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

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
Na początku listopada słyszymy wezwanie Boga z Księgi Kapłańskiej „Świętymi bądźcie jak Ja jestem święty”.
To wezwanie podejmie św. Piotr w pierwszym swoim liście. Napisze „W całym postępowaniu stańcie się wy również
świętymi na wzór Świętego, który was powołał”.
Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty - to wezwanie podjął Piotr naszych czasów św. Jan Paweł II,
by powiedzieć współczesnemu człowiekowi „Nie lękaj się świętości”.
Świętość realizowana w życiu codziennym prowadzi do życia, które nigdy nie przemija i nigdy się nie kończy.
Świętość objawia się również w pamięci przed Bogiem o tych, którzy od nas odeszli. Nasza troska o ich życie wieczne jest
wyrazem naszej wiary, naszej miłości i naszej świętości. Niech dni listopada będą przepełnione naszą modlitwą i naszą
ofiarą za tych, dzięki którym żyjemy.
Ks. Wiesław Dura

● Obóz przy ul. Przemysłowej
● 1050 rocznica Chrztu Polski
● Brama Święta (5)
● Ta nasza młodość
● Trzy Kościoły
● Św. Andrzej Apostoł
● Mały Franciszek
● Z KANCELARII
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1.NIEDZIELA ADWENTU.
ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA APOSTOŁA

PAP/EPA/ ETTORE FERRARI/ PAPIEŻ FRANCISZEK
PRZEMAWIA NA ZAKOŃCZENIE SYNODU O RODZINIE

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:

… wyzwanie, jakie stoi przed nami, jest wciąż to samo: głosić
Ewangelię współczesnemu człowiekowi, broniąc rodziny przed
wszystkimi ideologicznymi i indywidualistycznymi atakami... ,aby
«WSZYSCY LUDZIE ZOSTALI ZBAWIENI» (1 Tm 2,4)… Pierwszym
obowiązkiem Kościoła nie jest szafować wyroki skazujące czy
anatemy, ale głosić miłosierdzie Boga, wzywać do nawrócenia
i prowadzić wszystkich ludzi do zabawienia Pańskiego
(por. J 12, 44- 0)… W rzeczywistości, dla Kościoła zakończenie
Synodu oznacza powrót do prawdziwego “kroczenia razem”, aby
nieść w każdej części świata, w każdej diecezji, w każdej wspólnocie i w każdej sytuacji światło Ewangelii,
przytulenie Kościoła i wsparcie miłosierdziem Boga! (Z tekstu wypowiedzi papieża Franciszka na zakończenie Synodu o
rodzinie.- http://kosciol.wiara.pl/doc/2780513/)

W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:

► Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych:

