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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy parafianie i sympatycy naszej parafii i naszego Głosu św. Franciszka.
Przed nami Czas Bożego Narodzenia - Rodzi się Zbawiciel i przychodzi do Swoich; Stwórca do Stworzenia. Chce być pośród Nas ludzi, dla naszego Odkupienia przyjął ludzkie ciało i stał się człowiekiem. Podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu.
Przed nami wielka Tajemnica Bożego Narodzenia, kontemplowanie przyjścia Boga w ludzkim Ciele.
Przed nami Cud Bożego przyjścia dla nas wszystkich.
Gromadzimy się pośród swoich bliskich znajomych, ale też pośród tych, których zobaczymy po raz
pierwszy, a może i też ostatni raz w swoim życiu. Dzielmy się radością Bożego przyjścia ze wszystkimi których zobaczymy.
Przed nami zakończenie roku 2021 i przed nami Nowy Rok 2022. Prośmy, o Boże błogosławieństwo
i opiekę Maryi Matki dla nas wszystkich, głośmy światu że Mesjasz jest pośród nas, dziękujmy za chrzest
święty - że jesteśmy dziećmi Bożymi, a Bóg jest naszym Ojcem.
Przed nami czas kolędy, innej niż znamy ją z wcześniejszych lat - Tak zwane Msze kolędowe z parafianami z poszczególnych ulic, na zaproszenia indywidualne tylko Ci którzy chcą się spotkać w reżimie sanitarnym.
Zanosimy wołanie do Boga Ojca o zmiłowanie się nad nami i nad światem całym, abyśmy się uwolnili
spod jarzma uciemiężenia pandemii.
Ks. Robert.

Pomimo
postępu,
coś tak
mikroskopijnego
zmieniło
nasz świat

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Pomimo postępu medycznego i technicznego, który dokonał
się na przestrzeni ostatnich lat, coś tak mikroskopijnego - pozornie
nieistotny obiekt - na zawsze zmieniło nasz świat, bez względu na to
czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Jak zauważyłem na początku pandemii, pilne jest, abyśmy wyciągnęli wnioski z tego doświadczenia i otworzyli oczy, aby zobaczyć to, co najważniejsze:
siebie nawzajem. W szczególności mam szczerą nadzieję, że dzięki
temu doświadczeniu społeczność międzynarodowa będzie miała
większą świadomość tego, że jesteśmy jedną rodziną ludzką; każdy
z nas jest odpowiedzialny za swoich braci i siostry, nikt nie jest wykluczony. Jest to prawda, która powinna nas skłonić do zajęcia się
nie tylko obecnym kryzysem zdrowotnym, ale wszystkimi problemami, które dotykają ludzkość i nasz wspólny dom - ubóstwem, migracją, terroryzmem, zmianami klimatycznymi, by wymienić tylko kilka, i
do zrobienia tego w solidarności, a nie w izolacji. (https://
www.vaticannews.va/pl/)

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA:
Rodzimy
się do życia
z łona tej
Matki,
którą jest
dla nas
Kościół.

GŁOS

Kiedy jesteśmy rodzeni z wody i Ducha Świętego to
rodzimy się z miłości jaka jest między Bogiem, a jego ludem Kiedy rodzimy się z wody i Ducha Świętego – rodzimy
się z męki i zmartwychwstania Pana Jezusa, ale też z łona
tej Matki, którą jest dla nas Kościół. Dzisiaj o Kościele bardzo chętnie, i bardzo wielu ludzi mówi, że jest Matką niepłodną, że jest Matką porzuconą, zawstydzoną, zgnębioną
na duchu. Pan dzisiaj mówi do nas słowami Izajasza: poszerzcie te swoje namioty i rozstawcie mocniej te swoje
paliki. Dlaczego miałoby być tak, że będzie was już tylko
coraz mniej i mniej? A dlaczego miałoby być już tak, że
wszystkie seminaria będziecie już łączyć w metropolitalne,
albo w jedno ogólnopolskie? A dlaczego miałoby być tak,
że sióstr będzie coraz mniej? A dlaczego miałoby być tak,
że małżeństw chrześcijańskich miałoby być coraz mniej? A
dlaczego Kościół ma być coraz bardziej niepłodną Matką? nadzieja adwentowa, jaka jest przed nami, to jest ta:
wykrzykuj z radości, któraś nie rodziła. Pan pokazuje nam naszą bezpłodność, i te wszystkie
czasy kiedy marnowaliśmy Jego miłość do nas, ale i pokazuje nam swoją wierną miłość do nas i
do Kościoła i mówi, że z tego ludu będą dzieci – będzie nowe potomstwo! Wierzycie w to? – zakończył. (Abp Grzegorz Ryś w Watykanie 16.12.2021 https://www.archidiecezja.lodz.pl/
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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2021:
Odeszli do Pana…

Helena Rogowska, Krystyna Drużka, Helena Stróżewska, Kazimiera Twardowska, Irena Celeda, Alina Pawłowska, Stanisław Miernik, Krystyna Karpińska, Halina Kawecka, Piotr Witkowski, Kazimiera Olczak, Dariusz Ciszewski,
Grzegorz Kieczkowski, Henryk Karasiewicz, Marek Urbańczyk, Irena Wawrzyniak, Ryszard Hajduk, Janina Fijałkowska, Wiesława Woźniak, Paweł Maślankiewicz, Krystyna Płóciennik, Jacek Różycki, Teresa Piestrzeniewicz, Ryszard Wojtyra, Janusz Stanicki, Marianna Nastarowicz, Jadwiga Machała, Janina Adamecka, Zbyszko Zientalski, Edward Pytel, Iwona Kaczmarek, Jolanta
Rynkowska, Ryszard Pawlak, Janina Kozioł, Zofia Burkiewicz, Zdzisław Stasiak, Marianna Kucharska, Józefa Konopińska, Barbara Fidler, Kazimiera Karolak, Józefa Gryczke, Krzysztof Kubiak.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

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

Zuzanna Wiktoria Kowalska, Leon Włodzimierz Kuncki, Szymon Mateusz Pastuszka,
Wiktor Marcel Pastuszka, Franciszek Antoni Pawelec.

