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Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu
Do użytku wewnętrznego

Słowo Księdza Proboszcza
Wiele tysięcy lat oczekiwali ludzie na przyjście Zbawiciela.
Każdego roku przez cztery tygodnie w okresie zwanym Adwentem uczestniczymy w przygotowaniu do
świąt Bożego Narodzenia. Uświadamiamy sobie, że Chrystus przyszedł, by zapewnić nam zbawienie.
Przez cztery tygodnie uświadamiamy sobie, że Chrystus przyjdzie na końcu czasów, by ostatecznie
zwyciężyć zło, by oddzielić dobro od zła.
Przez cztery tygodnie powinniśmy być szczególnie blisko Boga, by nasze życie ustawić w świetle
Zbawienia. Pomogą nam w tym codzienne „rortaty” i adwentowe rekolekcje. Nie zmarnujmy tego czasu łaski.

Ks. Wiesław Dura
Grudzień 2014 - ADWENT
30

NIEDZIELA

2
3
4

wtorek
środa
czwartek

5

piątek

6

sobota

7

NIEDZIELA

8
9
10
12
13

poniedziałek
wtorek
wtorek
piątek
sobota

14

NIEDZIELA

15
16
21
22
24

poniedziałek
wtorek
NIEDZIELA
poniedziałek
środa

25
26

CZWARTEK
PIĄTEK

27
28

sobota
NIEDZIELA

29
30
31

poniedziałek
wtorek
środa

Ostatnia niedziela listopada
1.NIEDZIELA ADWENTU.
Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera
Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
I czwartek miesiąca grudnia,
św. Barbary, dziewicy i męczennicy
I piątek miesiąca grudnia
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
I sobota miesiąca grudnia,
Św. Mikołaja Biskupa
2. NIEDZIELA ADWENTU.
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
Imieniny Ks. Proboszcza
NMP Loretańskiej
NMP z Guadelupe
Św. Łucji , dziewicy i męczennicy
Dzień Modlitwy za Ofiary Stanu Wojennego
3. NIEDZIELA ADWENTU.
REKOLEKCJE ADWENTOWE
REKOLEKCJE ADWENTOWE
REKOLEKCJE ADWENTOWE
4. NIEDZIELA ADWENTU.
Pierwszy dzień zimy
Wigilia Bożego Narodzenia
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA,
PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Oktawa Narodzenia Pańskiego
Oktawa Narodzenia Pańskiego
Św. Sylwestra
Oktawa Narodzenia Pańskiego
Ostatni dzień roku kalendarzowego

● LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO NA ADWENT 2014
● SZPITAL NIE JEST MIEJSCEM PRZYKRYM – SZPITALNA KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
● Madonna malowana mgłą
● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek
● Głos Akcji Katolickiej – W niedzielę nie kupuję
● KATECHEZY LITURGICZNE 14 i 15
●Z

KANCELARII PARAFIALNEJ

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Adwent... Ta podróż nigdy się nie kończy… (Papież Franciszek na rozpoczęcie Adwentu 2013)

… pokój nie jest jedynie brakiem wojny, konfliktów i napięć. W wizji chrześcijańskiej jest on
równocześnie darem Boga i owocem wolnego i racjonalnego działania człowieka, który zamierza
realizować dobro wspólne w prawdzie i miłości. „Ten porządek intelektualny i moralny opiera się właśnie
na decyzji ludzkiego sumienia w poszukiwaniu harmonii we wzajemnych stosunkach, w poszanowaniu
powszechnej sprawiedliwości dla wszystkich"(JAN PAWEŁ II, Orędzie na XV Światowy Dzień Pokoju, 8 grudnia
1981,4.).

… Możemy Europie postawić pytanie: gdzie jest twój wigor? Gdzie jest owo dążenie ideowe, które ożywiało i czyniło twoją historię
wspaniałą? Gdzie jest twój duch zaciekawionej przebojowości? Gdzie jest twe pragnienie prawdy, które dotąd z pasją przekazywałaś
światu? Od odpowiedzi na te pytania będzie zależeć przyszłość kontynentu.
…. Życzę, aby Europa, odkrywając na nowo swoje historyczne dziedzictwo i głębię swych korzeni, podejmując swą żywą
wielobiegunowość i zjawisko dialogującego przekraczania podziałów, odnalazła ową młodość ducha, która uczyniła ją owocną i wielką.powiedział Papież Franciszek przemawiając 25.11.2014r. do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu.
http://papiez.wiara.pl ; fot. Grzegorz Gałązka/gałazka.deon.pl)