naszej parafii : http://www.franciszek.org.pl/

archidiecezji łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/

Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/

Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/

► CZWARTKOWE ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. W każdy czwartek w Kaplicy Matki
Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00 adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia Bożego. Pozostały czas w ciszy i skupieniu uwielbiamy
Jezusa Eucharystycznego. Wspólnotową lekturę Pisma Świętego i medytację Słowa Bożego rozpoczynamy
o godz. 17.00. Adoracja w tym miesiącu trwa do godz. 17.30.
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU. W każdy czwartek o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką
i oddaniem czci jego relikwiom.
► WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 1 listopada w niedzielę – W tą uroczystość wszyscy jesteśmy zobowiązani do
uczestniczenia we Mszy św. W naszym kościele msze św. będą odprawiane jak w każdą niedzielę. Wbrew mylnemu
przekonaniu Uroczystość Wszystkich Świętych w liturgii Kościoła ma bardzo radosny charakter. Tego dnia prosimy
o pomoc i wstawiennictwo tych, którzy odeszli przed nami do Boga, a teraz wraz z Chrystusem królują w niebie.
► DZIEŃ ZADUSZNY (Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych) - 2 listopada,
poniedziałek - W tym dniu w szczególny sposób polecamy miłosierdziu Bożemu naszych
bliskich zmarłych. Po Mszach św. odprawionych o godz. 9.00 i 18.00 - procesja żałobna, w czasie
której polecimy Bogu w modlitwie naszych zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada można
uzyskać codziennie odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza,
odmówienie modlitwy za zmarłych i zmówienie modlitwy w intencji Ojca Św.
Odpust ten możemy ofiarować wyłącznie za zmarłych.
► WYPOMINKI. W pierwsze dni listopada w szczególny sposób uświadamiamy sobie potrzebę
modlitwy za zmarłych. Jest to wyraz naszej wdzięczności za to, co otrzymaliśmy przez ich pośrednictwo. Tradycją
polską od wieków są modlitwy w intencji zmarłych zwane „wypominkami”. Przy wyjściu z kościoła można w dalszym
ciągu pobierać kartki, na których piszemy imiona i nazwiska zmarłych. Na wypominki przyjmujemy w zakrystii,
a w dni powszednie w kancelarii parafialnej. Na kartkach prosimy zaznaczyć godzinę 7.00 lub 9.00. W tych godzinach
w każdą niedzielę modlimy się w parafialnych wypominkach za zmarłych. W każdy ostatni piątek miesiąca o godz.
18.00 jest sprawowana w ich intencji Msza św. Modlitwy za naszych zmarłych z wypominek jednorazowych będą
odmawiane w Dzień Zaduszny tj. 2 listopada w czasie procesji żałobnej po Mszach św. odprawianych o godz. 9.00
i 18.00.
► MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ZMARŁYCH BISKUPÓW ŁÓDZKICH i członków Kapituły Archikatedralnej
Łódzkiej - środa po Dniu Zadusznym, 4 listopada, bazylika archikatedralna, godz. 12.00.
► PIERWSZE CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTA. W pierwszym tygodniu listopada przypadają I czwartek,
I piątek i I sobota tego miesiąca. Pamiętajmy więc:
 w I czwartek (5.11) – o adoracji Najświętszego Sakramentu, o oddaniu czci Jezusowi Chrystusowi,
Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i o powołania kapłańskie.
 w I piątek (6.11) – 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 I sobotę (7.11) - o Mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny w intencji Żywej
Róży, Asysty i innych wspólnot parafialnych. Nabożeństwo pierwszosobotnie, traktujemy jako wynagrodzenie
składane Niepokalanemu Sercu Maryi.
► MSZA ŚW. W INTENCJI DZIECI POMORDOWANYCH W OBOZIE NA PRZEMYSLOWEJ –
czwartek, 5 listopada br. o godzinie 12.00 w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Łodzi (ul. Kościelna 8/10) Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki
będzie sprawował Mszę świętą w intencji dzieci pomordowanych w nazistowskim „obozie przy
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ul. Przemysłowej". Po Mszy Świętej wyruszy procesja pod pomnik Pękniętego Serca - Marsz Pamięci
Dzieci pomordowanych w obozie. (str.4)
► 1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI i 500-LECIE OBECNOŚCI WIZERUNKU MATKI BOSKIEJ
ŁASKIEJ. Rozpoczęcie tych obchodów w archidiecezji łódzkiej odbędzie się w niedzielę, 8 listopada w Kolegiacie
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Michała Archanioła w Łasku - Sanktuarium Matki Bożej
Łaskiej.(str. 4)
► DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM - 8 listopada
Święto obchodzone w Kościele katolickim w Polsce w każdą drugą niedzielę listopada (od 2009), jako dzień
szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych współcześnie na całym świecie. W tym dniu
odbywają się modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan i organizowane są akcje promujące pomoc
prześladowanym chrześcijanom
► DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, 8-22 listopada - Miłość nie stoi bezczynnie, lecz zawsze
przedsiębierze wielkie rzeczy. (Św. Katarzyna Sieneńska). Biuro XIX Festiwalu czynne będzie od soboty
31 października 2015 roku w godzinach od 10.00 do 18.00, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22; 1 listopada 2015 roku
biuro nie będzie czynne
► ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ – w czwartek, 9 listopada.
To właśnie Bazylika św. Janów na Lateranie jest do dziś katedrą papieża, a nad wejściem do bazyliki widnieje
wymowny napis: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata.
Bazylice na Lateranie, jako jedynemu kościołowi, przysługuje też tytuł arcybazyliki. Do dziś każdy nowo wybrany
papież udaje się do bazyliki z uroczystą procesją. Tutaj również papież odprawia w Wielki Czwartek uroczystą Mszę
świętą na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.
► ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – środa 11 listopada obchodzone dla upamiętnienia 97. Rocznicy
Odzyskania w 1918 roku przez Polskę niepodległości. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi.
 Msza św. w Bazylice Archikatedralnej o godz. 10.00. Dla podkreślenia ważności
uroczystości zabije dzwon „Serce Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.
 Uroczystości przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Łodzi.
 Przemarsz ulicami: Piotrkowską i Traugutta przed Pomnik marsz. Józefa
Piłsudskiego.
 W dawnych koszarach 28 pułku Strzelców Kaniowskich u zbiegu al. 1 Maja
i ul. Żeligowskiego (po uroczystościach głównych w łódzkiej katedrze): grupa
rekonstrukcyjna przybliży widzom historię Wojska Polskiego stacjonującego w przedwojennej Łodzi.
 Jak co roku, zwiedzanie schronu na Brusie (Konstantynowska 98, na wprost zajezdni tramwajowej).
Wystawa militariów z różnych okresów, historia "podziemnej" Łodzi.
► DIALOGI W KATEDRZE - II piątek miesiąca 13 listopada - Dialogi w Katedrze
z Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim Metropolitą Łódzkim. Zapraszamy do wzięcia
udziału w najbliższym spotkaniu poświęconemu tematowi „Wierność małżeńska” (godz. 19.30)
► WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, patronki Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży (KSM) i młodzieży polskiej - 18 listopada w środę
► 21 listopada, sobota
 OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
 DZIEŃ JEDNOŚCI SŁUŻBY LITURGICZNEJ
 DZIEŃ AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ obchodzony w Porszewicach
► UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 22 listopada przypada – ostatnia
niedziela roku liturgicznego - święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tego dnia
przypada również wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej.
► 70-LECIE CHÓRU „TON” - 22 listopada

