie o wiele wolniej, więcej napotyka
niebezpieczeństw, szybciej słabnie.
Pismo Święte wylicza DARY, jakie przynosi nam Duch Jezusa. To dar mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej.
List św. Pawła do Galatów wylicza OWOCE działania Ducha Świętego w życiu . Są nimi: miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. (Gal. 5,22-23) . Wśród
charyzmatów - darów i uzdolnień jakich udziela nam w kościele duch Święty - największa jest miłość.
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KILKA WĄTKÓW Z REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
11,12,13,14 marca 2018
Rekolekcje w naszej parafii prowadził Ojciec Włodzimierz Jamrocha
OMI z Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu . Tematem
przewodnim był temat roku duszpasterskiego „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego” Aby cieszyć się owocami działania Ducha Świętego musimy dać się napełnić
Jego darami .
Stągwie. Ojciec rekolekcjonista przyrównał nasze serce do stągwi, która może być napełniona wodą, a siedem Darów Ducha Świętego do siedmiu strumieni
wypływających z wielkiej cysterny wypełnionej wodą. Aby napełnić stągwie wodą
trzeba je odetkać. Korek, który je zamyka i nie daje dostępu do wnętrza to nasze
grzechy. Kiedy już odrzucimy grzechy, to nowym sercem - otwartą stągwią - możemy próbować ponownie zaczerpnąć wody. Ale okaże się, że mamy serca zaśmiecone naszymi stałymi nawykami, przyzwyczajeniami, problemami, które zaprzątają nam głowę
i ta zaczerpnięta woda jest brudna i nie nadje się do picia. Trzeba te wszystkie śmieci odłożyć
na bok, dać czas tylko Panu Bogu, otworzyć się na niego w modlitwie i podjąć kolejną próbę
napełnienia naszej stągwi. I wtedy znów okaże się, że strumienie wody płynącej z cysterny są
tak silne, że przez wąski otwór stągwi nie jesteśmy w stanie jej napełnić. Potrzebny jest jeszcze jeden atrybut - lejek, który szerokim końcem będzie nabierał wodę i wprowadzał ją do
wnętrza naszego serca. Ten lejek jest symbolem łaski, miłości Bożej, która napełni nasze serca darami płynącymi od Ducha Świętego.
Modlitwa prośby. W modlitwie trzeba umieć słuchać Pana Boga, uwierzyć Jego słowu. Tak jak uwierzył słowu Jezusa urzędnik królewski (J 4,46-54), uwierzył, że jego syn został
uzdrowiony. W modlitwie też nie narzucajmy Jezusowi swojego zdania, tak jak w Kanie Galilejskiej Maryja nie narzucała swojego zdania Synowi. Oznajmiła tylko jaki jest problem i zawierzyła. I choć Jezus powiedział, że nie nadeszła jeszcze jego godzina, jeszcze nie przyszedł
Jego czas, to dał znak i dokonał cudu zamiany wody w wino. I tu na prośbę Maryi słudzy weselni również zawierzyli słowom Jezusa i wypełniali Jego polecenia, choć po ludzku sądząc
były one nielogiczne. Jednak w perspektywie Bożej miały inny wymiar. Trzeba, byśmy w modlitwie prośby umieli zaufać Panu Bogu. Otwarcie się na słowa Boże, to przejście od człowieka martwego do żyjącego Słowem Bożym.
Grzech. Często zdarza się, że nie dostrzegamy, nie widzimy własnych grzechów. Tak
jak więzień, który po odsiedzeniu połowy kary za morderstwo stwierdził, że przebaczył swojej
ofierze. Nie dostrzegał grzechu w swoim czynie, tylko obwiniał swoją ofiarę za los jaki go spotkał i obarczał ją winą za swoje 25 lat uwięzienia. Innym problemem jest trwanie we własnych
przyzwyczajeniach, nawet takich, które grzechem nie są, ale nie otwierają nas na dary Ducha
Świętego. Tak jak chory przy sadzawce Betesda, który od 38 lat leżał pomiędzy krużgankami
Jerozolimskiej sadzawki, przyzwyczajony do swojej niemocy i narzekał, że nie ma go kto
wprowadzić do poruszającej się wody (J5,1-18). My też tkwimy w problemach swojej codzienności, narzekamy na chorobę, niemoc, rodzinę, brak pieniędzy, ale nie otwieramy się na to co
najważniejsze, nie troszczymy się o zbawienie, o swoje życie wieczne.
Namaszczenie chorych. Przypominamy sobie scenę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni (Łk 2,22-38) Tam starzec Symeon i bardzo podeszła w latach prorokini Anna ujrzeli Jezusa - Mesjasza Pańskiego przyniesionego przez Maryję i Józefa do świątyni. Oboje starzy, z
bagażem ludzkich doświadczeń życiowych, oczekiwali długie lata na przyjście na świat Mesjasza. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. My
również, niosąc krzyże naszych chorób, starości, samotności, pamiętajmy, aby nieść je z
Jezusem, nie bać się wziąć tego krzyża. Patrząc, na ludzki rozum, cierpienie nie ma sensu.
Dlatego trzeba je ofiarować Jezusowi,. Wtedy nabiera sensu i może być łatwiejsze do zniesienia. Symeon po ujrzeniu Jezusa może już spokojnie umrzeć, uwielbia Boga, prosząc Go o
dobrą śmierć. /MM/
W środę 14 marca podczas Mszy św. o godz. 9.00 księża udzielili sakramentu namaszczenia chorych. Na zakończenie Mszy św. wszystkim
wręczone zostały upominki, rysunki i laurki z życzeniami wykonane
własnoręcznie przez dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 7. (zdj. str. 10)
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PIELGRZYMKA DO ROKITNA I OŁTARZEWA NA MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
16 marca 2018
O 7.00 rano ponad 50-cio osobowa grupa wyjechała z przed kościoła na pielgrzymkową
trasę najpierw do Rokitna/koło Warszawy
Wśród wielu polskich sanktuariów maryjnych Rokitno k. Błonia wyróżnia się szczególnym tytułem: Sanktuarium Prymasowskiej Wspomożycielki. Posługują tu księża orioniści.
Sanktuarium Rokitno jest jedną z najstarszych parafii na Mazowszu - jej początki datowane są
na XIII w. Tutaj, przed cudownym obliczem Matki Bożej Rokitniańskiej, modlili się kolejni prymasi Polski. Już w XVII w. prymas Wacław Leszczyński „każdą razą, gdy odbywał podróż do
Warszawy, odwiedzał cudowny obraz NMP w Rokitnie. Po nim modlili się tu m.in. prymasi
August Hlond i Stefan Wyszyński. 18 września 2005 r. kard. Józef Glemp dokonał uroczystej
koronacji obrazu Matki Bożej – Prymasowskiej Wspomożycielki. W czasie I wojny światowej,
gdy świątynia bardzo ucierpiała od ognia artyleryjskiego, a ołtarz główny został zniszczony,
cudowny obraz przetrwał zawieszony na belce – nie drasnął go ani jeden pocisk. Kościół przetrwał II wojnę światową, ale ucierpiał w 1945 r., kiedy to rosyjski czołg bez powodu zniszczył
jedną z wież i uszkodził dach.
Przed cudownym obliczem Matki Bożej Rokitniańskiej uczestniczyliśmy we Mszy Św.
odprawionej przez duchowego opiekuna naszej pielgrzymki Ks. Tadeusza Sochę. Z Rokitna
udaliśmy się do Święcic. Tam w Willi Wiosennej - w Domu Seniora zjedliśmy obiad.
Misterium Męki Pańskiej. Głównym celem naszej pielgrzymki był Ołtarzew, gdzie
mieści się pallotyńskie Wyższe Seminarium Duchowne. W kościele seminaryjnym pod wezwaniem Królowej Apostołów odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po której dwaj
alumni wprowadzili nas w historię tego miejsca i jego wystrój architektoniczny. W przestronnym nowoczesnym kościele przykuwała uwagę monumentalna kompozycja figuralna – Zesłanie ducha Świętego znajdująca się w prezbiterium. Od ponad 60 lat liczona jest historia Teatru
Seminaryjnego, gdzie od 1965 roku wystawiane są tu misteria Męki Pańskiej. Tegoroczne misterium zatytułowane zostało „Odnaleziony Chleb”. Kolejne sceny przedstawiały obrazy z życia i działalności Jezusa na ziemi, poprzez mękę i śmierć na krzyżu do zmartwychwstania.
Głównym przesłaniem Misterium była myśl, że ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa jest ponadczasowa a On sam pozostaje niezmiennie pod postacią Chleba, gotów zawsze odpowiedzieć na naszą miłość. /MM/
(Zdjęcia z pielgrzymki na ostatniej stronie)

Ks. Tadeusz Socha i Akcja Katolicka zapraszają na trzydniową pielgrzymkę

25,26 i 27 maja 2018 r.

W programie min.
We Wrocławiu - m.in: Promenada Staromiejska, Uniwersytet Wrocławski, Bazylika św.
Elżbiety, Dzielnica Żydowska, Pałac Królewski, Ostrów Tumski, katedra św. Jana
Chrzciciela, pl. katedralny, ogrody biskupie, spacer uliczkami wyspy, Panorama Racławicka, rejs statkiem wycieczkowym po Odrze, podczas którego uczestnicy pielgrzymki
będą mogli podziwiać wspaniałą panoramę miasta.
W Krzeszowie: Zespół Klasztorny wraz z Bazyliką Mniejszą NMP jako przykład barokowego stylu w architekturze nazywaną Europejską Perłą Baroku.
Zapewniamy
Przejazd autokarem • Ubezpieczenie • 2 noclegi (Wrocław – Siostry Notre Dame; Krzeszów - Siostry Benedyktynki) • 2 śniadania i 2 obiadokolacje • Przewodnicy we Wrocławiu i Krzeszowie. • Wejścia na: 1.Panoramę Racławicką 2. Na Uniwersytet Wrocławski 3.Pałac Królewski 4.Katedra 5. Rejs statkiem 6. Oprowadzanie po Krzeszowie
Cena 380 zł
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ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA „SIEDEM SŁÓW CHRYSTUSA”
1. Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią (Łk 23,34)
2. Boże mój boże czemuś mnie opuścił (Mt 27,46)
3. DZIŚ ZE MNĄ BĘDZIESZ W RAJU (Łk 23,43)
4. Oto syn Twój - oto Matka twoja (J 19, 26-27)
5. Pragnę (J 19, 28-30)
6. Wykonało się (J 19, 28-30)
7. Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23,46)

DZIŚ ZE MNĄ BĘDZIESZ W RAJU. Raj jest dla zwycięzców. Jakie zwycięstwo odniósł Dobry
Łotr? Nie było to zwycięstwo wielkiego czynu. Było to raczej zwycięstwo myśli - zwycięstwo w duchu; zwycięstwo wewnętrzne, zwycięstwo wiary. Zwycięstwo św. Dyzmy (takie imię nadała mu
tradycja) jest zwycięstwem wewnętrznego wzroku. Tam, gdzie wszyscy widzą umierającego skazańca, on widzi Dawcę życia; w Tym, który postrzegany jest jako przegrany więzień, on widzi zwycięskiego Króla. Gdzie wszyscy widzą potępionego, on widzi Sprawiedliwego.
W greckim tekście … pojęcia nawrócić się/„nawrócenie” oddawane są najczęściej za pomocą słów
metanoein/metanoia, które oznaczają … „zmienić myślenie” - opisują proces, który dokonuje się
we wnętrzu człowieka, jego zaś konsekwencją jest późniejsza zmiana postępowania. Na tym właśnie polegało nawrócenie się św. Dyzmy. Na to, aby nowe myślenie przekuć na nowy czyn, nie
starczyło mu już czasu.
… Warto zadbać o poprawność (ewangeliczną!) własnego myślenia, o to, by … korygować swoje
postrzeganie świata, nawrócić się na Chrystusowe rozumowanie dobra i zła, by na nowo przyznać
rację Jezusowi, postarać się z nim jedno - myśleć. Jeśli o to nie zadbamy, wcześniej czy później
zaczniemy dostosowywać nasze myślenie do tego, jak … postępujemy.
Święty miesiąca - 16 kwietnia

Św. Maria Bernadetta Soubirous
Dziewica i zakonnica
16 kwietnia 1879 roku w wieku 35 lat zmarła w klasztorze niespełna
poł roku po złozeniu slubow wieczystych sw. Bernadetta Soubirous. To jej,
dokładnie 160 lat temu 18 razy objawiła się Matka Boza nad rzeką Gave, w
poblizu groty Massabielle w Lourdes. Bernardeta miała wtedy 14 lat.
7 kwietnia miało miejsce przedostatnie objawienie, podczas ktorego
obserwował ją doktor Dozous. Będąc w ekstazie, wykonała gest prawą ręką
i jej dłon znalazła się w płomieniu swiecy. Trwało to kwadrans. Zgromadzeni ludzie zastygli w przerazeniu. Doktor Dozous po skonczonym widzeniu
nie stwierdził na jej ręku najmniejszych sladow poparzen . Wstrząsnięty
stwierdził, ze był swiadkiem cudu. Po tym wydarzeniu nawrocił się i dziękował Bogu za łaskę wiary. Pomogł tez dziewczynce uniknąc przesladowan
ze strony władzy i umozliwił leczenie astmy, na ktorą chorowała Bernadetta.
Po ogłoszeniu przez biskupa diecezji prawdziwosci objawien, Bernadetta zachorowała na obustronne
zapalenie płuc. Wyzdrowiała, wstąpiła do zakonu, ale do pełni zdrowia juz nie doszła. Koscioł nie wyniosł
Bernadetty na ołtarze ze względu na głosne objawienia Maryi, ale ze względu na osobistą swiętosc. Wiele cierpiała z powodu astmy. Doswiadczały ją bardzo siostry w klasztorze, gdyz znacznie rozniła się od nich wykształceniem i prostymi obyczajami. Sławna w swiecie - w klasztorze chciała byc ostatnia i cieszyła się z
wszelkich upokorzen. Na najwyzszą pochwałę zasługuje to, ze podczas gdy Lourdes i jej imię było na ustach
całego swiata, kiedy tysięczne tłumy codziennie nawiedzały to swięte miejsce, sama Bernadetta zyła w ukryciu, nie dawała zadnych wywiadow, uwazając po prostu, ze jej misja się skonczyła, a rozpoczęła swoją misję
Matka Boza. W czasie procesu kanonizacyjnego (1919) stwierdzono, ze ciało Bernadetty mimo upływu czasu
pozostało nienaruszone. W 1925 roku (rok swięty) papiez Pius XI ogłosił Marię Bernadettę błogosławioną w
obecnosci ostatniego z jej braci, a w roku 1933 zaliczył ją uroczyscie w poczet swiętych.
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Akcja Katolicka w Polsce Głównym Partnerem Wspierającym
Rok 2018 Jubileuszu Świętego Ojca Pio

Przypadająca w bieżącym roku setna rocznica
otrzymania stygmatów oraz pięćdziesiąta rocznica
śmierci Ojca Pio, stanowiły przyczynek do ogłoszenia
Roku Jubileuszu Świętego Ojca Pio. Organizatorem
obchodów rocznicowych w Polsce, którym przyświeca
hasło: „Do nieba z Ojcem Pio”, jest krakowska prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Patronat
honorowy nad wydarzeniami oraz samym Jubileuszem, sprawuje przewodniczący KEP JE Arcybiskup
Stanisław Gądecki oraz konferencje wyższych przełożonych żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych.

Akcja Katolicka została Głównym Partnerem
Wspierającym Rok Jubileuszowy Świętego Ojca Pio,
to wynik otwarcia na szerokie potrzeby Kościoła oraz
nawiązanie współpracy ze środowiskiem zakonnym. Promocja wydarzeń roku Jubileuszowego w
środowisku Akcji Katolickiej, przyczyni się z pewnością do ponownego odkrycia modlitwy i łaski płynącej
z sakramentu pokuty.
„Żywię nadzieję, że wykorzystanie Jubileuszowego czasu łaski oraz wstawiennictwo św. Ojca Pio,
przez Instytuty Diecezjalne i Parafialne Oddziały,
przyczyni się do większej intensyfikacji działań o charakterze pokutnym w naszych wspólnotach” – mówi
Urszula Furtak. Ojciec Pio przypomina nam o apostolskim obowiązku świadczenia o Chrystusie. W obecnej
dobie, Akcja Katolicka, krocząc w duchu pokuty po
śladach Świętego z Pietrelciny, jest świadoma, że w
świecie musimy być widzialnym znakiem łaski i działania Boga, ponieważ: „Mamy tu misje do spełnienia:
zbawienie duszy i danie wszystkim dobrego przykładu”.

W sobotę, 17 marca, do Pietrelciny i San
Giovanni Rotondo, pielgrzymował papież Franciszek.
Analizując postawę Świętego Ojca Pio Franciszek nie
omieszkał podać cennej wskazówki: „Masz jakiś problem, jesteś smutny, chory oddaj się Jezusowi. To
wszystko. To jest cała teologia. On tak właśnie robił.
Kochał Jezusa i ufał Mu”.
Ojciec Pio jest niezwykle popularnym przewodnikiem licznej rzeszy wiernych. W gronie członków
naszego stowarzyszenia znajduje się również liczna
grupa czcicieli, która podejmuje liczne inicjatywy apostolskie i modlitewne w duchu Świętego z Pietrelciny.

Dr Artur Dąbrowski
Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce

REKOLEKCJE. Laurki, rysunki,
karty z życzeniami
i upominki wykonane samodzielnie
przez dzieci na zakończenie mszy
św. zostały rozdane chorym

REKOLEKCJE. Podczas Mszy św. dla
chorych, Jako pierwsi sakrament
namaszczenia otrzymali panowie z
Służby Liturgicznej Ołtarza
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MAŁY FRANCISZEK
Alleluja Jezus Zmartwychwstał!

Drogie Dzieci Jezus Zmartwychwstał, zwyciężył śmierć i pozostał z nami na zawsze. Jest
obecny w każdym człowieku: w dziecku i starcu,
zdrowym i chorym, bogatym i ubogim. Śpiesząc z
pomocą potrzebującym okazujecie miłość samemu
Jezusowi.
Jezus pokonał śmierć i Jego historia trwa
nadal. Pan Jezus udowodnił swoim uczniom, że jego
Zmartwychwstanie jest prawdą: pozostawił pusty grób,
ukazywał się uczniom wielokrotnie, na ich oczach wstąpił do
nieba i dał im moc Ducha Świętego.
Narysujcie samodzielnie lub pokolorujcie wybraną scenę z życia Jezusa od Zmartwychwstania
do Zesłania Ducha św. Zilustrują one Drogę Światła. Tak też nazywa się nabożeństwo, które po
raz pierwszy będzie odprawione na ulicach Łodzi 13 kwietnia. Droga Światła składa się z 14 stacji,
które dotyczą wydarzeń wielkanocnych. Oto propozycje kolejnych stacji Drogi Światła:
I Jezus powstaje z martwych; II Uczniowie przy pustym grobie; III Zmartwychwstały Pan objawia się Marii
Magdalenie; IV Jezus ukazuje się uczniom na drodze do Emaus; V Jezus objawia się im przy łamaniu chleba; VI
Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom; VII Jezus przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów;
VIII Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza; IX Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem
Galilejskim; X Jezus przekazuje prymat Piotrowi; XI Zmartwychwstały Pan zawierza uczniom swoją misję wobec świata; XII Jezus wstępuje do Ojca; XIII Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego; XIV Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Nie wszystkie stacje są łatwe do zilustrowania, ale spróbujcie. Do zobaczenia w Niedzielę Miłosierdzia. Wtedy rozstrzygniemy konkurs laurek i upominków dla chorych oraz konkurs barankowy.
Pozdrawia Was - Wasz Anioł
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Msza św. w Sanktuarium Prymasowskiej Wspomożycielki

Przed Pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie
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