Przypomnienia:
► Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszej parafii www.franciszek.org.pl
► Niedzielą 30 listopada rozpoczynamy Adwent. Rozpoczyna się jednocześnie nowy rok duszpasterski
2014/2015 przebiegający pod hasłem NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ
► RORATY – Codziennie o godz.6.30 z wyjątkiem niedziel i uroczystości odprawiana będzie Msza
Św. o Matce Bożej zwana roratnią. Zachęcamy do przychodzenia z lampionami
► W każdy czwartek w Kaplicy Matki Bożej 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. Adoracja trwa do godz. 17.30.
► W każdy czwartek o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką i oddaniem czci jego relikwiom.
► Wypominki za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
► Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
► W I Niedzielę Adwentu, 30 listopada 2014 roku, po raz dwudziesty pierwszy
rozpocznie się Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, które w tym roku jest
realizowane pod hasłem „Dziecko sercem rodziny”.
Tradycyjnie symbolem akcji jest świeca, która znajdzie swoje miejsce na
wigilijnym stole. Jej płomień jest znakiem solidarności z najbardziej
potrzebującymi w Polsce i na świecie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na
całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz letni
wypoczynek. Łódzka Caritas przygotowała 65 tysięcy świec. (Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej
Od II niedzieli Adwentu świece i pobłogosławione opłatki wigilijne będzie można nabyć przy wyjściu z kościoła
► W czwartek 4 grudnia przypada I czwartek miesiąca - pamiętajmy o adoracji Najświętszego Sakramentu oraz
o modlitwach o uświęcenie naszych kapłanów. Tego dnia wspominamy św. Barbarę – patronkę górników. Jest to
również Dzień Modlitw za Bezrobotnych
► w I piątek (5 grudnia) – pamiętajmy o nabożeństwie pierwszopiątkowym (po mszy św. o godz. 7.30 i 18.00),
Spowiedzi św. i Mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
► W sobotę – 6 grudnia przypada 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. Tego dnia
przypada także wspomnienie św. Mikołaja. Nie zapomnijmy obdarować dzieci i najbliższych modlitwą i choćby
drobnym upominkiem
► II niedziela Adwentu jest Dniem Modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie
► W poniedziałek 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Godzina Łaski dla całego świata od 1200 do 1300 .
Przypominamy, że Matka Boża objawiła się włoskiej pielęgniarce Pierinie Gilli, w Montichiari, w święto Niepokalanego
Poczęcia, 8 XII. 1947 . Powiedziała wówczas: "Pragnę, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono uroczyście
Godzinę Łaski dla całego świata… Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą wielkie i liczne
nawrócenia”… Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. papież Pius IX
w bazylice św. Piotra w Rzymie: „Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od
pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą
przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. Na okładce naszej gazetki jest
jeden z dwóch obrazów z głównego ołtarza w naszym kościele przedstawiający kopię słynnego obrazu Bartolomé Murillo pt.
Niepokalane Poczęcie.

► 9 grudnia, we wtorek, przypadają imieniny Ks. Proboszcza Wiesława Dury. Msza św.
w intencji solenizanta tego dnia o godz. 6.30. Zapraszamy.
► Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych „Dialogach w Katedrze” prowadzonych
z Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, Metropolitą Łódzkim. Najbliższe spotkanie
odbędzie się w piątek 12 grudnia 2014 r. o godz. 19.30 w Archikatedrze Łódzkiej
i będzie poświęcone tematowi "Sumienie".
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► W sobotę 13 grudnia – przypada Dzień Modlitw za Ofiary Stanu
Wojennego
►14 grudnia w III Niedzielę Adwentu rozpoczynamy rekolekcje
adwentowe. Głosić je będzie franciszkanin o. Grzegorz Stroczyński. Ze
względu na rekolekcje 15. i 16. grudnia (poniedziałek i wtorek) pierwsza
Msza św. wieczorna o godz. 17.00.
► niedziela 14 grudnia jest Niedzielą Radości – Gaudate. W liturgii
można użyć szat koloru różowego. Zachęcamy więc do radości, bo Pan jest blisko
► W środę 24 grudnia przypada wigilia uroczystości Bożego Narodzenia. Kończy się czas Adwentu. Zachęcamy do
pielęgnowania zwyczajów wigilijnych (post, rozpoczęcie wieczerzy modlitwą, łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd.
Zachęcamy do uczestnictwa w Pasterce

List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego na Adwent 2014 roku
Ukochani Archidiecezjanie,
Kiedy wraz z dzisiejszą niedzielą zaczynamy kolejny
w naszym życiu Adwent, aż trzykrotnie słyszymy w tym
samym, dość krótkim fragmencie Ewangelii jedno i to samo
słowo Chrystusa: „Czuwajcie!”. Konieczność postawy czuwania
wiąże się za-zwyczaj z wyczekiwaniem czegoś lub Kogoś, lub
z jakimś stanem lub sytuacją zagrożenia. Niekiedy obydwie
rzeczywistości – wyczekiwanie i zagrożenie – występują
razem.
Na pewno w tym świętym czasie adwentowym czekamy
na przyjście Pana w tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia. Jak
mamy czekać, czyli jak ma wyglądać nasza postawa czuwania,
wyjaśnia nam prorok Izajasz w słowie skierowanym do Boga:
Autor: ©zbyszek.g ; http://kartki.blizejnieba.pl/ekartka„Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość
adwent,28,0,1322.html
i pamiętają o Twych drogach” (Iz 64, 4). Trzeba nam zatem pełnić
sprawiedliwość i pamiętać o drogach Pańskich, aby mieć pewność, że Pan wyjdzie nam naprzeciw i że Go spotkamy.
Pod koniec XI wielu słynny filozof i teolog św. Anzelm z Canterbury pytał w jednym ze swoich dzieł: Cur Deus
Homo? – „Dlaczego Bóg stał się Człowiekiem?”. Tym pytaniem dotykał sedna tajemnicy Wcielenia i Bożego
Narodzenia. Wraz tym pytaniem rodziły się także inne: Jak można pojąć to, że Bóg zechciał stać się Człowiekiem –
Bratem każdej i każdego z nas, rodząc się jako bezbronne Niemowlę w ubogim żłóbku betlejemskiej groty? Na czym
polega niezwykłość człowieka, że sam Bóg zapragnął stać się jednym z nas? Co stanowi o naszej wyjątkowości
i godności?
Nie ulega żadnej wątpliwości, że te pytania są związane z istotą tego, co można by określić mianem
chrześcijańskiego humanizmu. Ten humanizm rozbłysnął niezwykłym blaskiem przeszło dwa tysiące lat temu w noc
narodzenia Dzieciątka Jezus w Betlejem. Apostołowie i ich uczniowie zanieśli Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę tego
humanizmu na cały świat. Jak wiemy, początkowo z wielkim trudem znajdował on zrozumienie w pogańskim świecie.
Pierwsze wieki chrześcijaństwa naznaczone zostały kolejnymi falami okrutnych prześladowań, które dotykały
wyznawców Chrystusa. Były one wyraźnym znakiem sprzeciwu ze strony pogaństwa wobec obecności Boga
w dziejach człowieka. Były one – w konsekwencji – zdecydowanym odrzuceniem przez pogaństwo tej wizji człowieka,
którą przyniósł ze sobą Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek. Dopiero w 313 roku cesarz Konstantyn Wielki edyktem
mediolańskim sprawił, że chrześcijanie mogli bez obaw o utratę życia wyjść z katakumb. Kila lat później jego matka,
św. Helena, udała się do Palestyny, szukając śladów Chrystusa. Dotarła między innymi do Betlejem, miejsca Jego
przyjścia na świat. Tam też w 333 roku, dwadzieścia lat po edykcie mediolańskim, wzniesiono monumentalną bazylikę
Narodzenia. Od tej pory chrześcijaństwo mogło się rozprzestrzeniać w cesarstwie rzymskim, a nawet wychodzić poza
jego granice. Do różnych państw, ludów i narodów docierało ono z tym samym przesłaniem o wielkości człowieka
niezmiernie wyniesionego w swej godności właśnie przez to, że Bóg zechciał stać się Człowiekiem. Wszędzie tam,
gdzie przyjmowano Ewangelię, zmieniał się świat, przyjmując inną niż dotąd hierarchię wartości. Zapatrzony
w Chrystusa i w prawdę o człowieku, jaką On samym sobą ukazał, świat pozwalał się przenikać chrześcijańskiemu
humanizmowi. W jego świetle jeszcze jaśniej rozbłysła starotestamentowa prawda o człowieku stworzonym na Boży
obraz i Boże podobieństwo. W blasku śmierci i zmartwychwstania Chrystusa ukazało się też w pełni powołanie
człowieka do życia w szczęśliwości wiecznej. Dlatego też św. Paweł Apostoł w czytanym dzisiaj fragmencie 1 Listu do
Koryntian wysławiał Boga za łaskę daną nam w Jezusie Chrystusie, dzięki któremu zostaliśmy jako ludzie ubogaceni
wszelkim poznaniem, odnoszącym się do tego, kim teraz jesteśmy i kim mamy się stać jako powołani do wiecznej
z Nim wspólnoty (por. 1 Kor 1, 3-9).
Drodzy Siostry Bracia!
U progu Adwentu przypominamy sobie te prawdy, które za kilka tygodni będziemy radośnie obchodzić podczas
Świąt Bożego Narodzenia. Jednocześnie coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak właśnie te prawdy
o człowieku i jego naturze są dzisiaj zagrożone. Powszechnie głosi się bowiem swoisty anty-humanizm, który godzi
w najbardziej fundamentalne sprawy dotyczące człowieka, jego godności i powołania. Uciekając się do sloganu
o państwie prawa, neguje się fundamentalne dla każdego człowieka prawo do sumienia jako najwyższej instancji, gdy
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chodzi o rozstrzyganie między dobrem a złem moralnym. Ludzi zaś, którzy w imię gwarantowanego przez Konstytucję
RP prawa do życia zgodnego z własnym sumieniem nie chcą zabijać bezbronnych
dzieci, znajdujących się jeszcze w łonie matki, zwalnia się z pracy. Oficjalnie
głosząc, że jest się za życiem, promuje się metodę poczęcia dziecka in vitro, przy
zastosowaniu której zabija się embriony innych dzieci. Pragnąc w imię ideologii
gender określać płeć człowieka jako wynik dowolnego wyboru z jego strony,
podważa się biologiczne uwarunkowanie kobiety i mężczyzny. Pod pretekstem
konwencji mającej chronić kobiety przed przemocą, próbuje się wprowadzić zapisy
godzące w tradycyjny, to znaczy chrześcijański model rodziny i małżeństwa. Mimo
że w preambule aktualnie obowiązującej w RP „Ustawy o oświacie” jest mowa
o respektowaniu w polskich szkołach chrześcijańskiego systemu wartości, bardzo
często bez wiedzy rodziców wprowadza się do szkół takie programy tak zwanego
seksualnego uświadamiania, które są prawdziwą deprawacją moralną dzieci
i młodzieży.
Tak właśnie z grubsza zarysowany anty-humanizm ma charakter całkowicie
anty-chrześcijański. Można nawet mówić o dokonującym się na naszych oczach
powrocie pogańskiej, materialistycznej wizji człowieka, w której najwyższym celem
ludzkiego życia staje się chwilowa, czysto zmysłowa przyjemność i używanie. Patrząc
na osobiste życie piewców takiej wizji człowieka, zwłaszcza pośród znanych gwiazd rocka, widzimy, jak bardzo jest
ona wyniszczająca i samobójcza – zarówno w odniesieniu do poszczególnych ludzi, jak i całych społeczeństw.
W obliczu humanistycznej katastrofy, jakiej stajemy się świadkami, z tym większą mocą, Drodzy Siostry i Bracia,
brzmią dzisiaj słowa Chrystusa: „Czuwajcie!”.
„Czuwajcie!” – a zatem nie dajcie się zwieść kłamstwu na temat człowieka, jego godności i powołania.
„Czuwajcie!” – a więc nie pozwólcie na wyrwanie z was tej prawdy o człowieku, którą objawił nam sobą Jezus
Chrystus.
„Czuwajcie!” – a zatem wyrażajcie jednoznaczny sprzeciw wobec zła, które próbuje nas sobie podporządkować.
„Czuwajcie!” – a więc módlcie się nieustannie, wierząc, że modlitwa, zwłaszcza różańcowa, zgodnie z tym co
Matka Najświętsza powiedziała prostym Pastuszkom z Fatimy, ocali świat przed zagładą.
„Czuwajcie!” – a zatem, zgodnie ze słowami proroka Izajasza, starajcie się przeżyć cały ten rozpoczynający się
dzisiaj Adwent, pełniąc radośnie sprawiedliwość i pamiętając nieustannie o drogach Pana (por. Iz 64, 4).
„Czuwajcie!” – a więc wytrwale i z odwagą oczyszczajcie Wasz sposób myślenia o człowieku, abyście podczas
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pełni radości i pokoju mogli spotkać się z Bogiem-Człowiekiem, który do
nas przychodzi.
Tylko bowiem wtedy, gdy nasze myślenie o człowieku będzie piękne i szlachetne, będziemy mogli czystym
i przejętym miłością sercem powitać narodzonego w Betlejem Jezusa Maleńkiego.
Wszystkich Was na ten święty adwentowy czas czuwania z serca błogosławię
Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej.

„Szpital nie jest miejscem przykrym”
Szpitalna Koronka do Bożego Miłosierdzia
Organizatorzy modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia chcą
z Iskrą Bożego Miłosierdzia docierać do jak największej liczby osób, stąd
różne inicjatywy promujące tą modlitwę, jak znana już wielu osobom
Międzynarodowa Koronka na Ulicach Miast Świata. Trwa też akcja
włączania w modlitwę przedszkolaków w Koronce Dzieci w Pierwsze Piątki
Miesiąca, czy planowana Koronka nad Miastami Świata propagowana wśród
pilotów samolotów w ramach ogólnej Koronki na Lądach Morzach i Przestworzach. Jedną
z kolejnych inicjatyw Iskry jest też Międzynarodowa Szpitalna Koronka do Bożego Miłosierdzia
Międzynarodowa Szpitalna Koronka do Bożego Miłosierdzia to modlitwa jednocząca chorych
z różnych zakątków świata w pierwsze piątki miesiąca w Godzinie Miłosierdzia, czyli o godzinie
15.00. Ma ona uświadamiać chorym jak wielką wartością jest oddanie Panu Bogu swojego
cierpienia za innych chorych oraz za osoby umierające. Ostatnio w pierwszy piątek listopada taka
wspólna modlitwa chorych transmitowana była przez TV internetową z kaplicy Szpitala im.
Kopernika w Łodzi.
W czasach promowania młodości i witalności, w czasach dyskusji nad zasadnością
eutanazji takie zjednoczenie w jednym czasie w modlitwie serc osób, które trwają w smutku
i strachu o własne zdrowie budzi nadzieję i nie pozostawia chorych w osamotnieniu.
Ks. Wojciech Błaszczyk, od niedawna kapelan Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Kopernika, odczuwa
moc tej modlitwy w miejscu, w którym posługuje. Jak mówi - choroba często zbliża ludzi do Boga.
„Pan Bóg przez chorobę, cierpienie ratuje ludzi… nie raz ludzie nie mieli czasu dla Pana Boga, byli bardzo
zapracowani, a w szpitalu na nowo odnajdują modlitewniki, znajdują czas, by przemyśleć swoje życie, odnajdują sposoby na
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modlitwę, modlą się. Decydują się uporządkować swoje życie w spowiedzi sakramentalnej, przyjmują Komunię Świętą.
Doświadczyłem tu takiej radości, że szpital nie jest miejscem przykrym, choć po ludzku tak jest, ale od strony Bożej jest tym
miejscem, w którym człowiek doświadcza tej szczególnej Bożej miłości.”
„Chorzy i cierpiący potrzebują miłości i przytulenia do Serca Bożego, potrzebują poczucia, że są kochani i że nie są
pozostawieni w chorobie samemu sobie. A przecież Pan Bóg zawsze jest przy nich. Są niektórzy chorzy, którzy mają trudności,
jeśli chodzi o doświadczenie miłości, nawet w swoich własnych rodzinach i to jeszcze dodaje im smutku, cierpienia
i przygnębienia. Może też tracą nadzieję swojego życia zadając sobie pytanie - poco żyć? Jednak Chrystus, który przychodzi
z miłością, tą nadzieję przywraca. Jest takim źródłem uzdrowienia – kto czuje się kochanym, to choćby cierpiał ma po co żyć, wie
że dla Tej miłości warto żyć, warto wyzwalać życie, warto walczyć o życie” – mówi ks. Wojciech
Koronka Szpitalna powstała w styczniu 2014 r. i od tego miesiąca włączyły się do niej już 33 szpitale i hospicja z Polski,
a także placówki medyczne z Australii, Belgii, Litwy, Słowacji, Niemczech i Nowej Zelandii. Jedna z inicjatorek akcji Aleksandra
Partyczyńska już widzi wielkie owoce prowadzonej akcji i jest szczęśliwa, że „Iskra” idzie do ludzi, zwłaszcza tych cierpiących.
„Ludzie piszą do nas, że cieszą się tą modlitwą, ponieważ ona budzi w nich nadzieję, ufność w Boże miłosierdzie. Przemieniają się
serca, otwierają się poprzez ofiarowywanie swojej modlitwy i swojego cierpienia nie tylko na Pana Boga, ale i na innych ludzi”mówi pani Aleksandra. I dodaje -„Ta modlitwa jest najlepszą inwestycją w przyszłość- w życie wieczne.”
.: http://www.iskra.info.pl/ "Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej"

MADONNA MALOWANA MGŁĄ
Czy dzieło malarza
może się przyczynić do
ustanowienia dogmatu?
Przypadek
siedemnastowiecznego
hiszpańskiego
artysty
Murilla odpowiada na to
pytanie
twierdząco.
Wielekroć malował on
Madonnę: przedstawiał Ją
podczas narodzin jako
rozsiewające
nieziemski
blask niemowlę oraz jako
sprytną
dziewczynkę
o orzechowych
oczach,
z amarantową kokardą we włosach. Ukazywał Ją
w warsztacie świętego Józefa i podczas ucieczki do Egiptu.
Malował Ją trzymającą czarnookie Dzieciątko i unoszącą się
w obłokach. Oblicze Madonny spoglądało z niezliczonych
małych obrazków, jakie Murillo - osierocony syn ubogiego
fryzjera, pracownika miejskiej łaźni - miał sprzedawać
podróżnym wyruszającym z portu w Sewilli do Ameryki
Południowej. Wizerunek Maryi przedstawił na serwecie,
gdy brat furtian z klasztoru kapucynów poprosił o święty
obraz dla siebie. Malował Ją - gdy zdobył już sławę - na
płótnach ołtarzowych oraz na niewielkich obrazach, przed
którymi zbierali się na modlitwę mieszkańcy niejednego
domu. Jednak imię Murilla najtrwalej złączyło się
z przedstawieniem Maryi Niepokalanie Poczętej.
Znamy kilka wersji owego przedstawienia.
Najbardziej rozpowszechniona powstała na zamówienie
kanonika Justina de Neve, a przeznaczona była do
sewilskiego Hospital de los Venerables Sacerdotes. Obraz
sprawia wrażenie malowanego mgłą i chmurami, tak lekkie
są jego kontury. Girlandy aniołków miękko wtapiają się
w tło, stwarzają wrażenie głębi tej powietrznej sceny.
Podświetlona padającym jakby z owej głębi blaskiem postać
Maryi zdaje się unosić coraz wyżej. Artysta skierował Jej
oczy ku górze, odwrócił je od ziemi. Puszystość konturów,
lśniąca biel sukni, wzniesiony wzrok każą myśleć
o nieziemskiej
niewinności,
o
esencji
czystości.
Jednocześnie postać Dziewicy z chmarą aniołków u stóp
zakomponowana została w stabilną bryłę o kształcie
piramidy. Jest zatem solidna i powiewna
zarazem, niebiańska i ziemska.
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Skąd znamy obraz kobiecej postaci, której stopy
wspierają się na księżycu? Nietrudno odgadnąć, iż Murillo
przywołał scenę z Apokalipsy: "Potem wielki znak ukazał
się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod
Jej stopami" (Ap 12,1). Przywołał tę wizję, by podkreślić
rolę Najświętszej Maryi Panny w walce Kościoła
z szatanem, w Boskim planie zbawienia. W świetle
Apokalipsy rozumiemy też, dlaczego Murillo nie namalował
Dzieciątka. Ukazał Matkę w momencie, gdy Syn się jeszcze
nie narodził. Jej chwała jest zatem w sferze tego, co dopiero
nastąpi - a przecież Maryja już została wybrana
i wywyższona. Malarz włączył się do wielowiekowego
sporu o Niepokalane Poczęcie. "Przecież tylko Chrystus
posiada ten przywilej, że nie potrzebuje Odkupienia! Czy
Niepokalana - narodzona bez zmazy grzechu pierworodnego
Maryja - mogła zostać wyłączona z zasięgu łaski?". Na owe
wątpliwości artysta zdaje się odpowiadać, że Matka Boga
została wyłączona ze wspólnoty grzechu w przewidywaniu
przyszłych zasług, że łaska Odkupienia, działając niejako
wstecz, wysłużyła Jej przywilej pełni łask.
Odnaleziona przez Murilla formuła artystyczna
zdobyła w siedemnastowiecznej Hiszpanii ogromną
popularność, nabrała niemal kanonicznego charakteru.
Niestety, setki naśladownictw, kopii i oleodruków sprawiły,
że może ono wydać się dziś przesłodzone i zbyt przymilne.
Lecz nie możemy zapomnieć o jego wielkiej roli
w rozszerzaniu się kultu Niepokalanego Poczęcia. W czasie,
gdy żył Murillo, król Filip III oddał Hiszpanię pod opiekę
Niepokalanej. Kiedy jego następca, Filip IV, powiadomił
papieża Aleksandra VII, że walka z kultem Niepokalanego
Poczęcia trwa w jego państwie mimo wszystkich rygorów,
papież w roku 1661 wydał bullę, która uspokoiła spory
i pozwoliła, by idea dojrzała i zaowocowała dogmatem,
uroczyście ogłoszonym 8 grudnia 1854 roku przez Piusa IX.
"Sztuka malowania winna służyć Kościołowi, gdyż
niejednokrotnie, wielka ta sztuka zdziałała dla nawrócenia
duszy więcej niż słowo księdza" - napisał Pacheco, teść
Velásqueza, największego malarza hiszpańskiego "złotego
wieku". Murillo pamiętał o tych słowach i swą wizją
Niepokalanej o wzniesionych w niebo oczach przyczynił się
do rozkrzewienia Jej czci.
Katarzyna Mokry
www.opoka.org.pl
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Życzenia imieninowe
Czcigodny Księże Proboszczu
Składamy Ci najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, samych radosnych
chwil i wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej, posłudze kapłańskiej i w życiu
prywatnym. Niech Pan Jezus Cię prowadzi, Duch Święty umacnia, a Matka Boża
Niepokalanie Poczęta otacza swym płaszczem miłości i matczynej opieki.
Drogi Księże Proboszczu przyjmij te życzenia składane w imieniu
parafian. Zapewniamy również o modlitwie w Twojej intencji, a 9 grudnia 2014 r.
podczas mszy św. o godz. 6.30 będziemy dziękować Bogu za dar kapłańskiego
powołania, za wszystkie owoce Twej codziennej pracy na rzecz naszego Kościoła
parafialnego oraz prosić będziemy Boga o potrzebne Ci łaski i by Pan Jezus Ci
błogosławił.
Redakcja „Głosu Świętego Franciszka”

MAŁY FRANCISZEK

Kochane Dzieci, przedstawiamy drugi odcinek opowiadania Oli Świątczak o świętym Maksymilianie Marii Kolbe.

MAX

Moim kościołem parafialnym był Kościół świętego Mateusza w Pabianicach przy ulicy Zamkowej.
To właśnie tam modliłem się do Matki Bożej, pytając: „Co ze mnie wyrośnie?”. Na odpowiedź nie
musiałem czekać długo.
Miałem 12 lat, gdy w kościele podczas modlitwy ukazała mi się Piękna Pani. Miała na sobie białą
suknię i okryła się błękitnym płaszczem. W rękach trzymała dwie korony. Biała symbolizowała czystość,
a czerwona męczeństwo. Patrzyłem na nią oczarowany. Po chwili Maryja zapytała mnie, którą koronę
wybieram. Bez wahania zawołałem: „Matuchno niebieska, wybieram obie.” Wtedy Matka Boża na mnie
mile spojrzała, uśmiechnęła się i zniknęła.
Później nieraz wspominałem ten dzień. Był on dla mnie ważnym punktem odniesienia w życiu,
zalążkiem powołania.
Po ukończeniu szkoły elementarnej, w 1917 roku razem z Franciszkiem postanowiliśmy wstąpić do
małego seminarium we Lwowie. Trzy lata później dołączył do nas także młodszy brat Józef. (cdn.)

Bombka dla Dzieciątka
Drogie Dzieci – kontynuujemy konkurs pod hasłem „Bombka dla Dzieciątka” Rozstrzygniemy go
w trzecią niedzielę grudnia. Przypominam, że trzeba własnoręcznie wykonać bombkę, którą zawiesimy na
choince przy żłóbku Pana Jezusa. Ale zanim Wasze bombki znajdą się na drzewku świątecznym, musimy
zaczekać aż przyjdzie na świat Malutki Pan Jezus. Ten czas oczekiwania to Adwent. Spędzimy go razem
z Matką Bożą. Ona też przecież czeka na narodziny swego Syna. W czasie Adwentu
codziennie rano na pierwszej mszy św. o świcie rozbrzmiewała kiedyś pieśń (obecnie
też niekiedy śpiewana):
Spuście rosę, niebiosa z góry,
a obłoki niech spuszczą z deszczem, Sprawiedliwego,
Niech się otworzy ziemia,
niech się otworzy ziemia, i zrodzi Zbawiciela
Śpiewano ją po łacinie. Pierwszy wers brzmiał wówczas: Rorate caeli desuper . Dlatego do dziś mówi się o tej mszy RORATY.
Charakterystycznym elementem rorat jest zapalanie świecy – roratki, umieszczonej w pobliżu ołtarza. Symbolizuje ona
Najświętszą Maryję Pannę, a wierni przychodzą na mszę roratnią z zapalonymi lampionami. Na Was
kochane dzieci Matka Boża też oczekuje, aż przyjdziecie ze swoimi pięknymi lampionami.
W miesiącu grudniu jest taki jeden dzień, w którym liturgia wspomina pewnego świętego
biskupa o imieniu Mikołaj. Żył on bardzo dawno temu na przełomie III i IV wieku. Był biskupem Miry –
miasta na terenie dzisiejszej Turcji. Potajemnie pomagał wielu ludziom. Biednym podrzucał prezenty
i pieniądze. Pomagał w trudnych sytuacjach, brał w obronę niesłusznie osądzonych. Miał nawet dar
czynienia cudów. Mikołaj jednak nie lubił rozgłosu więc wszystkie swoje dobre uczynki czynił w
tajemnicy. Dopiero po jakimś czasie mieszkańcy Miry dowiedzieli się przypadkiem kim był ich
dobrodziej. Dożył sędziwego wieku. Do dziś jest jednym z bardziej znanych i czczonych świętych,
a wspominamy go 6 grudnia w rocznicę jego śmierci. Zwyczaj obdarowywania się prezentami w dniu
6 grudnia pojawił się w średniowieczu. Najczęściej dotyczył on dzieci, którym w nocy z 5 na 6 grudnia

6

GRUDZIEŃ 2014

Głos Świętego Franciszka nr 51

podkładano pod poduszkę niewielkie upominki. Chciano w ten sposób upamiętnić fakt, że Mikołaj czynił dobro w tajemnicy nie
chcąc się ujawniać.
Drogie dzieci, Wy też możecie zrobić upominek swoim najbliższym w rodzinie. Takim prezentem może być modlitwa.
Stoi jeszcze nasze drzewko na którym możecie nadal zawieszać liście z intencjami do wspólnej modlitwy. Twoja intencja
nasza modlitwa.
Przypominam, że trwa cały czas konkurs związany z postacią św. Jana Pawła II pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi
bądźcie”. Jest to konkurs ogłoszony przez Akcję Katolicką w Archidiecezji Łódzkiej. Czekamy na wasze prace
literackie, plastyczne lub opracowania multimedialne. Do zobaczenia na kolejnym wręczeniu nagród w
trzecią niedzielę grudnia, a w każdą niedzielę po mszy św. o godz. 11.00 zapraszam do wspólnej modlitwy
różańcowej. Pozdrawia Was - Wasz Anioł

Głos Akcji Katolickiej
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – patronalne święto Akcji Katolickiej
przypada w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Kolejna niedziela rozpoczyna już Adwent, czyli czas refleksyjnego
oczekiwania na Boże Narodzenie. Chciejmy ten czas wykorzystać właściwie. Z pewnością będzie on wypełniony
również przygotowaniami do świąt, czasem zwiększonych zakupów.
Dlatego pragniemy jeszcze raz zaapelować do wszystkich o ograniczenie zakupów w niedzielę.
Ponawiamy więc akcję pod hasłem „W niedzielę nie kupuję” . Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na świętość
niedzieli, a także na prawa ludzi pracy do godnego życia, odpoczynku i spędzania czasu z rodziną. Nie dajmy się
zwieść opiniom, że zakaz handlu w dużych sklepach, w niedziele, spowoduje wzrost bezrobocia. Podobne regulacje
wprowadzone w innych krajach nie potwierdzają takich hipotez. Skorzystają na tym mniejsze, często rodzinne firmy handlowe, których
egzystencji zagrażają supermarkety godząc w ten sposób w rozwój rodzimej przedsiębiorczości. Skorzysta na tym rodzina.
Oto kilka niepokojących danych: ok. 70 proc. dzieci w Polsce nie zasiada z rodzicami do niedzielnych
obiadów, co trzecie dziecko nie spędza z rodzicami wieczorów, bo ci muszą pracować. Nadmierny fiskalizm
państwa powoduje, że mamy wysokie narzuty na wynagrodzenia. Fakt ten wpływa na kondycję finansową polskich
rodzin i na ciągły pęd za dodatkowym płatnym zajęciem.
Oznacza on również pogarszającą się demografię. Pod względem wskaźnika dzietności zajmujemy
221. miejsce na 224 kraje świata. Szczególnie dramatyczna sytuacja jest w Łodzi. Codziennie ubywa 30 Łodzian, a
liczba mieszkańców spadła do 670 000. Jesteśmy najbardziej starzejącym się, najbardziej schorowanym,
najbardziej wyludniającym się i miastem, i regionem, i województwem.
Przywróćmy godność człowiekowi, przywróćmy godność pracy. Jeszcze nie tak dawno walczyliśmy o
wolne soboty. Dziś sami pozbawiamy siebie i innych odpoczynku nawet niedzielnego.
Raz jeszcze przypomnijmy słowa bł. Jana Pawła II, że „praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla
pracy”. „Mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są
człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do
zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i
świętowania. Oczywiście, to prawo pracownika do odpoczynku zakłada prawo do pracy, a zatem gdy rozważamy problemy związane z
chrześcijańską koncepcją niedzieli, musimy wspomnieć z głębokim zatroskaniem o dramacie wielu ludzi, którzy z powodu braku miejsc pracy są
zmuszeni do bezczynności nawet w dni robocze” (List Apostolski Dies Domini, n. 65-66).
Nie kupuję w niedzielę, bo:
- nie chcę, aby inni pracowali, gdy ja odpoczywam,
- pamiętam, że zatrudnieni w sklepach też chcą spędzić ten czas z
rodziną,
- pozwalam innym wypełnić nakaz moralny, aby w tym dniu
powstrzymać się od pracy,
- pragnę poświęcić ten czas rodzinie i Bogu.
Łódź
- 30 osób dziennie
Poznań
-10 osób dziennie
Kraków
-1 osoba dziennie
Warszawa
+13 osób dziennie