Członkowie naszego parafialnego Chóru
wraz z Dyrygentem Pauliną Twardowską
zapraszają 22 listopada o godz. 12.30
na uroczystą mszę św. z okazji 70-lecia istnienia Chóru TON.
W imieniu wszystkich parafian życzymy Wam obfitości Bożych łask, doskonałej kondycji
muzycznej, wytrwałości, coraz większego grona śpiewaków i słuchaczy
oraz dziękujemy za wszystkie lata pracy, w których Wasz śpiew upiększał i wzbogacał liturgię
wielu mszy świętych.
► ARCHIDIECEZJALNE DNI MODLITW O POWOŁANIA 23-24 listopada
► 50. ROCZNICA WYMIANY LISTÓW MIĘDZY EPISKOPATAMI POLSKI I NIEMIEC – wtorek, 24 listopada
► DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR WIELKIEGO GŁODU – czwarta sobota listopada, 28.11.2015
► OKRES ADWENTU rozpoczyna się 29 listopada i ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do
uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie
jest okresem, w którym kierujemy nasze dusze ku oczekiwaniu Jego Powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych
względów Adwent jest okresem pobożnego radosnego oczekiwania(Kal.39).
► ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA APOSTOŁA – poniedziałek 30 listopada (str. 5)
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OBÓZ PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI

Obóz dziecięcy w Łodzi był najprawdopodobniej jedynym
założonym przez niemieckich nazistów obozem zagłady przeznaczonym
tylko do eksterminacji dzieci w wieku od niemowlęctwa do szesnastego
roku życia. Sytuacja uwięzionych w nim wojennych sierot była o wiele
bardziej tragiczna niż w innych miejscach kaźni, gdzie przebywały także
osoby dorosłe. W wyniku głodu, mrozu i zamierzonego mordu zginęło
kilkanaście tysięcy polskich dzieci. Formalnie utworzony został około połowy
1942, praktyczną działalność rozpoczął 11 grudnia 1942 roku. Funkcjonował do końca
okupacji niemieckiej w Łodzi, do 19 stycznia 1945 roku.
„Na naszych wschodnich terenach Niemiec, szczególnie w „Okręgu Warty”,
zaniedbanie młodzieży polskiej rozwinęło się poważnie i stanowi groźne
niebezpieczeństwo dla młodzieży niemieckiej. Przyczyny tego zaniedbania leżą przede
wszystkim w nieprawdopodobnie prymitywnym standardzie życia Polaków. Wojna
rozbiła wiele rodzin, a uprawnieni do wychowywania nie są w stanie spełniać swych
obowiązków, polskie zaś szkoły zamknięto. Stąd też dzieci polskie, wałęsające się bez
jakiegokolwiek nadzoru i zajęcia, handlują, żebrzą, kradną, stając się źródłem moralnego
zagrożenia dla młodzieży niemieckiej” - Heinrich Himmler w uzasadnieniu koncepcji
utworzenia obozów prewencyjno-izolacyjnych dla polskich dzieci.
Troska o odnawianie pamięci o dzieciach męczennikach niech nas
zgromadzi na wspólnej modlitwie.

fot. Łukasz Głowacki
Abp Marek Jędraszewski
przed pomnikiem ofiar obozu
dziecięcego w Łodzi

