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W MOCY BOŻEGO DUCHA
Hasło Roku duszpasterskiego 2018/2019

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
Już po świętach Bożego Narodzenia.
Co one wniosły w twoje życie? Czy znalazłeś czas dla Jezusa?
Czy i do ciebie nie odnosi się skarga Boga: „Przyszedł do swoich,
a swoi Go nie przyjęli”? Czy wreszcie zrozumiałeś, że Jezus przynosi
ci zbawienie!?; Że powołał cię do życia, które nigdy nie przemija?
Czy On jest dla ciebie największą wartością?
Jeśli nie – to jeszcze raz przemyśl swoje życie. Uświadom sobie,
że musisz kiedyś odpowiedzieć - czy byłeś wiernym uczniem Chrystusa, który ma być dla ciebie Drogą, Prawdą i Życiem.

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Pokój jest
nawróceniem
serca i duszy, i
łatwo można
rozpoznać trzy
nierozerwalne
wymiary tego
pokoju
wewnętrznego i
wspólnotowego:

– pokój z samym
sobą, odrzucając bezkompromisowość, gniew
i zniecierpliwienie, a –
zgodnie z zaleceniami św.
Franciszka Salezego –
stosując „trochę słodyczy
wobec siebie, aby dać
trochę słodyczy innym”;
– pokój z innym: członkiem rodziny, przyjacielem, obcym, ubogim,
cierpiącym…; ośmielając
się spotkać i wysłuchać

przesłania, które ze sobą
niesie.
– pokój ze światem
stworzonym, odkrywając
wspaniałość Bożego daru
oraz część odpowiedzialności, jaka spada na każdego z nas, jako mieszkańców świata, obywateli i twórców przyszłości.
( Orędzie Noworoczne Papieża
Franciszka na 52 Światowy
Dzień Pokoju, 1 stycznia 2019)

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA:
Prawdziwy dom to Bóg stawia człowiekowi. Nie my Bogu, ale On nam.
W spotkaniu Boga z człowiekiem, to nie jest tak, że Bóg ma zamieszkać wśród
nas, ale to my mamy zamieszkać w Nim. Nie chodzi tylko o to aby postawić kościół, choć to jest ważne, ale ważniejsze jest to aby poczuć się w Bogu jak w
domu.
…Powinniśmy zadomowić się w Bogu, w jego słowie, sakramentach, zadomowić się we wspólnocie, którą Bóg tworzy, a którą jest Kościół.
- mówił w swojej homilii Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Pasterki
w kościele św. Andrzeja Boboli, w którym w minioną niedzielę był pożar, w wyniku czego zniszczeniu uległa część dachu świątyni.
https://www.archidiecezja.lodz.pl
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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

W GRUDNIU 2018

Odeszli do Pana…

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

Szymon Borowski,
Anna Jadwiga Gorzechowska,
Leon Dudek,
Igor Dawid Mordzakowski,
Oliwia Renata Skoczylas,
Małgorzata Błaszczyk,
Julia Lidia Jabłońska.

Alina Antczak,
Józefa Łoboda,
Jan Partyka,
Daniela Darżynkiewicz-Czernik,
Halina Sztekmiller,
Ryszard Gniotek,
Zbyszek Janiszewski,
Joanna Drobnik,
Jarosław Dąbrowski,
Anna Wojtczak,
Irena Bartosik,
Janina Pach,
Krystyna Szubka,
Krystyna Kowalska,
Elżbieta Tomaszewska,
Alina Plesiak,
Wacława Hurkowska,
Urszula Gicgier,
Krystyna Trzcińska.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:
DNI POWSZEDNIE ( w styczniu z racji kolędy)
..………………....……..……………7.00; 7.30; 18.00
SOBOTY
………………………...……………………………….……….…….7.00; 7.30;
8.00; 18.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
……….....7.00; 8.00; 9.30;
11.00 (z udziałem dzieci);
12.30; 18.00
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom w czwartki
…….….…...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 – 18.00
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.
http://franciszek.org.pl/
Okładka: Żłóbek w kościele Św. Franciszka z Asyżu - fot. Grzegorz Krautsztrung. Zdjęcia wewnątrz numeru: Maria Mazurkiewicz(MM), ks. Robert Kuźma (RK) oraz https://archidiecezja.lodz.pl
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Proboszcz Wiesław Dura; Osoby wspomagające:
Maria Mazurkiewicz, Waldemar Thiele. Zapraszamy wszystkich chętnych do redagowania gazetki. Teksty można nadsyłać
na adres: marimaz@o2.pl Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
Druk: Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl

Wieczny
odpoczynek
racz im
dać Panie…

Kiedy spożywamy
Eucharystię, dzieje się
coś odwrotnego niż
zwykle. Jedząc inny
chleb przyswajasz go i
po części za każdym
razem chleb zmienia
się w ciebie.
Natomiast ten drugi
Chleb jest silniejszy
niż ty. Nie będziesz
więc w stanie
przemienić go, za to
on przemieni ciebie:
za każdym razem
będziesz w części
tym, czym jest ten
Chleb
(św. Augustyn)

STR. 4

INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU
MODLITWY NA STYCZEŃ 2019
EWANGELIZACYJNA
POWIERZONA PRZEZ
PAPIEŻA
FRANCISZKA

KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI
OJCZYZNY
I KOŚCIOŁA

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej,
aby za przykładem Maryi
odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości
Ewangelii.

O dar pokoju i ładu
społecznego w Polsce i Europie.

Członkowie Kół Różańcowych odmawiają codziennie
jedną wyznaczoną dziesiątkę
różańca

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ

Aby Kościół niósł
zawsze i wszędzie
orędzie pokoju i
chrześcijańskiej
nadziei

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

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:
AKCJA KATOLICKA – Śpotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, we wtorki po Mszy sw. o godz. 18.00; w
tym miesiącu spotykamy się - 6 stycznia (spotkanie opłatkowe) i 29 stycznia.
Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Koscielnym – ks. Tadeusz Śocha
SCHOLA – proby w soboty o 8.45. Śchola spiewa podczas mszy swiętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00.
Ścholę prowadzi Grzegorz Krautsztrung
ASYSTA – spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Śocha
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA - Śpotkania ministrantow - w kazdą sobotę o godz. 9.00. Opiekunem jest
ks. Robert Kuzma
ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą w trzecie niedziele miesiąca o godz. 17.00.
DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunem jest ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. Zesłania Ducha Świętego w Łaskowicach
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura

Kolęda 2019
Rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską zwaną „kolędą”.
Celem tej wizyty jest pobłogosławienie domów, wspólna z kapłanem
modlitwa, zorientowanie się w życiu religijnym parafian oraz odnalezienie potrzebujących pomocy. Podczas kolędy stół powinien być nakryty
białym obrusem, a na nim krzyż, świece i woda święcona. Od poniedziałku do piątku kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00, a w sobotę od
godz. 10.00. W tym roku będzie nam pomagał o. Jerzy z Zakonu Franciszkanów. Prosimy o życzliwe przyjęcie kapłanów i naszego gościa w
swoich domach. Przypominamy, iż w czasie kolędy, w dni powszednie w
miesiącu styczniu, odprawiana jest tylko jedna Msza św. wieczorna o
godz. 18.00. W styczniu nie będzie spotkań dla kandydatów do bierzmowania. Program kolędy zamieszczany jest na stronie internetowej
parafii http://franciszek.org.pl/
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Parafia i koscioł
pw. sw. Franciszka z Asyzu,
a moje powołanie
i droga w kapłanstwie
Zofia Weder-Miskiewicz, parafianka

Koniec lat 40-tych. Koscioł i parafia sw. Franciszka z Asyzu w Łodzi. Bardzo młody
chłopiec codziennie rano, przed pojsciem do szkoły, jest tu na Mszy sw. W naszym kosciele
zaczęła się jego droga do kapłanstwa. To tutaj Pan Bog przywołał go, by poszedł za Nim.
Ks. Zdzisław mowi: „Gdziekolwiek przebywam, zawsze wracam wspomnieniami do
naszego kościoła, bo tu wszystko się zaczęło”.
W 1949 roku 13-letni Zdzisław wstępuje do Zgromadzenia Śalezjanskiego, a w sierp- Ks. Kan. Zdzisław Weder, SDB
niu 1952 roku składa pierwsze sluby. Większosc czasu z wszystkich lat swojego procesu
formacyjnego - od Nizszego Śeminarium Duchownego po studia wyzsze spędza w Lądzie nad Wartą. Tam tez 3-go czerwca
1962 roku przyjmuje swięcenia kapłanskie. (Zdjęcie ponizejNEOPREZBITERZY-Ląd 3 VI 1962 ROK) Przez wiele lat pracuje w Polsce w
osrodkach salezjanskich i w duszpasterstwie parafialnym jako proboszcz.
Od 1990 roku rozpoczyna pracę misyjną na wschodzie. Wierny jest Chrystusowi przez 57 lat kapłanstwa, w tym 29 lat pracy jako misjonarz w Rosji
i Białorusi. Nie jest to łatwa słuzba duszpasterska. Na misjach kapłani powinni byc ludzmi odpornymi na trudy i niewygody, gorliwi, o delikatnych sumieniach.

Przez kilka ostatnich lat w Wyzszym Śeminarium Duchownym w Grodzie ks. Zdzisław
Weder pełnił funkcję ojca duchownego i wykładowcy dla licznych klerykow. W roku 2018 Ordynariusz Grodzienski, biskup Aleksander Kaszkiewicz mianował Ks. Zdzisława Wedera Honorowym Kanonikiem Grodzienskim. Mimo powaznego wieku (23 stycznia 2019 ks. Zdzisław Weder konczy 83 lata)- Bog obdarza go zdrowiem
i potrzebnymi łaskami do dalszej słuzby Bogu, Kosciołowi i Zgromadzeniu Śalezjanskiemu. Obecnie nadal pracuje na misjach w Białorusi, jest
proboszczem katolickiej parafii w Śmorgoniu i czuje, ze jest tam bardzo potrzebny. Wyjechał na wschod, pokochał ludzi i wrosł
w swoją Ziemię Obiecaną.
Ksiądz Zdzisław mowi o sobie: „Cieszę się i noszę w sercu wdzięczność Panu Bogu za to, że moje kapłaństwo jest wspólną
naszą radością. Módlmy się za wszystkich kapłanów, Kościół święty na całym świecie. Bóg zapłać wszystkim parafianom za modlitwy i czynione dobro” - Ks. Zdzisław Weder SDB, Smorgoń, Białoruś, styczeń 2019
Historię powołania i całej drogi kapłanskiej Ks. Kan Zdzisława Wedera mozna przeczytac w archiwalnych numerach Głosu Świętego Franciszka 16, 17 i 18/2012 . Artykuły były napisane z okazji 50-lecia jego kapłanstwa.

Zapraszamy do udziału w koncercie „Betlejem w Łodzi”,
jaki odbędzie się w Atlas Arenie 12. stycznia (sobota) 2019 roku o
godz. 18.00. To niezwykły koncert kolęd z różnych stron świata.
Podczas koncertu będziemy łamać się opłatkiem z Ks. Abp.
Grzegorzem Rysiem oraz śpiewać nasze, polskie kolędy.
Bilety na to wydarzenie są do nabycia na stronie
www.betlejemwpolsce.pl. Bilety są też do nabycia w cenie 50, 60
i 80 zł w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży (tel. 609 102 827) i
na portierni Kurii przy ul. ks. Skorupki 3.
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PODRÓŻ DO BETLEJEM
W Zakościelu koło Inowłodza istnieje Chrześcijańskie Centrum fundacji PROeM. W wyniku działalności Fundacji Proem w 2006 roku założony został kościół pod nazwą Społeczność Chrześcijańska
TOMY. Jest on częścią Kościoła Chrystusowego w RP (jeden z kościołów poreformacyjnych, istniejący w Polsce
od 1921r.). Skupia wiernych utożsamiających się z nurtem chrześcijaństwa ewangelicznego. Fundacja prowadzi różnorodną działalność edukacyjno - rekreacyjną. Wynikiem ich działalności są min. widowiska Wielkopostne, Wielkanocne i Bożonarodzeniowe (informacje pochodzą ze strony http://www.proem.pl)
“Podróż do Betlejem” to półtoragodzinne widowisko, na które składają się sceny towarzyszące narodzinom Jezusa Chrystusa. Rozgrywa się ono w pięknej, zimowej scenerii Chrześcijańskiego Centrum Proem w
Zakościelu, w sali widowiskowej, w lesie, nad brzegiem rzeki, w malowniczej, stuletniej willi.
W tą podróż wybrała się grupa dzieci i młodzieży, ministranci i lektorzy wraz z Ks. Robertem, który wykonał kilka zdjęć z podróży. Oto relacja jednego z uczestników:
15.12.2018r. wyruszyliśmy w ,, Podróż do Betlejem”. Na początku opowiedziano nam o magii Świąt Bożego Narodzenia i tradycjach związanych z tym okresem. Następnie wraz z własnymi dokumentami, w towarzystwie legionistów rzymskich wyruszyliśmy w trasę. Ujrzeliśmy jak do
Maryi przybywa Archanioł Gabriel, jak zwierza się ona swojej krewnej Elżbiecie, jak rozmawia z
Józefem. Widzieliśmy także trzech mędrców, króla Heroda jak i również pasterzy, którym została oznajmiona Dobra Nowina. Zwiedziliśmy Miasto Chleba - Betlejem, płacąc u bram za wejście do tego miejsca, oddając dokumenty z imieniem jak to czynili przed wiekami Żydzi. Na końcu oddając pokłon, ujrzeliśmy w stajni Maryję, Józefa i małego Zbawiciela. Mogliśmy zobaczyć i
dotknąć piękne zwierzęta takie jak np. wielbłąda, owieczki czy osiołka. Ta podróż była wzruszającą krótką historią, która miała miejsce ponad dwa tysiące lat temu. Podsumowując dany wy-

jazd, był udany - szczególnie trasa przebyta z legionistami.
Ministrant Maciej wraz z siostrą Aleksandrą.
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MAŁY FRANCISZEK
Kochane Dzieci,
6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Tego dnia odwiedzamy żłóbek wspominając historię innych niezwykłych odwiedzin. Oto Mędrcy ze Wschodu - Królowie idąc za światłem Gwiazdy przybyli do Jezusa narodzonego w ubogiej szopie, "upadli przed Nim na twarz i oddali Mu pokłon. I
otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę" (Mt
2,11).
A co my możemy przynieść Panu Jezusowi? Chociaż nie mamy tak cennych darów jak Trzej Mędrcy, to możemy Mu ofiarować dobry uczynek, dobry
stopień. Możemy też na drzwiach naszego domu, poświęconą kredą wypisać
pierwsze litery imion mędrców i rok K+M+B+2019.
Można też napisać C+M+B+2019. Taki
napis oznacza błogosławieństwo dla domu.
Jest to skrót łacińskiego zdania„ Christus
Mansionem Benedicat, co oznacza „Niech Chrystus błogosławi domowi” I to jest
Wasze zadanie nie konkursowe.
Kolejne zadanie polega na zapamiętaniu daty waszego Chrztu św. Spytajcie
się rodziców, poszukajcie i pooglądajcie zdjęcia z waszego Chrztu. Jest to ważne
wydarzenie i warto sobie tą datę zapamiętać. Przypominajcie ją sobie zawsze, gdy
wchodząc do kościoła zanurzacie swoją dłoń w kropielnicy. A dlaczego po Bożym Naradzeniu mówimy o Chrzcie Świętym , bo 13 stycznia
wspominamy podobne wydarzenie z życia Pana Jezusa i obchodzimy Niedzielę Chrztu Pańskiego.
W styczniu pamiętajcie też o swoich babciach i dziadkach. Im też warto podarować uśmiech,
sprawić by uśmiech pojawił się na ich twarzy i nie zapomnieć pomodlić się w ich intencji.
Pewnie jeszcze pamiętacie, że 16 grudnia w naszym kościele odbyło się podsumowanie konkursu
na wykonane godło i kotylion. Prace wystawione są jeszcze w kościele. Nagrody od Świętego Mikołaja
otrzymali wszyscy obecni uczestnicy Gratulujemy!!! Konkurs „Bombka dla Dzieciątka” podsumujemy w
trzecią niedzielę stycznia. Pozdrawia Was Wasz Anioł

Podziękowania za 100 numerow Głosu Świętego Franciszka
Cieszę się, że oddaję do rąk parafian setny numer naszej parafialnej gazetki Głos Świętego Franciszka. Pierwszy numer ukazał
się w październiku 2010 roku i był niejako przedłużeniem i kontynuacją ukazującej się wcześniej gazetki Głos Franciszka. Od tego
czasu zmieniła się kilkakrotnie szata graficzna naszego pisemka od czarno-białej, powielanej na kserokopiarce do obecnej formy drukowanej w profesjonalnej drukarni. Gazetka jest dziełem naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, dlatego dziękuję wszystkim
jego członkom i ks. Tadeuszowi, że wspierali mnie we wszelkich pracach z wiązanych z redagowaniem pisemka.
Dziękuję wszystkim, którzy od samego początku pomagali w redagowaniu gazetki. Dziękuję Księdzu Proboszczowi, Wiesławowi Durze, który na jej kartach sto razy kierował swoje Słowo do parafian i w kilku zdaniach zmuszał nas do comiesięcznej refleksji i
zastanowienia się nad swoim życiem. Dziękuję Panu Waldemarowi Thiele, który sprawiał, że rubryka Z kancelarii parafialnej zawsze
była aktualna, dziękuję tym, którzy troszczyli się o zawartość gazetki i zamieszczali swoje artykuły, zgłaszali uwagi i mobilizowali mnie
do systematycznej pracy redakcyjnej. Szczególne podziękowanie składam Księdzu Wojciechowi Błaszczykowi, który przez czas pracy
w naszej parafii prowadził rubrykę ABC Życia Duchowego, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dziękuję katechetom, którzy
zechcieli korzystać ze stałego kącika Głosu Małego Franciszka, mobilizowali dzieci, a nierzadko i rodziców do brania udziału w comiesięcznych konkursach. Muszę przyznać, że dzięki ich współpracy ilość dzieci uczestniczących w zadaniach konkursowych jest naprawdę imponująca, a parafianie mogą podziwiać efekty tej współpracy na wystawach prac dzieci. Dziękuję panom obsługującym naszą
parafialną stronę internetową, gdyż można tam znaleźć wszystkie numery gazetki, które mogą jednocześnie dotrzeć drogą elektroniczną do większego grona osób.
Na koniec dziękuję wszystkim czytelnikom Głosu Świętego Franciszka, bo bez Was by tego pisemka w ogóle nie było, dziękuję
za otrzymywane podziękowania, za wszystkie dowody uznania i ofiary, dzięki którym to dzieło, jakim jest gazetka parafialna, może
fizycznie zaistnieć. Jestem Wam wszystkim wdzięczna i proszę Świętą Rodzinę, która patronuje nam w ten Bożonarodzeniowy czas, o
hojne błogosławieństwo dla Was wszystkich: Czytelników i Dobroczyńców .
Maria Mazurkiewicz

23 grudnia 2018 roku w niedzielę gościliśmy w naszym kościele, już po raz drugi, Księdza Jarosława Cieleckiego,
założyciela domów modlitwy św. Szarbela, który na wszystkich mszach świętych opowiadał o świętym z Libanu. Po
mszy św. o 18.00 rozpoczęło się nabożeństwo o uzdrowienia z namaszczeniem olejem św. Szarbela
Można było też nabyć pamiątki ze świętym i książkę pt. PADRE JAREK OD ŚW. SZARBELA - O CUDACH, NAWRÓCENIACH
I DOMACH MODLITWY ŚW. SZARBELA. Jest to wywiad rzeka z Ks. Jarosławem Cieleckim przeprowadzony przez Tomasza P. Terlikowskiego.
16 grudnia 2018 roku gościem specjalnym w naszym kościele był Święty Biskup Mikołaj, który przypomniał jakim był chrześcijaninem i obdarował wszystkie dzieci upominkami.