Tel. 42 233 67 77

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

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają utrzymanie naszej parafii i świątyni.
Zapewniamy o pamięci w modlitwie o wszelkie łaski, zdrowie i cierpliwość, w tym trudnym czasie.
Ofiary można wpłacać na konto parafialne: Bank Pekao SA
25 1240 1545 1111 0010 2074 7364

Msze święte
Godziny nabożeństw

DNI POWSZEDNIE ..……………….....7.00; 7.30; 17.00; 18.00
SOBOTY…………………………...… 7.00; 7.30; 8.00; 18.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA …….......7.30; 9.30 11.00 12.30; 18.00
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU
z oddaniem czci jego relikwiom, w czwartki ……………………………....17.00
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
w niedziele przed Mszą Św.……………………………….....7.30; 9.30; 11.00
W INTENCJI ZMARŁYCH polecanych Bogu w Wypominkach
oraz tych, którzy odeszli od nas w ostatnim miesiącu
w ostatni piątek miesiąca .……………………………………………..…. 18.00
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy ..15.00 – 17.00
•
Koronka do Miłosierdzia Bożego………………….……..……. 15.00
•
Modlitwy do św. Franciszka i zakończenie Adoracji….…….. 16.45

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

BIULETYN DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.
Okładka: Rysunek kościoła św. Franciszka z Asyżu - autorstwa Zygmunta Szmatowicza; Zdjęcia: Maria Dąbrowska, Maria Niedziela, https://
archidiecezja.lodz.pl , Maria Mazurkiewicz i inne.
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ks. Proboszcz Robert Kaczmarek; 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.

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU http://franciszek.org.pl/ 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77;
Konto bankowe: Bank Pekao SA

25 1240 1545 1111 0010 2074 7364

adres e-mail: franciszekld@toya.net.pl

Druk: Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MIESIĄCE

POWIERZONA PRZEZ
PAPIEŻA FRANCISZKA
O wychowanie do braterstwa
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle
religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie
własnych praw i godności, która
rodzi się z bycia braćmi
Za zakonnice
i inne kobiety konsekrowane
Módlmy się w intencji zakonnic
i innych kobiet konsekrowanych
- dziękując im za ich misję i odwagę - aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

STYCZEŃ 2022:
KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI
OJCZYZNY I KOŚCIOŁA
Za katolików o odwagę działania,
aby nie trwali w bezradności wobec otaczającego zła

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ
Abyśmy w 100-lecie powstania
„Rycerza Niepokalanej” pamiętali o
całym dziedzictwie św. Maksymiliana, poddając je refleksji i propagując na całym świecie

LUTY 2022:
Za katolików o odwagę działania,
aby nie trwali w bezradności wobec otaczającego zła
Członkowie Krucjaty z naszej parafii modlą
się nieustannym różańcem w wyznaczonych godzinach 19 dnia każdego miesiąca

Abyśmy w tych niepewnych czasach składali naszą ufność w Niepokalanej , jak przystało na Jej rycerzy

Członkowie Kół Różańcowych odmawia-

CHOINKA- RAJSKIE DRZEWO
Okres bożonarodzeniowy to czas wyjątkowy, kiedy mimo
panującego na zewnątrz grudniowego zimna, czujemy wewnętrzne ciepło, a długie noce rozświetla nam światło Wiary,
Nadziei i Miłości. celebrując Wydarzenie Bożego Narodzenia,
na przestrzeni wieków nasi przodkowie wytworzyli szeroki
wachlarz zwyczajów i obrzędów, z których wiele przetrwało do
dziś. Zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem to Wigilia
i wieczerza wigilijna, charakterystyczne dla niej potrawy,
opłatek i pasterka. One zamykają czas Adwentu. Wtedy
rozbłyska gwiazda betlejemska i rozpoczyna się czas śpiewania kolęd. O tych symbolach pisałam szerzej w ubiegłych
latach.
W tym roku skupimy się na choince. Trudno sobie wyobrazić Boże Narodzenie bez choinki, która przyozdabia nasze
domy, kościoły, miejsca pracy, miejsca użyteczności publicznej i ulice, wprowadzając tam specyficzną atmosferę i piękny zapach.
Symbolika wiecznie zielonego drzewa ma głębokie korzenie sięgające czasów przedchrześcijańskich. Świadczą o tym mity kultur ludów dawnej Europy przede wszystkim ludów skandynawskich, Celtów, a także Ajnów czy północnoamerykańskich Indian.
Wbrew jednak opiniom przypisującym choince bożonarodzeniowej pogańską genezę, w
rzeczywistości jest ona wytworem kultury katolickiej, która jedynie zaadoptowała na swoje potrzeby symbol drzewa nadając mu swoje znzczenie. Choinka stanowi nawiązanie do rajskiego
drzewa, którego zakazany owoc zerwała Ewa, by go skosztować wraz z mężem Adamem. Wymowny jest fakt, że tradycyjnie choinkę przystraja się 24 grudnia, a więc w dniu, w którym Kościół
wspomina pierwszych rodziców. W starych księgach liturgicznych pojawiały się przedstawienia
Pana Jezusa na Krzyżu, wyrastającym z pnia drzewa poznania dobra i zła. Zbawienie jest bowiem
konsekwencją grzechu pierworodnego.
Choinkowa zieleń przypomina nam o nadziei na życie wieczne. Dawniej zapalano na niej
świeczki (dziś pozostałością tego są światełka choinkowe) – to z kolei symbol Chrystusa – Światłości Świata. Inne ozdoby świątecznego drzewka – jabłka, łańcuchy i węże – to nawiązanie do
niewoli grzechu pierworodnego, a gwiazda na szczycie to odpowiednik gwiazdy betlejemskiej. Inne tradycyjne ozdoby to: orzechy, dzwonki, aniołki, połyskująca lameta czyli anielskie włosy i papierowe dekoracje nawiązujące w swej symbolice do Słowa Biblijnego.
GŁOS

ŚWIĘTEGO

FRANCISZKA

GRUDZIEŃ

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA

24.12 PT

WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO. Msze św.
7.00,7.30 i PASTERKA godz.24.00
Adama i Ewy, pierwszych rodziców
Dzień imienin biskupa Seniora Adama Lepy
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO.
Św. Piotra Nolasco prezbitera
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI
I JÓZEFA

25.12 SB
26.12

N

27.12 PN
28.12 WT
29.12 ŚR
30.12 CZ
31.12. PT

ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY . Tam,
gdzie istnieje zwyczaj - obrzęd błogosławieństwa wina
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW. Tam, gdzie istnieje zwyczaj - obrzęd błogosławieństwa małych dzieci
5. DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
Św. Tomasza Becketa biskupa i męczennika
6. DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO.
Św. Eugeniusza
7. DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO.
Św. Sylwestra I.
Obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
Msze św.: 7.00, 7.30, 18.00 (Nabożeństwo na
zakończenie roku kalendarzowego)
STYCZEŃ 2022

1.01. SB
NOWY
ROK

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
MARYI . ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU
I sobota miesiąca

2.01 N

2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
Niedziela mies. adoracji Najśw. Sakramentu
Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,
biskupów i doktorów Kościoła
34. rocz. święceń biskupich bpa seniora Adama Lepy

3.01. PN
4. 01 WT
5.01 ŚR
6. 01

CZ

7.01 PT
8.01 SB

9.01 N

Najświętszego Imienia Jezus
Św. Anieli z Foligno zakonnicy
Bł. Maria Marcelina Darowska, zakonnica

LUTY
2022
1 02

WT

2. 02

ŚR

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA
Św. Brygidy z Kildare dziewic

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, MATKI BOSKIEJ
GROMNICZNEJ. Na każdej Mszy św. obrzęd błogosławieństwa świec. Ofiary zebrane tego dnia do puszek
przeznaczone są na potrzeby zakonów kontemplacyjnych
Archidiecezji Łódzkiej.
Dzień Życia Konsekrowanego, bazylika archikatedralna godz. 12.00 .

3. 02 CZ

I czwartek miesiąca Św. Błażeja biskupa i męczennika, św. Oskara biskupa.
Tam gdzie istnieje zwyczaj można udzielić błogosławieństwa św. Błażeja

4.02

I piątek miesiąca

PT

5.02

SB

Św. Weroniki

Św. Agaty, dziewicy i męczennicy
I sobota miesiąca

6.02 N

5. NIEDZIELA ZWYKŁA Niedziela miesięcznej
adoracji Najświętszego Sakramentu.
Świętych Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników; Św.
Doroty

7.02 PN

Bł. Piusa IX Papieża

8. 02

WT

Św. Józefiny Bakhity, dziewicy, Św. Hieronima Emilianiego zakonnika.

9. 02

ŚR

Bł. Anny Katarzyny Emmerich dziewicy

10. 02 CZ
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO ORSZAK „TRZECH KRÓLI” Obrzęd błogosławień- 11. 02 PT
stwa kadzidła i kredy. Dzień modlitw w Intencji
Misji. Światowy Dzień Papieskiego Dzieła misyjnego
Dzieci ; I czwartek miesiąca
Św. Rajmunda z Penyafort, prezb, I piątek miesiąca
12. 02 SB
Św. Seweryna z Noricum.
13.02 N
22. rocz. święceń biskupich bpa Ireneusza Pękalskiego
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - obrzęd błogosławieństwa wody.
14.02 PN
KONIEC OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO

Św. Scholastyki dziewicy
NMP z Lourdes
XXX Światowy Dzień Chorego. Bazylika Archikatedr,
msza św. godz. 12.00
Św. Melecjusza patriarchy
6. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Eulogiusza patriarchy
ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA, MNICHA I METODEGO, BISKUPA, PATRONÓW EUROPY, św. Walentego, biskupa i męczennika.
Walentynki, Dzień Zakochanych

10.01 PN
11.01 WT
12.01 ŚR

OKRES ZWYKŁY
Św. Tomasza z Cori
Św. Bernarda z Corleone

13.01 CZ
14.01 PT
15.01 SB

Św. Hilarego z Poitiers biskupa i doktora Kościoła
Św. Feliksa z Noli prezbitera
Św. Pawła z Teb Pustelnika

15.02 WT

Bł. Michała Sopoćki prezbitera

16.02

Św. Daniela męczennika

16.01 N

2. NIEDZIELA ZWYKŁA.

17.02 CZ

Siedmiu Założycieli Zakonu Serafitów NMP

17.01 PN

18.02 PT

Św. Teotoniusza, zakonnika

18.01 WT

77 rocznica spalenia więźniów Radogoszcza
Dzień judaizmu Św. Antoniego, opata
POCZĄTEK TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ
CHRZEŚCIJAN W KOŚCIELE POWSZECHNYM
Św. Małgorzaty Węgierskiej

19.02

ŚW. Konrada z Piacenzy, pustelnika

19.01

Św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa

ŚR

20.01 CZ

Św. Fabiana, papieża i męcz, św. Sebastiana męczennika

21.01 PT
22.01 SB

Św. Agnieszki, dziewicy i męcz. DZIEŃ BABCI
Św. Wincentego diakona i męczennika, Św. Wincentego
Pallotiego, prezbitera
DZIEŃ DZIADKA

23.01 N

3. NIEDZIELA ZWYKŁA . NIEDZIELA SŁOWA
BOŻEGO Męczenników z Pratulina
Św. Franciszka Salezego, bpa i doktora Kościoła
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
Imieniny Siostry Pauli, Msza św. godz. 7.00
Świętych Tymoteusza i Tytusa biskupów,
św. Pauli wdowy. Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce
Św. Anieli Merici dziewicy, Bł. Jerzego Matulewicza bpa,
55. rocznica śmierci bpa Michała Klepacza (1967)
Św. Tomasza z Akwinu prezb. i doktora Kościoła
Bł. Bolesławy Lament, Św. Anieli Merici dziewicy
4. NIEDZIELA ZWYKŁA .
Bł. Bronisława Markiewicza prezbitera

24.01 PN
25.01 WT
26.01

ŚR

27.01 CZ
28.01 PT
29.01 SB
30.01 N
31.01

PN

Św. Jana Bosko prezbitera

ŚR

SB

20.02 N

7. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Franciszka i Hiacynty Marto Pastuszków z Fatimy

21.02 PN

Św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła

22.02 WT

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

23.02

Św. Polikarpa męczennika,
Bł. Wincentego Frelichowskiego;

ŚR

24.02 CZ

Św. Marka Marconi, zakonnika

25.02 PT

Św. Tarazjusza, patriarchy

26.02

Św. Aleksandra, biskupa

SB

27.02 N

8. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, zakonnika

28.02 PN

Św. Hilarego I, papieża
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MATKA BOŻA KODEŃSKA W PARAFII ŚW FRANCISZKA Z ASYŻU W ŁODZI

3 grudnia br. o godz. 16.50 powitaliśmy obraz Matki Bożej Kodeńskiej
– Matki Jedności. Po Mszy Świętej o godz. 18.00 uczestniczyliśmy
w konferencji ojca Dariusza , który przybył do nas wraz z obrazem.
Temat konferencji był o Matce Bożej, ojciec Dariusz wyjaśniał nam
znaczenie modlitwy, uczulał na sposób jej odmawiania, wyjaśnił pochodzenie szkaplerza z możliwością przyjęcia. Po nałożeniu szkaplerza został zaśpiewany APEL JASNOGÓRSKI . 4 grudnia o godz. 8.00
odbyła się Msza Święta wotywna Niepokalanego Serca Maryi, następnie Różaniec, po którym ze smutkiem pożegnaliśmy Obraz Matki Bożej
Kodeńskiej – Matki Jedności.
Marianna Dąbrowska

Choinka w ludowej tradycji chrześcijańskiej
W XV w. symbol choinki został zaadoptowany na potrzeby chrześcijaństwa, a obecnie jest już nieodłączną ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia. W Biblii nawiązaniem do drzewka bożonarodzeniowego może
być tekst proroka Izajasza (60, 13):
Chluba Libanu przyjdzie do ciebie: razem cyprysy, wiązy
i bukszpan, aby upiększyć moje miejsce święte.
Religia chrześcijańska w piękny sposób przyjęła zwyczaj zdobienia drzew, czego przykładem jest wiele legend, m.in. ta opisana na
10-tej stronie.
Natomiast według jednego z góralskich podań – nie byłoby
Choinki, gdyby nie niedźwiedź:
Gdy narodził się Jezus, wszystkie zwierzęta udały się do groty,
by Go przywitać. Każde niosło ze sobą jakiś dar. Tylko niedźwiedź
miał puste łapy. Zrobiło mu się strasznie wstyd i postanowił zanieść
Dzieciątku zieloną jodełkę. Wyrwał więc drzewko i powlókł za sobą
przez góry i potoki. Gdy chwycił mróz, na przemokniętych gałązkach utworzyły się piękne sople. W dzień oświecało je słońce, nocą Księżyc, dodając jodełce
magicznego uroku. Stała się więc jodełka symbolem Bożego Narodzenia.

Helena Faustyna Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w rolniczej rodzinie z Głogowca k/Łodzi. W szesnastym roku życia opuściła dom rodzinny,
by na służbie u zamożnych rodzin w Aleksandrowie i Łodzi zarobić na własne
utrzymanie i pomóc rodzicom. W lipcu 1924 r., kiedy Helena z koleżankami
uczestniczyła w zabawie w parku „Wenecja” koło łódzkiej katedry, Pan Jezus
przemówił do niej i polecił niezwłocznie pojechać do Warszawy i wstąpić do
klasztoru. Jest świętą zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,nazwana apostołką Bożego Miłosierdzia, autorka „Dzienniczka”, w
którym opisała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia.

Rajmund Maksymilian Maria Kolbe urodził 8 stycznia 1894r. się w Zduńskiej Woli, wychował się w Łodzi i w Pabianicach. Święty Kościoła katolickiego, męczennik, misjonarz, franciszkanin konwentualny (OFMConv), wielki
apostoł Niepokalanej, założyciel Rycerstwa Niepokalanej (MI) oraz twórca
Niepokalanowów w Polsce i w Japonii.
Teresa Janina Kierocińska urodziła się 14 czerwca 1885 roku w Wieluniu.
Jako współzałożycielka przez 25 lat kierowała Zgromadzeniem Karmelitanek
Dzieciątka Jezus, założonym przez ojca Anzelma Gądka. W 1983 roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. W 2013 roku promulgowano dekret o heroiczności cnót, podpisany przez Ojca Świętego Franciszka.
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Konkurs Literacko - Plastyczny
100-lecie Diecezji Łódzkiej
Na początku roku szkolnego Akcja Katolicka z naszej
diecezji, ogłosiła konkurs
literacko–plastyczny dla szkół
i wszystkich chętny z okazji 100 jubileuszu naszej archidiecezji.
Dnia 07/12/2021 w Katedrze łódzkiej, na zakończenie
roku jubileuszowego, odbyło się uroczyste wręczenie nagród
osobom, które wzięły udział w konkursie. Konkurs cieszył się
ogromnym zainteresowaniem. Ok. 300 uczniów nadesłało
swoje prace, które zachwyciły pomysłowością. W konkursie
literackim I nagrodę zdobył IGNACY URBAŃSKI uczeń
klasy V Szkoły Podstawowej Nr 7 mieszczącej się na ul.
Wiosennej. Ignacy napisał opowiadanie zatytułowane „Mój
sen”, które zamieszczamy poniżej. Serdecznie gratulujemy
Ignacemu, jego rodzicom i katechecie i dziękujemy za udział
w konkursie.

Mój sen
Pewnej nocy miałem wspaniały sen. Pojawił się przede mną Anioł, bardzo smutny, milczący. Najpierw zaskoczony, nie wiedziałem co mam powiedzieć. Po chwili jednak uspokoiłem się i postanowiłem zapytać Anioła o cel jego
wizyty u mnie.
Anioł spojrzał na mnie i cicho zaczął swoją opowieść. Mówił o tym, jak przykro patrzeć mu na dzisiejsze
dzieci i młodzież. Na wszystkich młodych ludzi, którzy nie wyznają żadnych wartości, nie szanują dorosłych, nie są
wobec siebie pomocni i koleżeńscy. Ich oczy wpatrują się w telefon, nie szukają oni miłości ani Boga. Nie oglądają
oni filmów odpowiednich dla wieku. Pełno w nich złości, buntu wobec wartości. Anioł wyznał, że chciałby mnie
gdzieś zabrać, a ja zgodziłem się pójść za nim. Wtedy okrył mnie swoimi skrzydłami i nagle pojawiliśmy się przed
jakimś domem. Nie wiedziałem gdzie się znajduję. Anioł szybko mi powiedział, że to dom Helenki Kowalskiej, która
w przyszłości stanie się zakonnicą, przyjmie imię Faustyna, i której objawi się Jezus Miłosierny. Przez okno widziałem dziewczynkę, która siedzi na kolanach swego taty i słucha uważnie jak czyta jej on książkę. Anioł wspomniał
mi, że tata czytał jej o pielgrzymach i pustelniach, a jej marzeniem było stać się pielgrzymem w przyszłości. Kimś,
kto otwiera swoje serce na Boga. Już po pierwszej Komunii Jezus był z nią, ona czuła jego fizyczną obecność.
Nie pamiętam, co mówił jeszcze o niej anioł, ale po chwil znowu mnie gdzieś zabrał i pojawiliśmy się przed
innym domem. Tym razem zobaczyłem chłopca, łobuziaka, który kolejną psotą zasmucił swoją mamę. Udał się on do
Kościoła, by się pomodlić i zastanowić nad swoim zachowaniem. Anioł powiedział, że Maryja dała mu wtedy dwie
korony do wyboru, a on przyjął je obie. Korony symbolizowały czystość i męczeństwo. Tym chłopcem był Mundek,
czyli późniejszy Maksymilian Kolbe, zakonnik, który oddał swoje życie za współwięźnia w Auschwitz.
Kiedy skończył mówić, ponownie okrył mnie skrzydłami i zabrał w kolejną podróż. Stałem znowu przed innym domem. Anioł powiedział mi, że tu mieszkała mała Janina Kierocińska. Dziewczynka zakochana była od
dziecka w Bogu, dobra dla kolegów, szanująca nauczycieli, pełna miłości do rodziców i rodzeństwa. Dodał również,
że będąc dorosłą osobą, stała się zakonnicą i przyjęła imię Teresy od Świętego Józefa. Została ona ogłoszona Sprawiedliwą Wśród Narodów Świata, bowiem narażając własne życie ukrywała dzieci żydowskie podczas wojny.
Nie pamiętam, co jeszcze mówił do mnie Anioł. Byłem trochę zmęczony ciągłym tym lataniem w czasie. Nagle pojawiliśmy się w mojej sypialni. Anioł zapytał mnie, czy rozumiem dlaczego zabrał mnie w przeszłość. Odpowiedziałem
mu, że dzieci z tamtych czasów były inne. Pokazały mi, że każde dziecko w przyszłości może stać się święte. Nawet
największy łobuziak. Wszystko zależy od nas i od tego, jak bardzo otworzymy swoje serca na Boga i pozwolimy mu
się prowadzić.
Wtedy się obudziłem. Postanowiłem, że opowiem swój sen kolegom i namówię ich byśmy lepiej poznali świętych, bo
przecież każdy z nich był kiedyś dzieckiem i miał takie problemy, jak my dzisiaj. Może w ten sposób uda nam się
zmienić.
Ignacy Urbański, kl. V
Na str. 6 przypominamy sylwetki łódzkich świętych opisanych w opowiadaniu „Mój sen”, a na stronie ostatniej przedstawiamy nagrodzonego autora opowiadania.
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JEDYNĄ BRONIĄ, KTÓREJ POLSKA UŻYWAJĄC, ODNIESIE ZWYCIĘSTWO,
JEST RÓŻANIEC.
Poświęcenie się dla ojczyzny jest znakiem zrozumienia naszego miejsca w niej, a także użyteczności siebie dla niej. Jak wyglądałoby nasze życie narodowe gdyby nie było ludzi zdolnych do poświęceń i ofiar? Cóż, w dzisiejszych czasach nie trzeba składać ofiary z siebie, ale ojczyzna wciąż nas potrzebuje. Dlaczego? Bo ojczyzna to polskie rodziny, a w naszych rodzinach zerwano więź z Bogiem.
Nie ma czasu dla kościoła, utraciliśmy uprzejmość, szacunek dla drugiego człowieka, a zwykła życzliwość jest tylko wtedy, gdy coś otrzymamy w zamian. Tak to czynimy - my katolicy.
Potrzeba odnowy, więc zacznijmy od siebie, obudzimy własne sumienie. Jak?
Modlitwa - to najskuteczniejsza droga do odrodzenia się w samym sobie, to broń do walki ze
złem. Trudno jest poświęcić czas Bogu, dużo mamy przeszkód, wymówek. A gdy zapraszamy do modlitwy różańcowej często słyszymy gorzkie słowa: ,,czego się pani mnie czepia”, „ja się modlę”, „niech
inni się modlą”, itd. Przykre, a gdzie obowiązek?
Dobro ojczyzny, to dobro nas wszystkich. Wiele osób to rozumie, bo w naszej parafii od roku
2013 istnieje Krucjata modlitwy różańcowej – grupa osób, która przez całą dobę 19 dnia każdego miesiąca o wyznaczonej godzinie podjęła trud modlitwy za Kościół i Ojczyznę. Wiele osób z tej grupy pragnie dalej kontynuować tę modlitwę, proszą, aby nie rozwiązywać krucjaty. Są osoby, które modliłyby się za tych co nie mogą a potrzeba tylko 24-ech osób …. a są trudności, bo brak chętnych. W naszej
ojczyźnie potrzeba modlitwy, która złączy rozchwiany emocjonalnie naród. To dzięki modlitwie człowiek staje się radosnym, pełnym pogody. Serdecznie zachęcam do włączenia się w dobro narodu czyli
w modlitwę różańcową za Kościół i Ojczyznę .
Maria Dąbrowska - opiekun Krucjaty Różańcowej w naszej parafii

Dylematy – choinka naturalna czy sztuczna?
A zatem czym jest owa Choinka? Najprościej rzecz ujmując, są to
udekorowane świerk, jodła lub sosna. Drzewka mogą być naturalne lub
sztuczne.
Te naturalne, mimo że z ekologicznego punku widzenia masowe wyrębywanie drzew mogłoby się wydawać praktyką barbarzyńską, obecnie nie
pochodzą z lasu, lecz wyłącznie ze specjalistycznych upraw z przeznaczeniem na drzewka cięte (na marginesie: mało kto zdaje sobie sprawę, że
drzewka na okres świąteczny są ścinane już pod koniec lata i przechowywane w specjalnych chłodniach). Na plantacjach uprawia się przede wszystkim jodły (np. szybko rosnące jodły kaukaskie Abies nordmanniana i jodły
szlachetne Abies procera), świerki (świerk pospolity Picea abies i świerk
kłujący, zwany powszechnie srebrzystym Picea pungens).
Postawienie w domu żywego drzewka jest więc znacznie bardziej ekologicznym podejściem do tego świątecznego symbolu, ponieważ w czasie jego „produkcji” nie dochodzi do emitowania odpadów gazowych, płynnych i stałych, jak to się dzieje w czasie produkcji drzewka sztucznego. Ponadto plantacja drzew pozytywnie
wpływa na obieg wody w ekosystemie i wymianę gazową. https://www.eduscience.pl/
Natomiast sztuczna Choinka posłuży nam z pewnością wiele lat, zaoszczędzi nasz domowy budżet i czas,
jest wygodniejsza w utrzymaniu porządku i często wizualnie zgrabniejsza lub wręcz przyjmująca nowoczesne
formy choinko - podobne.
GŁOS
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Co łączy uroczystość Trzech Króli,
święto chrztu Pana Jezusa w Jordanie
i Sakrament Chrztu Św. każdego z nas?
Objawienie Pańskie (z gr. epifaneia – objawienie, ukazanie się), popularnie zwane Trzech Króli, to chrześcijańskie święto, które ma uczcić objawienie się Boga człowiekowi, uświadomić nam Jego obecność w historii
człowieka i zachęcić do rozumowego poznania Boga. Jest ono jednym z
pierwszych znanych świąt w Kościele. Na Wschodzie obchodzone było już
w III wieku, a w Kościele zachodnim u schyłku IV wieku. Do Chrystusa,
wiedzeni Gwiazdą Betlejemską, przybyli Mędrcy ze wschodu, by oddać mu
pokłon. Ich tożsamość i liczba nie jest znana. Pokłon Trzech Magów jest
symboliczną zapowiedzią uznania przez świat pogański w Jezusie pomazańca Bożego i władcy wszystkich narodów.
W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) przypada w kalendarzu liturgicznym święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia, chociaż w naszej polskiej tradycji kolędy śpiewamy jeszcze prawie
przez miesiąc, do 2 lutego, czyli do Matki Bożej Gromnicznej. Święto to ma duży związek z uroczystością Objawienia Pańskiego. Wieść o narodzeniu Odkupiciela na cały
świat zanieśli Mędrcy. Przyjmując chrzest z wody od Jana, Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną, a o tym, że jest Synem Bożym, zaświadczył sam Bóg. Podczas tego
wydarzenia Jezus zostaje przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla odkupienia ludzkości. W tym to wydarzeniu po raz pierwszy pojawia się cała Trójca Święta.
Od tego momentu, od chrztu w Jordanie, Chrystus rozpoczyna swoją publiczną działalność. Duch zstąpił na Jezusa, aby umocnić Go w misji zleconej Mu przez Ojca. W
Ewangelii wg św. Marka Jezus pojawia się po raz pierwszy właśnie w scenie chrztu.
Miał wtedy 30 lat. W tradycji żydowskiej taki wiek był konieczny, by mężczyźni mogli
występować publicznie, by mogli nauczać.
Przejście od chrztu Janowego do chrztu chrześcijańskiego stanowi ważny przełom. Miejsce symbolu zajmuje sakrament, który nie tracąc wymiaru symbolicznego,
jest działaniem Boga skierowanym ku człowiekowi. W chrześcijańskim chrzcie, podobnie jak w innych sakramentach świętych, sam Bóg wychodzi do człowieka. Konieczne
są jednak ze strony każdego z nas wiara, przyjęcie i odpowiedź.
Chrzest jest sakramentem fundamentalnym o wielkiej wymowie misteryjnej. Ukazuje on prapierwotne dążenie człowieka do nowego, lepszego życia na tym świecie i lepszego świata w przyszłości. Chrzest, jako sakrament wtajemniczenia, inicjacji oznacza
przede wszystkim „przyobleczenie się w Chrystusa” (Ga 3, 27). „Chrzest jest konieczny
do zbawienia (...). Pamiętajmy, że chrzest najpierw daje wiarę i wyciska na duszy niezatarte znamię duchowe, a także stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi
ochrzczonymi (por. DE 3, 22). Gładzi grzech pierworodny i wszystkie osobiste grzechy i
daje nowe, nadprzyrodzone narodzenie. Ochrzczony staje się „nowym stworzeniem” (2
Kor 5, 17).
Czy znamy datę własnego chrztu? Czy wiemy, gdzie jest nasza świeca chrzcielna,
symbol Światłości świata, Jezusa Chrystusa? Pamiętamy, by ją zapalić w chwilach ważnych naszego życia, w chwili odchodzenia z tego świata. Czy prosząc o chrzest dla własnych dzieci, uświadamiamy sobie, że otwieramy ich na życie wieczne i zobowiązujemy
się im pomóc przykładem własnego życia w duchu wiary: codzienną modlitwą, korzystaniem z sakramentów świętych, a szczególnie przykładem uczestnictwa we Mszy
Świętej niedzielnej?
(Wg ks. Krzysztof Michalczak Przewodnik Katolicki 1/2012)
W związku z sytuacją epidemiczną podjęliśmy decyzję, że kolęda będzie
przebiegała w naszej parafii w dwóch wariantach. Po pierwsze, jak w
ubiegłym roku, Msze św. tzw. kolędowe, na które zapraszamy parafian z danej ulicy
i po drugie kolęda indywidualna. Będzie można pobrać kartę zgłoszeniową na wizytę
kolędową indywidualną. Karty znajdują się pod chórem, w kancelarii i na stronie internetowej naszej parafii (franciszek.org.pl). Karty przekazujemy księdzu lub zostawiamy w kancelarii do 1. stycznia 2022 r. włącznie.
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Mały Franciszek
Kochane dzieci, Dzieciątko Jezus i nasza drewniana choinka nadal czekają na Wasze postanowienia jeszcze adwentowe, a potem na świąteczne i noworoczne. Do końca
stycznia zilustrujcie też Wasze święta Bożego Narodzenia, waszą choinkę lub wykonajcie ilustrację do Legendy o choince,
którą przeczytacie poniżej. Życzę Wam zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Święta Rodzina zagości w Waszych domach i przyniesie Wam radość, pokój, miłość i nadzieję.
Wasz Anioł

Legenda o choince
wg. Jadwigi Dymkowskiej
Piękna to była noc, w której Jezus Chrystus się narodził. Do stajenki w Betlejem zaczęli przybywać aniołowie, pasterze i zwierzęta. Wszystko, co żyło wokół stajenki, nawet rośliny, chciało zajrzeć do niej i ucieszyć dziecinę.
Tuż przy stajence rosły trzy drzewa. Piękna i okazała palma, wdzięczna
oliwka i mizerna, mała świerkowa, skromna choinka. Co chwilę zaglądały
do stajenki i szumiąc listkami cicho szemrały słodką kołysankę Bożej Dziecinie. Jezus spał spokojnie w ramionach swej Matusi. A kiedy się zbudził i
otworzył oczęta, wtedy palma powiedziała do smukłej oliwki:
-Chodź pójdziemy pokłonić się Jezusowi.
-Dobrze - zaszemrała oliwka - idźmy zaraz.
-Pójdę i ja z wami - dorzuciła cicho nieśmiała choinka.
-Ty? - rzekły pogardliwie dumne drzewa. -Ty jesteś taka brzydka, masz kłujące igły i nieładnie
pachniesz. Cóż ty możesz dać Jezusowi? Chyba chcesz go przestraszyć.
Zamilkła biedna choinka, słysząc takie złośliwe słowa, i cichutko zapłakała.
Tymczasem palma pokłoniła się przed żłóbkiem i składając najpiękniejszy swój liść u stóp
dzieciątka, powiedziała: .
- Ofiaruję Ci, Dzieciątko Boże, ten liść, by chronił Cię od żaru słońca i złośliwego deszczu.
A drzewo oliwne, pochylając się nieco, upuściło ze swych soczystych gałązek kilka kropli przezroczystej oliwy o przepięknym zapachu. Boże Dzieciątko uśmiechnęło się serdecznie i w podziękowaniu
pokiwało rączką. Zakołysały się dumnie palma i drzewko oliwne. Tylko niepozorna choinka spoglądając na nie westchnęła żałośnie i rzekła do siebie ze smutkiem:
-Tak, palma i oliwka to naprawdę piękne drzewa. A ja jestem biedna i brzydka. Pewnie by się
mnie mały Jezusek przestraszył. Zostanę na uboczu, żeby nie przerazić Bożej Dzieciny.
Lecz był ktoś, kto usłyszał skromne słowa zasmuconego drzewka. To mały aniołek, który stał
przy żłóbku. Słyszał on także dumne słowa palmy i oliwki. Żal mu się zrobiło biednej choinki. Podszedł więc do niej i powiedział:
-Nie płacz, choinko. Spełni się twoje pragnienie. W nagrodę za swoją skromność tak cię wspaniale przystroję, że zachwycisz Jezusa.
Anioł zwrócił swój wzrok ku górze, gdzie na niebie lśniło tysiące gwiazd i skinął ręką. Na wezwanie aniołka gwiazdki jedna po drugiej , znacząc drogę srebrną smugą, opadły na zielone gałązki
małej drżącej choinki. Od blasku gwiezdnego rozjaśniła się stajenka. Boża Dziecina uśmiechnęła się
uszczęśliwiona, zaczęła klaskać rączkami i wyciągać je w stronę ślicznego drzewka. A anioł powiedział do świerkowego drzewka:
- W nagrodę za swą skromność i prostotę odtąd będziesz upiększać uroczystość Bożego Narodzenia.
I choinka stała się radością wszystkich dzieci. W naszych domach, jak tam, w Betlejem, koło niej
stoi żłóbek, a w gałązkach błyszczą złote gwiazdki i różnokolorowe świecidełka. Wśród rozłożystych
gałązek ukryte są skarby, o których dziecko cały rok marzy. A choinka cieszy się radością dzieci i
wspomina tę dawną piękną noc w Betlejem.
GŁOS
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ABC Społecznej
Krucjaty Miłości
i walka o prawa
człowieka

Realizacja programu milenijnego umocniła
pozycję prymasa Stefana Wyszyńskiego
nie tylko w Kościele, ale w całym społeczeństwie jako duchowego przywódcę,
interreksa. Wygrana Kościoła w milenijnej
konfrontacji z państwem o dusze Polaków
spowodowała, że władze PRL odmówili
wydania prymasowi Wyszyńskiemu paszportu na wyjazd na synod do Rzymu w
1967 roku. W tym samym roku prymas
ogłosił nowy program duszpasterski, ujęty
w dziesięć punktów – ABC Społecznej
Krucjaty Miłości. Miłość była chrześcijańską odpowiedzią na nienawiść, na której
oparty był cały system komunistyczny;
miała odnawiając pojedynczych ludzi
stworzyć „nowych ludzi plemię”, które zbuduje nowy ład społeczny.
Prymas Wyszyński nie ustawał upominać
się o przestrzeganie praw człowieka łamanych w PRL, m.in. wolność wyznania,
sumienia, prawo do życia, prawdy w życiu
publicznym, do godnej pracy i płacy, a
także swobodnego zrzeszania się ludzi
pracy. Szczególnie mocno kwestie te wybrzmiały z kazaniach świętokrzyskich,
czyli cyklu kazań wygłoszonych w kościele
św. Krzyża w Warszawie w latach 19741976, w których prymas zajmował się politycznymi i ekonomicznym aspektami aktywności człowieka, a także suwerennością narodu.
Od lat 70. ub. wieku kard. Stefan Wyszyński coraz częściej zabierał głos w sprawach projektów ustaw społecznych, słał z
Episkopatem do władz memoriały m.in. w
sprawie kultury chrześcijańskiej, przeciw
dyskryminacji religijnej, ale też naprawy
polityki społecznej i gospodarczej państwa. Wraz z Episkopatem sprzeciwił się
także, a w części skutecznie, zapisom
nowelizowanej Konstytucji PRL.

Papież Jan Paweł II

3 sierpnia 1976 roku prymas Stefan Wyszyński skończył 75 lat i zgodnie z prawem kościelnym złożył rezygnację z pełnionych funkcji. Papież Paweł VI rezygnacji nie przyjął, prymasowską misję przedłużył. W jakiejś mierze zwieńczeniem tej
misji był wybór 16 października 1978 roku
na papieża kard. Karola Wojtyły.
Nie do końca poznany jest jeszcze w tym

konklawe udział prymasa Wyszyńskiego,
ale z jego zapisków, a także pełnego
wdzięczności odręcznego listu Jana Pawła
II do prymasa datowanego 3 listopada 1978
roku wynika, że ta rola była znacząca. Od
momentu, gdy jeden z faworytów konklawe,
włoski kardynał Giuseppe Siri zadeklarował
chęć oddania swych głosów na metropolitę
krakowskiego, prymas Wyszyński w kuluarach lobbował na rzecz wyboru kard. Wojtyły. Warto podkreślić, iż w czasie tego konklawe miało paść także kilka głosów na
prymasa Polski. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności nie dziwią niezwykle symboliczne gesty Jana Pawła II wobec prymasa podczas inauguracyjnego homagium,
ale podobne – co warto podkreślić – były
wcześniej i później, oraz bardzo mocne,
znaczące słowa: „Nie byłoby tego Papieża
Polaka (…) gdyby nie było twojej wiary nie
cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła”. Karol
Wojtyła nie zostałby papieżem, gdyby nie
był gigantem ducha i intelektu, ale Kościół
powszechny nie mógłby go poznać, gdy nie
siła polskiego Kościoła, która była efektem
mądrego prowadzenia przez prymasa Wyszyńskiego.
Kardynał Wyszyński w wyborze papieża
Polaka, a potem w jego pielgrzymce do
Polski w czerwcu 1979 roku, szczególnie
zaś w czasie Mszy św. na placu Zwycięstwa w Warszawie widział spełnienie proroctwa poprzednika kard. Augusta Hlonda,
który mówił, by trwać przy Matce Bożej, bo
zwycięstwo gdy przyjdzie, przyjdzie przez
Maryję.

Solidarność

Rok
później
wybuchła
w
Polsce
„Solidarność”. 26 sierpnia 1980 roku na
Jasnej Górze w czasie strajków, które z
Wybrzeża rozlały się już na cały kraj, prymas wygłosił ważne kazanie. Kładł w nim
nacisk na kwestię współodpowiedzialności
za państwo i na relacje między powinnościami a prawami, na związek między kryzysem moralności w życiu społecznym a
grzechem indywidualnych osób.
Wśród warunków ładu społecznego wymienił m.in. uznanie prawa do zrzeszania się,
ale akcentował, że nawet realizacja słusznych żądań wymaga czasu, ich wykonanie
musi być rozłożone na raty. Rozczarowanym kazaniem mówił, że : „Prymas nie mówi ani pod rząd, ani pod „Solidarność”” , ale
do całego narodu. Od 7 września 1980
roku, gdy przyjął na audiencji Lecha Wałęsę stał się niejako nieformalnym doradcą

dr Ewa K. Czaczkowska – publicystka,
historyk, adiunkt w Instytucie Edukacji
Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW,
ekspert ds. naukowych w Muzeum Jana
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, członek Zespołu Redakcyjnego wydania
dzienników Pro memoria prymasa S.
Wyszyńskiego, autorka wielu książek,
m.in. o Prymasie: „Kardynał Wyszyński. Biografia” , dla dzieci „Będziesz
miłował…Krótka historia życia Stefana
Wyszyńskiego, prymasa Polski” oraz
związku – najważniejszym, bo jedynym z
pozycją interreksa, który jednocześnie starał się zachować „dystans suwerena” na
wypadek „sytuacji bez wyjścia”. Kardynał
Wyszyński był mediatorem między związkowcami a rządem PRL w kilku poważnych
konfliktach, m.in. wywołanym tzw. prowokacją bydgoską w marcu 1981 roku. Ogromną
zasługą prymasa było to, iż władze zgodziły
się na rejestrację rolniczej „Solidarności”.

Choroba i śmierć

Od początku 1981 roku stan zdrowia kard.
Stefana Wyszyńskiego zaczął się pogarszać, wkrótce okazało się, że w płynie
brzusznym są komórki nowotworowe. Po
zamachu na Jana Pawła II 13 maja 1981
roku prymas nagrał na taśmę magnetofonową apel do wiernych stolicy, by odtąd
wszystkie modlitwy zanosili już nie o jego
zdrowie, ale papieża. Po raz ostatni rozmawiał z Ojcem Świętym 25 maja 1981 roku,
w której papież błogosławiąc ręce i usta
prymasa, symbolicznie błogosławił dzieło
jego życia.
Prymas Stefan Wyszyński zmarł 28 maja
1981 roku o godz. 4.40, w uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego. Żył 80 lat, z
czego 57 lata w kapłaństwie, 35 lat w biskupstwie, a 32 lata jako arcybiskup warszawski i gnieźnieński, prymas Polski. Jego
pogrzeb 31 maja w Warszawie był wielką
manifestacją religijno-patriotyczną z udziałem kilkuset tysięcy wiernych, w tym biskupów, kardynałów, przedstawicieli władz
państwowych,
związkowców
z
„Solidarności”. Mszy św. koncelebrowanej
na placu Zwycięstwa w Warszawie przewodniczył kard. Agostino Casaroli, wysłannik Jana Pawła II.
Po 40 dniach żałoby, 7 lipca 1981 roku Jan
Paweł II, który wciąż przebywał w szpitalu
Gemelli, napisał do Polaków list, oddając
hołd Zmarłemu: „(…) oddaliśmy Bogu samemu tego, który do Boga nade wszystko
należał — nam zaś był dany jako pasterz i
pierwszy w Polsce biskup ku głębokiemu
zbudowaniu. Stał się za naszych czasów, w
ciągu trzydziestolecia swego pasterzowania, autentycznym świadkiem Chrystusa
wśród ludzi, stał się nauczycielem i wychowawcą w duchu całej prawdy o człowieku
— ucząc zaś i pasterzując, starał się na
podobieństwo Chrystusa i Jego Matki służyć ludziom i narodowi, których dobry Bóg
postawił na drodze jego posłannictwa. Jako
nieustraszony rzecznik godności człowieka
oraz jego nienaruszalnych praw w życiu
osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, stał się zmarły Prymas szczególnym przykładem żywej miłości Ojczyzny i
musi być policzony jako jeden z największych mężów w jej dziejach”.

Wyprowadzenie
obrazu Matki
Bożej Kodeńskiej
Ignacy Urbański
Zwycięzca Konkursu Literackiego z
okazji 100-lecia
Diecezji Łódzkiej

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w patronalne święto AK w parafii św.
Anny cała wspólnota AK obchodziła 25-lecie
najstarszego istniejącego tam POAK.

Życzenia Świąteczne

Bóg rodzi się w nocy, aby rozświetlić mroki naszych serc, rodzin i społeczności, w których żyjemy. Doświadczenie pandemii mocno nas dotknęło i wpłynęło
na nasze życie. Potrzebujemy nowego światła nadziei i mocy duchowej, która
dopomoże nam i naszym wspólnotom żyć pośród ograniczeń i rozwijać się duchowo.
Wszystkim naszym Duszpasterzom, Siostrom zakonnym i Parafianom życzymy błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, by przyniosły oczekiwane iskrę nadziei i siłę wypływającą z darów Ducha Świętego. Oby ten wspaniały czas zaowocował w Waszych sercach miłością, radością i pokojem.
Niech w nadchodzącym Nowym Roku 2022 Nowonarodzony Zbawiciel udzieli
Wam wszelkich łask przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.
Redakcja „Głosu Świętego Franciszka”

Życzenia Imieninowe

Siostrze Pauli, z okazji imienin, przypadających 25 stycznia, składamy
serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i opieki Świętej Rodziny.
Niech jak św. Paweł swym świadectwem prowadzi ludzi Chrystusa,
a praca z dziećmi w szkole i przy naszej parafii przynosi jej radość, satysfakcję oraz daje wyraźne i dobre owoce.
W imieniu parafian i członków Akcji Katolickiej
z darem modlitwy - redakcja „Głosu Świętego Franciszka”
Zapraszamy na Mszę świętą od parafian w intencji S. Pauli za wstawiennictwem jej patrona św. Pawła w dniu imienin solenizantki 25 stycznia
o godz. 7.00