1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI
500-LECIE OBECNOŚCI WIZERUNKU MATKI BOSKIEJ ŁASKIEJ.
Rozpoczęcie obchodów 1050-lecia Chrztu Polski w archidiecezji łódzkiej połączone będzie z obchodami 500-lecia
obecności wizerunku Matki Bożej w Kolegiacie Łaskiej. Uroczystości rozpoczną się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej
w niedzielę 8 listopada i przewodniczyć im będzie Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, do niedawna Prefekt watykańskiej
Kongregacji Wychowania Katolickiego, który przybędzie do nas jako specjalny wysłannik, czyli Legat, Ojca Świętego
Franciszka. Jest to dla nas ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem, podkreślającym wagę wydarzenia, jakie nas czeka. W ten
sposób Łask będzie pierwszą stacją naszej Archidiecezji w obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski. Drugą stacją będzie
Piotrków Trybunalski, gdzie w Niedzielę Miłosierdzia w dniu 3 kwietnia 2016 roku uroczystościom będzie przewodniczył
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Natomiast trzecia stacja będzie miała
miejsce w Łodzi w dniu 12 czerwca 2016 roku, w Święto Eucharystii, kiedy to głównym naszym gościem będzie Ksiądz
Kardynał Dominik Duka, arcybiskup metropolita praski i prymas Czech, przypominający swą obecnością, że bezpośrednią
przyczyną przyjęcia przez Mieszka I sakramentu Chrztu było jego małżeństwo z księżniczką czeską Dobrawą. Ostatnią,
czwartą stacją będzie Tomaszów Mazowiecki, który w odpowiedzi na uchwały Rady Miasta i Rady Powiatu z 11 czerwca br.
otrzyma – jak się spodziewamy – ze strony Stolicy Apostolskiej swego Patrona w osobie św. Antoniego Padewskiego.
Tak jak w całej Polsce również w naszej Archidiecezji początek obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski będzie
powiązany z wręczeniem przedstawicielom wszystkich parafii specjalnej Świecy Jubileuszowej, która następnie zostanie
przewieziona do parafii i uroczyście zapalona w najbliższą niedzielę, to znaczy 15 listopada. Dlatego proszę, aby w dniu
8 listopada br. przybyły do Łasku specjalne 3-osobowe delegacje parafialne, jeśli to
możliwe z Księdzem Proboszczem na czele. (Z Listu Arcybiskupa Metropolity
Łódzkiego w sprawie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski i 500. rocznicy
obecności Cudownego Wizerunku Matki Boskiej Łaskiej)
Obraz Matki Bożej Łaskiej. Czczona w Łaskim Sanktuarium alabastrowa
płaskorzeźba zaliczana jest do najpiękniejszych dzieł włoskiego renesansu w Polsce.
Powstała pod koniec XV w. we Włoszech, prawdopodobnie w pracowni Andre'a della
Robbia. Do Polski przywiózł ją w 1515 r., powracający z Soboru Laterańskiego V,
prymas Jan Łaski. Była ona darem papieża Leona X. Śnieżnobiały relief w formie tonda
o 40 cm średnicy przedstawia Maryję odzianą w suknię i płaszcz o delikatnej draperii,
trzymającą w ramionach błogosławiące wiernych Dziecię Jezus. 25 września 2005 r. na
głowy Jezusa i Maryi nałożono korony poświęcone przez papieża Jana Pawła II.
Aktu koronacji dokonał kardynał Józef Glemp.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
OFIARUJ MODLITWĘ ZA OJCZYZNĘ
„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu
ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu" (św. Jan Paweł II)
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„Zanim stąd odejdę – proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu
na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością … Abyście nigdy nie
zwątpili, i nie znużyli się, i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni,
z których wyrastamy.” (św. Jan Paweł II)
„Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją
w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne
przyjście Moje” (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 1732)
OJCZYZNA MOJA – TO TA ZIEMIA DROGA,
GDZIEM UJRZAŁ SŁOŃCE I GDZIEM POZNAŁ BOGA,
GDZIE OJCIEC, BRACIA I GDZIE MATKA MIŁA
W POLSKIEJ MNIE MOWIE PACIERZA UCZYŁA.
(Fragment wiersza Marii Konopnickiej „Ojczyzna”)

Świętego Andrzeja Apostoła – 30 listopada
Św. Andrzej Apostoł pochodził z Betsaidy i był młodszym bratem św. Piotra.
Z pochodzenia był Żydem. Tak jak jego brat, był rybakiem. Początkowo św. Andrzej był
uczniem św. Jana Chrzciciela. On właśnie jako pierwszy z braci miał szczęście spotkać Pana
Jezusa nad Jordanem. Scenę powołania Andrzeja na Apostoła opisują wszyscy ewangeliści.
Z uwagi na to, że jako jeden z pierwszych został uczniem Pana Jezusa, wszyscy umieszczają
św. Andrzeja na czwartym (Mk), a nawet na drugim (Mt i Łk) miejscu w wykazach
Apostołów.
Jednak to powołanie nie było trwałe. Opuścili oni Jezusa po pierwszym spotkaniu
i wrócili do Galilei, do swego rybackiego życia. Ewangelista Mateusz opisał scenę
powtórnego powołania braci Andrzeja i Szymona zajętych pracą rybacką. Ewangelista pisze,
że Jezus powiedział do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". A ich
odpowiedź była natychmiastowa: "Zostawili sieci i poszli za Nim".
Przez cały okres publicznej działalności Pana Jezusa należał do Jego najbliższego
otoczenia. W domu Andrzeja i Piotra w Kafarnaum Chrystus niejednokrotnie się
zatrzymywał. Andrzej był świadkiem cudu w Kanie (J 2, 1-12) i cudownego rozmnożenia
chleba (J 6, 8-15). Ostatni raz występuje on w Ewangeliach jako pośrednik między poganami
a Panem Jezusem( J 12, 20-22).
O ile mamy jakieś informacje o życiu św. Andrzeja przed Zesłaniem Ducha Świętego,
o tyle trudniej jest ustalić miejsce jego życia po Pięćdziesiątnicy. Wszystkie źródła są zgodne,
że św. Andrzej zakończył swoje apostolskie życie śmiercią męczeńską 30 listopada 65 lub 70 roku w Patras w Achai (Grecja), na drzewie
krzyża przeżegnawszy zebranych wyznawców, został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery X. Wyrok ten przyjął z
wielką radością - cieszył się, że umrze na krzyżu, jak Jezus. Litera X jest pierwszą literą imienia Chrystusa w języku greckim (od Christos,
czyli Pomazaniec).
Prawosławni uważają, że św. Andrzej umierał aż trzy dni, bo do krzyża został przywiązany, a nie przybity - w ten sposób chciano
wydłużyć jego cierpienie. Przez cały ten czas w obecności tłumu wyznawał wiarę w Chrystusa, pouczał zebranych, jak należy wierzyć
i jak cierpieć za wiarę. Dla prawosławnych św. Andrzej jest jednym z najważniejszych świętych, nazywają go Apostołem Słowian.
Według ich tradycji św. Andrzej dotarł nad Dniepr i Don i jest założycielem Kijowa.
Ciekawa jest historia relikwii św. Andrzeja, które wędrowały z Patras do Konstantynopola, a w czasie wojen krzyżowych do
Amalfi w pobliżu Neapolu. Jego głowę papież Pius II w XV w. kazał przewieźć do Rzymu, do bazyliki św. Piotra. Dopiero 25 września
1964 r. papież Paweł VI zwrócił głowę św. Andrzeja kościołowi w Patras. Kościół grecki posiada też relikwie krzyża, na którym umarł
św. Andrzej. Natomiast relikwia prawej ręka Apostoła znajduje się w moskiewskim Soborze Bogojawleńskim. Od 2003 r. cząstka relikwii
św. Andrzeja jest także w Polsce, w warszawskim kościele środowisk twórczych przy Pl. Teatralnym.
W ikonografii św. Andrzej Apostoł przedstawiany jest jako starszy mężczyzna o gęstych, siwych włosach i krzaczastej, krótkiej
brodzie. Powracającą sceną w sztuce religijnej jest chwila jego ukrzyżowania. Atrybutami Świętego są: "krzyż św. Andrzeja" w kształcie
litery X, księga, ryba, sieć. Formę krzyża św. Andrzeja mają znaki drogowe ustawiane przy przejazdach kolejowych.

Trzy Kościoły
Listopad to miesiąc szczególny. Nasze myśli kierują się w tym czasie ku rzeczom ostatecznym. Więcej czasu poświęcamy
na refleksję nad tym co nas czeka, kiedy opuścimy ten świat. Wspominamy tych, których nie ma już wśród nas… Wierzymy, że
nasze rozstanie z nimi jest czasowe i kiedyś po tamtej stronie znów się spotkamy.
Fizyczne rozstanie z nimi nie oznacza zerwania wszelkich więzi łączących zmarłych z żywymi. Odmawiając katolickie
wyznanie wiary mówimy: "Wierzę (...) w świętych obcowanie" