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GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu
Do użytku wewnętrznego

Słowo Księdza Proboszcza
Czas Bożego Narodzenia to czas łaski, czas uświadomienia sobie, że Jezus przychodzi
aby mnie zbawić. Czas Bożego Narodzenia to czas mojego „ wewnętrznego narodzenia”, czas
przebudzenia się ze snu, czas uprzytomnienia sobie jak Bóg mnie kocha, czas zobaczenia
Chrystusa w drugim człowieku.
Niech te okres Bożego Narodzenia będzie dla ciebie czasem wyjątkowym, niech Chrystus
opromieni cię swoją łaską, byś się nie zatrzymał, cierpliwie pokonywał trudności i żył nadzieją
zbawienia.
Ks. Wiesław Dura
Styczeń 2016

1 stycznia
Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi

● Dekret o uzyskaniu łaski odpustu

Zupełnego w Arch. Łódzkiej
● PIELGRZYMKOWE SZLAKI W ROKU ŻYCIA
KONSEKROWANEGO (2)
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● BRAMA ŚWIĘTA (7)
● Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
● Ofensywa liberalizmu – wojna z chrześcijaństwem (2)
● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek
●Z

KANCELARII PARAFIALNEJ

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Światowy Dzień Pokoju
I piątek miesiąca
Świętych Bazylego i Grzegorza z Nzjanzu, biskupów i
doktorów Kościoła. I sobota miesiąca
2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
Dzień powszedni
Dzień powszedni
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
I czwartek miesiąca
Dzień powszedni
Dzień powszedni
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO ,
Koniec okresu Narodzenia Pańskiego
Dzień powszedni
Rozpoczęcie okresu zwykłego
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni
2. NIEDZIELA ZWYKŁA. Dzień Judaizmu
Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Dzień powszedni
Św. Józefa Sebastiana Pelczara
Dzień powszedni
Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Dzień powszedni albo św. Wincentego Pallotiego
Dzień powszedni albo bł. Wincentego Lewoniuka i
towarzyszy z Pratulina, męczenników
3. NIEDZIELA ZWYKŁA.
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów
Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa. Dzień Islamu
Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
Dzień powszedni albo bł. Boleslawy Marii Lament,
dziewicy
Dzień powszedni
4. NIEDZIELA ZWYKŁA.

ROK 2016

to:
NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE,
JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI
JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA
ROK ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE
Rok wizyty Papieża Franciszka w Polsce
STRONA TYTUŁOWA/ Od samego początku czyli od 1984 roku świadkiem Światowych Dni Młodzieży jest Krzyż Roku
Świętego
zwany
Krzyżem Młodych. Został on podarowany przez Jana Pawła II. Widnieje na nim napis: "Nieście go po całej ziemi jako znak
miłości Pana Jezusa do
całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym". Od 2003 roku wraz z Krzyżem wędruje Ikona
Matki Bożej Salus Populi Romani - Opiekunki Ludu Rzymskiego. Święty Jan Paweł II przekazał ją młodzieży mówiąc: „Wiedzcie, że w trudnych chwilach, których
nie brakuje w życiu każdego człowieka, nie jesteśmy sami: tak jak Janowi u stóp Krzyża, tak i wam Jezus daje swoją Matkę, aby pocieszała was swoją czułością”.
Miniaturowa kopia tej ikony wraz z krzyżem znajduje się przy ołtarzu w naszym kościele ( zdjęcie ikony na okładce)

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
79. urodziny papieża Franciszka
Papież Franciszek 17 grudnia skończył 79 lat. Na jego
urodzinach w Watykanie były dzieci z włoskiej Akcji
Katolickiej. Było międzynarodowe "Sto lat", śpiewane po
hiszpańsku i był tort.
Bóg nie przepada za wielkimi rewolucjami mocarzy historii
i nie używa czarodziejskiej różdżki, by zmienić sytuację. Przychodzi
na świat jako bezbronne dziecko, a jego pełną pokory dobrocią i
ubóstwem porusza nasze serca. Papież Franciszek mówił o tym
podczas specjalnej audiencji dla ofiarodawców choinki i szopki, które
zdobią plac św. Piotra.
Pragnienia, które nosicie w sercach, znajdują się teraz
w najbardziej odpowiednim miejscu, ponieważ są blisko Dzieciątka z Betlejem: zawierzone Temu, który przyszedł
«zamieszkać wśród nas». Jezus bowiem nie tylko pojawił się na ziemi, nie poświęcił nam jedynie trochę swego czasu,
ale przyszedł dzielić nasze życie i przyjąć nasze pragnienia. Zapragnął i nadal chce żyć tutaj razem z nami i dla nas.
Leży Mu na sercu nasz świat, który w Boże Narodzenie stał się i Jego światem. Szopka przypomina nam właśnie o
tym: Bóg w swym wielkim miłosierdziu przyszedł do nas, by z nami pozostać. Szopka mówi nam ponadto, że Bóg
nigdy nie narzuca się nam siłą. (http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie)

W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:

► Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych:
Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/
Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/
Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/

► KOLĘDA – wizyta duszpasterska księży w domach parafian i błogosławieństwo mieszkań - w dni powszednie od
poniedziałku do piątku od godz. 16.00, w soboty od godz. 10.00. Harmonogram kolędy będzie ogłaszany w każdą
niedzielę i wywieszony w gablocie informacyjnej na zewnątrz kościoła. Prosimy o właściwe przygotowanie się do tej
wizyty – na stole biały obrus, krzyż, świece, woda święcona, pismo święte. Dzieci prosimy o przygotowanie zeszytów od
religii.
► Z racji kolędy w miesiącu styczniu nie będzie w naszym kościele odprawiana msza św. o godz. 17.30.
w dni powszednie wieczorem odprawiana będzie tylko jedna msza św. o godz. 18.00
► CZWARTKOWE ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. W każdy czwartek w Kaplicy Matki
Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00 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. 17.30. Adoracja trwa do godz. 18.00.
► WYPOMINKI za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
► 1 stycznia, piątek –UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI. Tego dnia obchodzimy Światowy
Dzień Pokoju. Kościół nazywa Maryję Matką Boga i Królową Pokoju. Dzień ten kończy Oktawę Bożego Narodzenia.
Msze święte w naszym kościele: Pierwsza Msza św. godz.. 8.00, następne - jak w każdą niedzielę. Tego dnia
przypada też I PIĄTEK MIESIĄCA
► 2 stycznia, I SOBOTA MIESIĄCA. Msza św. w intencji Asysty, Żywej Róży i innych wspólnot parafialnych - o godz.
8.00. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy Św. Przypominamy, że odprawiając pierwsze soboty
miesiąca mszę św. ofiarujemy w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.
► 2 stycznia - 28 rocznica święceń biskupich Biskupa Seniora Adama Lepy
► 3 stycznia I NIEDZIELA MIESIĄCA – NIEDZIELA MIESIĘCZNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
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► 6 stycznia, środa - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PANSKIEGO ( EPIFANIA). Msze św. jak w
każdą niedzielę z obrzędem błogosławieństwa kadzidła i kredy, którą kreśli się później na
drzwiach domów litery C+M+B+2016. Orszak Trzech Króli . Pismo Święte nie wymienia liczby
mędrców, nie nazywa też ich królami, nie podaje ich imion. Mówi tylko, że ofiarowali Jezusowi
dary: złoto, kadzidło i mirrę. Tego dnia przypada Światowy Misyjny Dzień Dzieci i prowadzona jest
zbiórka ofiar na tacę na misje.
►7 stycznia - I CZWARTEK MIESIĄCA - pamiętajmy o adoracji Najświętszego Sakramentu
oraz o modlitwach o uświęcenie naszych kapłanów.
► 8
stycznia. W tym roku planowana jest kontynuacja Dialogów w
Katedrze z Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Kolejne spotkanie odbędzie się jak
zwykle w drugi piątek stycznia - 8 stycznia
► 8 stycznia, piątek. 16. Rocznica święceń biskupich Biskupa Ireneusza
Pękalskiego
► 10 stycznia – niedziela - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – przypada zawsze w I
niedzielę po Objawieniu Pańskim (między 7 a 13 stycznia). Niedziela ta kończy okres Bożego Narodzenia. W Polsce
jednak jest dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 2 lutego. Dlatego
do tego dnia można zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy.
► 11 stycznia (poniedziałek) - rozpoczyna się OKRES ZWYKŁY, charakteryzujący się zielonym kolorem szat
liturgicznych, i trwa do wtorku przed Środą Popielcową.
► 17 stycznia - 2. NIEDZIELA ZWYKŁA - ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY, DZIEŃ JUDAIZMU
oraz początek TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
► 17 stycznia – niedziela - 71. rocznica spalenia więźniów w Łodzi – Radogoszczy. Msza św. w Bazylice
Archikatedralnej o godz. 19.00
► 18 stycznia – poniedziałek – 10. rocznica śmierci ks. Jana Twardowskiego - poety
► 21 i 22 stycznia(czwartek i piątek) to DZIEŃ BABCI I DZIADKA. Otoczmy modlitwą naszych Seniorów.
► 24 stycznia – 3. NIEDZIELA ZWYKŁA
►25 stycznia, poniedziałek – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
► 27 stycznia - środa - DZIEŃ ISLAMU. 49. rocznica śmierci śp. Biskupa Michała Klepacza (1967)
► 31 stycznia – 4. NIEDZIELA ZWYKŁA

Rok Pański 2016 niech zaowocuje w naszym życiu
ożywieniem wiary, pogłębieniem ufności i miłości, a Miłosierny Bóg niech obdarzy nas pokojem
– Kapłanom i wszystkim naszym Parafianom
Do siego Roku! życzy redakcja Głosu Świętego Franciszka

Dekret o uzyskaniu łaski odpustu zupełnego
podczas Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Archidiecezji Łódzkiej
Zgodnie z papieską bullą „Misericordiae vultus” zapowiadającą Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz Listem
Papieża Franciszka do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji z dnia 1 września 2015 roku, w
Roku Miłosierdzia, łaskę odpustu zupełnego, w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, tj. od 8 grudnia 2015 roku do
20 listopada 2016 roku, istnieje możliwość zyskiwania łaski odpustu zupełnego, czyli darowania doczesnej kary za grzechy
odpuszczone już co do winy. Mogą jej dostąpić – dla siebie lub dla zmarłych – wierni, którzy w duchu prawdziwej skruchy
wypełniają warunki zwykłe uzyskania odpustu tj. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, po sakramentalnej
spowiedzi przyjęcie Komunii świętej i modlitwa według intencji Ojca Świętego łącznie z wypełnieniem jednego
z następujących warunków specjalnych:
1. Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach
papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego. „Ważne jest, aby ten
moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad
miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty –
oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” (Ojciec Święty Franciszek, List z dnia 1 września 2015
roku).
W Archidiecezji Łódzkiej łaski odpustu zupełnego można dostąpić w następujących kościołach:
1. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie,
2. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła w Łasku,
3. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi,
4. Świętego Wojciecha w Łodzi,
5. Bazylice Archikatedralnej Świętego Stanisława Kostki w Łodzi,
6. Świętej Faustyny w Łodzi,
7. Miłosierdzia Bożego w Łodzi,
8. Świętego Antoniego Padewskiego i Świętego Jana Chrzciciela w Łodzi – Łagiewnikach,
9. Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim,
10. Świętego Antoniego i Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Tomaszowie Mazowieckim,
11. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu,
12. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu.
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2. Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły przejść przez Święte Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni, mogą zyskać
łaskę odpustu zupełnego przyjmując Komunię świętą lub uczestnicząc we Mszy świętej lub w modlitwie wspólnotowej, również
za pośrednictwem różnych środków przekazu, budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, tj. brak przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu, po sakramentalnej spowiedzi przyjęcie Komunii świętej i modlitwa według intencji Ojca Świętego, gdy
tylko to będzie możliwe.
3. Więźniowie „w kaplicach więziennych będą (…) mogli uzyskać odpust, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi,
kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ
miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności”. (Ojciec
Święty Franciszek, List z dnia 1 września 2015 roku), budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, o których mowa
w punkcie 2.
4. Wszyscy wierni otrzymają jubileuszowy odpust za każdym razem, kiedy wypełniają warunki zwykłe, o których była mowa
poprzednio, oraz sami spełnią jeden lub kilka z uczynków miłosierdzia co do ciała lub co do duszy. „Wiąże się z tym
zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo
nie wyklucza. Będzie to więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest celebrowane i przeżywane z wiarą,
nadzieją i miłością” (Ojciec Święty Franciszek, List z dnia 1 września 2015 roku).
+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Pielgrzymkowe szlaki w Roku Życia Konsekrowanego (2)
Ciąg dalszy podsumowania cyklu pielgrzymek pod wspólnym hasłem: Poznajemy życie konsekrowane w Kościele dzisiaj. Ewangelia –
Proroctwo – Nadzieja, organizowanych w Roku Życia Konsekrowanego przez ks. Asystenta Tadeusza Sochę i członków Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej. W kilku pielgrzymkach nawiedziliśmy już kilkanaście miejsc klasztornych i zakonnych. Oto kolejne z nich:

2.
Salezjanie Księdza Bosko
Są instytutem zakonnym na prawach papieskich. Oficjalna nazwa tego zgromadzenie brzmi: Towarzystwo św. Franciszka
Salezego. Zgromadzenie poświęca się pracy apostolskiej i misyjnej. Głównym polem jego działalności jest młodzież, zwłaszcza ta
najuboższa i opuszczona. Zgromadzenie zostało założone w XIX w we Włoszech przez św. Jana Bosko. Ich charyzmat można
streścić w słowach założyciela „Być dla młodzieży znakiem miłości Boga.”
Z duchowością tego zakonu poznaliśmy się w Czerwińsku nad Wisłą gdzie Salezjanie opiekują się jednym z najstarszych
i największych ośrodków kultu maryjnego jakim jest Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, pamiętające początki dziejów
Kościoła i Narodu Polskiego. Zwiedziliśmy tam też Muzeum Misyjne z wieloma egzotycznymi ekspozycjami przywiezionymi
i gromadzonymi przez lata misyjnej posługi salezjanów na całym świecie. Wrażenia dopełniało piękne widokowo położenie
klasztoru i kościoła na wzgórzu nad samą Wisłą. Czerwińsk odwiedziliśmy w czasie Wielkiego Postu. Niezwykłym przeżyciem
było więc obejrzenie organizowanego od lat w tym miejscu Misterium Męki Pańskiej – dwugodzinnego, niezwykle
przejmującego spektaklu z bogatą oprawą muzyczną w wykonaniu profesjonalnych artystów.
3.
Benedyktyni
To najstarszy zakon mnisi założony przez św. Benedykta z Nursji. Ich słynnym
mottem są słowa: „Módl się i pracuj”. Majowy dzień spędzony w Opactwie w Tyńcu
ubogacił nas wspólną modlitwą z zakonnikami podczas Modlitwy Południowej i
Godziny Czytań. Uczestniczyliśmy we mszy św. odprawionej przez naszego opiekuna
ks. Tadeusza Sochę. Zwiedziliśmy Muzeum benedyktyńskie, a także mogliśmy
zaopatrzyć się w benedyktyńskim sklepiku w zioła, przyprawy, kosmetyki, nalewki,
wina, ciasteczka czy inne upominki. Dla niektórych wielkim przeżyciem było
udzielenie indywidualnego błogosławieństwa przez najstarszego zakonnika w
Opactwie Benedyktyńskim.
4.
Paulini
To zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Nazwa wzięta została od imienia
św. Pawła Pustelnika z Teb, który żył w południowym Egipcie w latach 228-341.
Zakon Pauliński powstał na ziemi węgierskiej. Do Polski z Węgier, z klasztoru
Marianosztra (Nasza Maria) sprowadził Paulinów książę Władysław Opolczyk.
Paulini przybyli w 1382 r. do Częstochowy, otrzymując wzgórze jasnogórskie wraz z
niewielkim kościołem pod wezwaniem Matki Bożej. W nim wkrótce umieścili,
Cudowny Wizerunek Matki Najświętszej. Tak zaczęła się niezwykła historia łącząca
paulinów z polską ziemią. Dwa główne nurty życia zakonnego paulinów to: życie
kontemplacyjne i działalność apostolska. Znane wszystkim miejsce klasztoru paulińskiego
Sanktuarium MB Zwycięskiej
na Jasnej Górze, to oczywiście również cel jednej z naszych pielgrzymek. W czerwcu
w Brdowie
pokłoniliśmy się Czarnej Madonnie podczas dorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji
Katolickiej na Jasną Górę. Ale z paulinami spotkaliśmy się również w sierpniu w Brdowie podczas kolejnej naszej pielgrzymki.
Znajduje się tam Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Piętnastowieczny czczony tu obraz Matki Bożej trzymającej na ręku
dwunastoletniego Jezusa jest darem króla Władysława Warneńczyka, który przekazał go kościołowi brdowskiemu przy okazji
fundacji klasztoru. Tradycja wiąże go również z wojną krzyżacką pod Grunwaldem, gdzie miał należeć do cenniejszych
rekwizytów królewskiego wyposażenia ojca Warneńczyka - Władysława Jagiełły. Warto nadmienić, że w ubiegłym roku
nawiedzaliśmy również inne klasztory paulińskie: w Leśniowie k/Częstochowy, gdzie znajduje się Sanktuarium z figurą Matki
Bożej Patronki Rodzin i w Leśnej Podlaskiej, gdzie wizerunek Leśniańskiej Królowej Matki Bożej Jedności i Wiary jest
płaskorzeźbą wykonaną w czerwonawym polnym kamieniu. Opieka paulinów nad maryjnymi sanktuariami związana jest ze
szczególnym kultem Bogurodzicy. (cdn)
Maria Mazurkiewicz
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Brama Święta (7)
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia rozpoczął się 8.12.2015r. uroczystym otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W drzwiach tych znajduje się
16 obrazów - płaskorzeźb wyrytych w brązie. W oparciu o obszerne fragmenty książki kard. Virgilio Noe pt. „Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie”
przedstawiamy opis kolejnych paneli zawartych w Świętej Bramie. W tym odcinku:

P ANEL S ZÓSTY : Z AGINIONA OWCA

„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją
znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo
znalazłem owcę, która mi zginęła”. (Łk15.4-7)
Szósta i siódma płaskorzeźba bramy Świętej przekładają na język plastyki dwie
spośród trzech przypowieści o miłosierdziu, które Łukasz umieścił w rozdziale piętnastym swej
Ewangelii. Są one wzniosłym objawieniem serca Boga.
Stając wobec obrazów zaginionej owieczki, zgubionej drachmy, czy syna
marnotrawnego, Grzegorz Wielki wykrzykiwał: Disce cor Dei in verbisDei! (Ucz się poznawać
serce Boga w słowie Bożym!)
Kontekst historyczny wątku biblijnego jest następujący: Jezus siedzi przy stole
z celnikami i grzesznikami – tak zwykle oznacza się osoby żyjące z daleka od Boga i praktyki
Jego prawa. Fakt, że Jezus z nimi obcuje jest prawdziwym skandalem dla porządnych Żydów.
Odpowiedź Jezusa jest proklamacją nieskończonego miłosierdzia Bożego i przeogromnej
radości mieszkańców nieba z nawrócenia
grzeszników.
Często w Biblii przedstawia się Boga
jako pasterza opiekującego się ludem, a ten zaś
porównuje się do Jego trzody.
W Ewangeliach Jezus przedstawia
siebie samego jako pasterza zainteresowanego
losem zagubionej owcy. W czasie odliczania
owiec w zagrodzie spostrzega, że brakuje jednej z nich – pewnie odłączyła się od grupy i wpadła do parowu.
Pasterz podejmuje trud i niebezpieczeństwa powrotu na poprzedni szlak, a kiedy ją znajduje, nie bije jej za to,
lecz uwalnia od kłębow cierni i kolców i na ramionach niesie zranioną do owczarni.
Radość Boga z każdego nawróconego grzesznika nie niweczy sprawiedliwości Bożej, lecz jest
manifestacją Jego inicjatywy w odnalezieniu się grzesznika.
Postać pasterza przedstawiona na Bramie Świętej z szeroko otwartymi ramionami, z dłońmi
zranionymi skałami i cierniami, mówi nam, że w Bogu drzemie wola przyjęcia w swoje ramiona wszystkich
potrzebujących zbawienia i zamiar doprowadzenia do wypełnienia dzieła odkupienia. On przyszedł, „aby zbawić
to co zginęło”
W czasie Roku Świętego, św. Piotr ze swego grobu przypomina nam,że jestesmy owcami, które
zbiegły pasterzowi i zagubiły się daleko od owczarni.
Ale oto nadszedł sposobny czas, aby „wrócić do pasterza i stróża dusz naszych” (por. 1 Pt 2,25). Co
spotka tych, którzy powrócą? Mówi Pan: „Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko”
(Ez 34,15)
W następnym odcinku: „Panel siódmy Bramy Świętej – MIŁOSIERNY OJCIEC”

MAŁY FRANCISZEK

Dialog między św. Franciszkiem a św. Maksymilianem
w niepokalanowskiej bazylice (3)
O. Roman Soczewka

W kolejnym odcinku „Dialogów…” dowiecie się jakich podobieństw dopatrzyli się w swoim życiu święci Franciszek i
Maksymilian, którzy pewnej nocy zeszli z ołtarzy w niepokalanowskiej bazylice i trzymając się pod ręce przechadzali się po
niej rozmawiając:
Franciszek:Była sobota, dzień Matki Bożej, kiedy w
Porcjunkuli, przy ubogim kościółku pod Asyżem,
oddałem dusze w ręce Boga Ojca. Prosiłem braci:

Bracia moi, rozbierzcie mnie i połużcie mnie na
gołej ziemi. Chcę jej dotknąć, chcę, by ona mnie
dotknęła.
Ręce
miałem
wtedy
przekute

stygmatami Pana. Umarłem mając 45 lat. Ciało
pogrzebano w kościele św. Jerzego.
Maksymilian:
Była
wigilia
święta
Wniebowzięcia Matki Bożej. Leżałem nagi na
posadzce w bunkrze obozu oświęcimskiego.
Przekłuto mi rękę strzykawką z trucizną. Umarłem
mając 47 lat. Ciało spalono w krematorium.
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Franciszek: To było straszne. Po tak okropnej wojnie
jeszcze bardziej kocham pokój. Pokój i dobro – to
moje hasło.
Maksymilian: Także i moje. W pokoju można
zdziałać więcej dobra
Franciszek: Rozkazałem moim braciom,
którzy byli, są i będą, wielbić Matkę Boga
zawsze i czcić Ją na wszystkich drogach
wszystkimi sposobami, jak tylko mogą i odnosić
się do niej z największą czcią i poddaniem.
Maksymilian: Dobrze rozkazałeś, czytałem to w
Kwiatkach. Ja też stale przypominałem: Trzeba

powiedzieć duszom, i to wszystkim i każdej z osobna, co

STYCZEŃ 2016

5

są i będą aż do skończenia świata, powiedzieć
przykładem,, słowem żywym, pisanym, drukowanym, przez
radio, malarstwo, rzeźbę…, aby najdoskonalsza miłość,
miłość do Niepokalanej, rozpłomieniła się na ziemi.
Franciszek: Mówią, że założyłem trzy zakony: pierwszy
dla mężczyzn, drugi dla kobiet, a trzeci dla świeckich, by
i oni mogli we wspólnocie służyć Jezusowi Chrystusowi
Maksymilian: O założeniu zakonu także myślałem.
Skończyło się na dwóch klasztorach, Niepokalanowie
polskim i japońskim. Ale tak jak i ty, zorganizowałem coś
dla wszystkich ludzi: Rycerstwo Niepokalanej. W jego

szeregach mogą razem zdobywać świat dla Chrystusa
przez Niepokalaną
Franciszek: Kocham pracę i z niechęcią myślę
o leniuchach.
Maksymilian: Podobnie i ja. Pracować lubiłem za
trzech.
Franciszek:Kocham muzykę i śpiew.
Maksymilian: I ja także. Mam nawet swoją ulubioną
pieśń: Już wkrótce ujrzę Ją….
(cdn)

Epifania

Drogie dzieci, w nowym roku 2016 życzę Wam, żeby wszystko to, co dobre zaczynało się od nowa i było jeszcze lepsze.

(wg ks. Jana Twardowskiego)
Do niedzieli Chrztu Pana Jezusa trwa okres Bożego Narodzenia, czyli upamiętnienia czasu, w którym to Bóg objawił się
człowiekowi w osobie Pana Jezusa. W sposób szczególny radość z tego faktu wyrażamy również 6 stycznia w Uroczystość
Objawienia Pańskiego czyli E p i f a n i potocznie nazywaną Świętem Trzech Króli. Tego dnia odwiedzamy żłóbek
w kościele wspominając historię niezwykłych odwiedzin. Oto Mędrcy ze Wschodu - Królowie idąc za światłem Gwiazdy
odnaleźli narodzonego Jezusa, oddali Mu pokłon i wręczyli dary: złoto, kadzidło i mirrę" (Mt 2,11). Epifania czyli Objawienie
Pańskie jest jednym z najstarszych i największych świąt w Kościele katolickim. Nazwa święta Trzech Króli jest o tyle
nieszczęśliwa, że upraszcza bogatą wymowę uroczystości do jednego tylko wydarzenia - pokłonu mędrców. Naprawdę
Epifania związana była z trzema wydarzeniami:
1. wizytą mędrców, podczas której Bóg objawił się całemu światu, wszystkim narodom i poganom (obchodzone
6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli)
2. chrztem Jezusa w Jordanie, podczas którego było jedyne w dziejach ludzkości jednoczesne objawienie się Trójcy
Świętej i objawienie się Jezusa narodowi żydowskiemu ( wspominane w pierwszą niedzielę po 6 stycznia – Niedziela
Chrztu Pańskiego 10 stycznia)
3. pierwszym cudem przemiany wody w wino dokonanym przez Jezusa podczas wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie
nastąpiło objawienie cudownej mocy Jezusa. (wspominane w drugą niedzielę po 6 stycznia – 17 stycznia)
Właśnie te trzy zdarzenia stanowią pełną treść Objawienia Pańskiego - Epifanii.
Drogie dzieci, Ewangelia nie podaje ilu dokładnie było Mędrców, ani jak się nazywali. Według tradycji byli to Trzej
Królowie o imionach Kacper Melchior i Baltazar. W uroczystość Objawienia Pańskiego piszemy więc na drzwiach naszych
domów inicjały imion Mędrców K+M+B+2016 lub C+M+B+2016, Oznacza to, że oddajemy hołd Jezusowi i prosimy Go
o błogosławieństwo dla domu. W oryginalnej wersji łacińskiej litery C+M+B (w języku łacińskim „C” czytamy jak „K”) są formą
błogosławieństwa „Christus Mansionem Benedicat”, co oznacza „Niech Chrystus błogosławi ten dom”
Zadanie w tym miesiącu polega na zilustrowaniu wybranego wydarzenia - jednego z trzech – związanego z Epifanią.
Swoje prace podpiszcie imieniem, nazwiskiem, klasą i numerem szkoły. Możecie je wrzucić w kościele do skrzyneczki Małego
Franciszka lub przekazać przez szkolnego katechetę. Losowanie nagród odbędzie się w ostatnią niedzielę stycznia po mszy
św. o godz. 11.00.

Babcie bywają różne,
lecz każda pamięta,
że jednakowo zawsze
kochają wnuczęta.
To samo je cieszy,
to samo raduje:
nasz pocałunek, uśmiech

i słowo… Dziękuję!
Kto mnie może kochać więcej?
Zmarznę - grzejesz moje ręce
Zszywasz spodnie, budzisz rano
Miód smarujesz mi na chlebie
Ty mnie kochasz – a ja Babciu
Bardzo, bardzo kocham Ciebie.

Drogie dzieci, 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. Nie zapomnijcie o modlitwie i życzeniach dla Nich.
Pozdrawia Was - Wasz Anioł

Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan
Styczeń to miesiąc ekumeniczny. W tym czasie obchodzony jest Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan. Wpisał się
on na stałe do kalendarza wydarzeń kościelnych. Wyznawcy Chrystusa różnych wyznań spotykają się, aby modlić się o jedność
Kościoła.
O początkach tego wydarzenia mało kto pamięta, wiec warto je sobie przypomnieć. Obchody Oktawy Modlitw o Jedność
Chrześcijan ( na początku była to oktawa) zapoczątkował ks. Paul Wattson, duchowny episkopalny. W roku 1898 utworzył
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w Graymoor w stanie Nowy Jork anglikańską wspólnotę zakonną franciszkanów Pojednania (Franciscan Friars of the
Atonement). Na rozpoczęcie i zakończenie oktawy wybrał on 18 i 25 stycznia, jako dni poświęcone apostołom Piotrowi i
Pawłowi. 18 stycznia w kalendarzu rzymskokatolickim czczono wówczas Katedrę św. Piotra. Datę tego święta zachowaną jeszcze
w Mszale św. Jana XXIII, papież Paweł VI przeniósł na 22 lutego, zgodnie z wcześniejszą o wiele wieków tradycją. Natomiast
25 stycznia czci się Nawrócenie św. Pawła. Wyznaczony w ten sposób czas wskazywał na dwa elementy niezbędne do osiągnięcia
jedności z Kościołem: odwrócenie się od swoich błędów i uznanie prymatu Biskupa Rzymu. Termin zaaprobował papież św.
Pius X . W 1908 roku oktawę obchodzono po raz pierwszy. W roku następnym ks. Wattson i założona przez niego wspólnota
przeszli do Kościoła Katolickiego, kontynuując modlitwę o jedność chrześcijan i działalność ekumeniczną. Początkowo
nabożeństwa były organizowane tylko w świątyniach katolickich. Dopiero w 1949 w instrukcji de Motione Oecumenica święte
Officjum zezwoliło katolikom na udział w nabożeństwach innowierczych pod pewnymi warunkami. Po Soborze Watykańskim
Drugim zmieniono formułę modlitw, oktawę zmieniono na tydzień i modlono się wspólnie z innowiercami. Uczestnicząc w
nabożeństwach ekumenicznych warto przypomnieć sobie jego początki i pierwotny sens. Trzeba pamiętać o nauce Kościoła na
ten temat. Przypomnę tu nauczanie soborowe:
"Wierzymy mianowicie, że jednemu Kolegium apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, powierzył Pan wszystkie dobra
Nowego Przymierza celem utworzenia jednego Ciała Chrystusowego na ziemi, z którym powinni zjednoczyć się całkowicie
wszyscy, już w jakiś sposób przynależący do Ludu Bożego." - Dekret o Ekumenizmie 3
Modląc się wspólnie z braćmi odłączonymi pamiętajmy o naszej tożsamości, o tym, że jesteśmy katolikami i obowiązuje
nas nauka Kościoła.
M.W. parafianin

Ofensywa liberalizmu – wojna z chrześcijaństwem (1).
Ciąg dalszy wystąpienia Haliny Szydełko Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji
Katolickiej na II Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej, który odbył się w Krakowie
w dniach17-20 września 2015 roku.
Benedykt XVI stwierdził, że największym zagrożeniem dla współczesnego
społeczeństwa jest fundamentalizm i relatywizm. O fundamentalizmie wciąż słyszymy.
Liczne zamachy terrorystyczne począwszy od tego najgłośniejszego – na World Trade
Centre, to właśnie przykłady fundamentalizmu. Niestety dziś fundamentalizmem nazywa
się również wierność własnym zasadom opartym na przykazaniach, wierność Bożemu
prawu. Tymczasem fundamentalizm to wykorzystywanie Boga i religii do realizowania
własnych celów politycznych, do narzucania władzy. Czy upominanie się o życie
nienarodzonych mieści się w tej definicji? Czy obrona rodziny – podstawy porządku
społecznego to fundamentalizm? Dla kogoś kto uważa, że nie ma prawdy absolutnej, prawa
naturalnego, że wszystkie poglądy są równorzędne zapewne tak. Ale to jest właśnie relatywizm. Niestety ulega mu wielu ludzi,
również wierzących. Dzieje się tak w imię źle rozumianej tolerancji. Każdy ma prawo do szczęścia, każdy ma prawo do miłości,
każdy ma prawo do posiadania dziecka. Szczęście, miłość, potomstwo – to ważne dla każdego człowieka. Ale czy mamy do tego
prawo? Na pewno mamy prawo, aby o nie zabiegać, ale czy nam się bezwzględnie należy? A co z obowiązkami? A co z naszymi
pragnieniami gdy kolidują z prawami innych? Mamy prawo realizować własne pragnienia z poszanowaniem praw innych. Gdyby
każdy w sposób bezwzględny domagał się ich spełnienia i realizował je nie zważając na innych, żylibyśmy w dżungli. Trudno
byłoby przetrwać w takim świecie. Gdzie więc znajduje się granica? Czym należy się kierować dokonując wyboru? Na pewno
sumieniem, ale musi to być dobrze ukształtowane sumienie. Odnośnikiem jest Bóg i prawo naturalne, zakodowane w duszy
każdego z nas. Temu jednak przeciwstawia się relatywizm, ogłaszając, że nie ma prawdy absolutnej i to człowiek decyduje co jest
dobre a co złe.
Jakie są tego skutki? Na przełomie wieku XX i XXI w ciągu dziesięciu lat w krajach Unii Europejskiej miało miejsce
ponad 10 mln. rozwodów. Jego skutki odczuło 15 mln. dzieci. W tym samym czasie rozpadło się ponad 23% małżeństw.
Przesuwa się granica wieku ich zawierania – 31 lat dla mężczyzn i 29 lat dla kobiet. Przybyło 55% rozwodów i separacji.
Niepokojącym jest również niski przyrost demograficzny w Europie. Jeśli nadal będzie postępował w takim tempie, od roku
2025r. Europa zacznie się wyludniać. Są co prawda jeszcze imigranci, ale czy to jest sposób na rozwiązanie problemu
demograficznego Europy? W 1980 roku 22% mieszkańców Europy miało poniżej 14 lat, a 13% ponad 65 lat. Obecnie 17% to
osoby powyżej 65 lat, a jedynie 15% poniżej 14 lat. Tendencja się odwróciła. Przyczyny tego zjawiska? Oczywiste. Tylko
w 2006r. w krajach Unii Europejskiej zabito ponad 1.100.000 nienarodzonych dzieci. Średnio ponad 3 tys. dziennie. 1/5 ciąż
zakończyła się aborcją. A wszystko w imię wolności i prawa do szczęścia. Czyjego? Bo przecież nie tych którym nie pozwolono
się narodzić. Nie tych, których porzucono i nie dla dzieci, których pozbawiono bezpiecznej rodziny. Również nie dla tych którym
odmawia się prawa do życia dokonując eutanazji. To miał na myśli Św. Jan Paweł II mówiąc o cywilizacji śmierci. Ta śmierć, to
nie tylko miliony aborcji, eutanazja, antykoncepcja. Ta śmierć ma znacznie głębszy wymiar. To jest odrzucenie Boga, jego prawa
i skazanie się na wieczne potępienie. Krąg ludzi zaangażowanych w tę machinę zagłady jest bardzo szeroki. Dotyczy nie tylko
tych, którzy zabijają, ale również tych, którzy przyczyniają się do stanowienia zbrodniczego prawa. Są wśród nich i ci, którzy
przyznają się do wiary katolickiej. Mówią – ja tego nigdy nie zrobię, ale teraz reprezentuje naród, a naród się tego domaga. Stając
na sądzie przed Bogiem, powiedzą kogo reprezentowali, ale to będzie bez znaczenia. Odpowiedzą osobiście za każdy czyn, za
każdą podniesioną rękę w głosowaniu przeciw życiu i za wstrzymanie się od głosu i za nieobecność na sali sejmowej podczas
głosowania. Zło istniało zawsze. Biblia daje przykłady wielu jego przejawów. Jednak na przełomie XX i XXI wieku doszło do
złamania tabu wyznaczonego nie tylko przez chrześcijaństwo, ale znane jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Naruszono
zasadę – nie zabij. To najważniejsze prawo człowieka, prawo do życia, łamane jest w imię wolności, litości, współczucia.
A zatem życiu przeciwstawia się inne wartości. Bo przecież trudno nie uznać, że wolność, litość, współczucie, to nie są wartości.
Są jednak fałszywie wskazywane jako usprawiedliwienie naruszenia przykazania „Nie zabijaj”.
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Zwolennicy racjonalizmu ateistycznego, choć nie wahają się otwarcie atakować Chrystusa, to jednak trzeźwo oceniając
rzeczywistość zdają sobie sprawę, że ludzie wierzący nie przyjmą zła w czystej postaci. Nie przyjmą go nawet niewierzący, jeśli
jest w nich głód prawdy i dobra. Dlatego domagając się prawa do aborcji przywołuje się obraz zgwałconej nastolatki, mówiąc
o eutanazji, wskazuje się cierpienia nieuleczalnie chorych, a usprawiedliwiając stosowanie metody in vitro, przedstawia się obraz
szczęśliwych małżonków, którzy cieszą się z narodzonego dziecka. Tak łamie się sumienia. Haniebnym było powoływanie się na
wiarę katolicką i na Papieża Jana Pawła II, przez ministra zdrowia, który wyrażając radość z uchwalenia ustawy o in vitro
powiedział, że to Ojciec Święty zawsze bronił życia, a przecież w wyniku in vitro życie powołane jest do istnienia. Cóż za
szatańska demagogia. (Cdn.)

Migawki z wizyty św. Mikołaja 6.12.2015 i ostatnich konkursów plastycznych dla dzieci.

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:
Dni powszednie: pn - pt
Sobota
Niedziele i święta:

6.30; 7.30; 18.00
6.30; 7.30; 8.00; 18.00
7.00; 8.00; 9.30; 11.00 (z udziałem dzieci); 12.30; 18.00

 Adoracja Najświętszego Sakramentu:
w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej od godz. 15:00
 WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
KANCELARIA PARAFIALNA: Dni powszednie: 9.00-12.00;
15.00-17.00;
Tel.: 42-233-67-77
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