Zawsze pamiętam, że:
- niedziela różni się od innych dni tygodnia, ponieważ jest to dzień
Pański,
- świętowanie niedzieli jest wypełnieniem trzeciego przykazania
Dekalogu i pierwszego przykazania kościelnego,
- ten dzień jest czasem na refleksję, ciszę, lekturę i medytację.
Łódzkie
Wielkopolskie
Małopolskie
Mazowieckie

- 35 osób dziennie
+6 osób dziennie
+20 osób dziennie
+53 osób dziennie

Migawki z Archidiecezjalnego Dnia Akcji Katolickiej w Zgierzu:

Głos Świętego Franciszka nr 51

GRUDZIEŃ 2014

7

Dzień Jedności Liturgicznej Służby Ołtarza

W Dzień Jedności Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Łódzkiej, 22 listopada, kandydaci, ministranci, lektorzy i
ceremoniarze spotkali się w Bazylice Archikatedralnej o godzinie 12 na wspólnej Eucharystii.
Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Ireneusz Pękalski. Ksiądz biskup przypomniał pozdrowienie
ministrantów: „Króluj nam Chryste - zawsze i wszędzie”, które jest swoistym wyznaniem wiary i oddaniem swojej posługi i
swojego życia Chrystusowi. Biskup Pękalski zwrócił także uwagę na to, jak ważna i potrzebna jest służba przy ołtarzu i jak
ogromne to zobowiązanie - „Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala nam doświadczy z bliska obecności i działania
Chrystusa . Wasza służba nie powinna ograniczać się tylko do kościoła, musi ona promieniować na tych, z którymi żyjecie na co
dzień, na szkołę, rodzinę.”

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
Mocą działania Ducha św. i przez polanie wodą, dar Życia Bożego
w listopadzie 2014 otrzymali:
Anna Łucja Orendowicz, Dawid Maksymilian Pietras, Julia Justyna Hille, Kornelia Sekuła, Łukasz Dawid
Koszek, Paulina Magdalena Woźniak, Borys Adam Hajda, Wojciech Maciej Budziarek, Julia Eleonora
Kicińska, Igor Tomasz Kiciński, Katarzyna Łucja Gugała.

W listopadzie 2014 odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Marek Kiciak, Mirosław Firkowski, Małgorzata Bednarek, Jadwiga Kaczmarek, Barbara StępieńPruska, Bożena Nowańska, Lucyna Grzyb, Maria Zasada, Aleksandra Wójcik, Maria Rosińska,
Henryka Łoboda, Wanda Bogaj, Jolanta Majkowska-Marcińczak, Marian Szydło, Stefan Majewski.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:
Dni powszednie: pn - pt
6.30; 7.30; 17.30, 18.00
Sobota
6.30; 7.30; 8.00; 18.00
Niedziele i święta:
7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00
Msza św. w intencji zmarłych polecanych Bogu w parafialnych wypominkach oraz tych parafian, którzy odeszli od nas w tym
miesiącu w ostatni piątek miesiąca
godz. 18.00

RORATY:

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:

codziennie oprócz niedziel o godz. 6.30
w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej od godz. 15.00
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
w środy po Mszy Św. o godz. 18:00

KANCELARIA PARAFIALNA:
Dni powszednie: 9.00-12.00; 15.00-17; Tel.: 42-233-67-77

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Obraz Murillo z głównego
ołtarza Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Proboszcz Wiesław
Dura; Osoby wspomagające: ks. Wojciech Błaszczyk, Maria Mazurkiewicz, Waldemar Thiele. Zapraszamy wszystkich chętnych do redagowania
gazetki. Teksty można nadsyłać na adres: marimaz@o2.pl Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Druk:
Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl
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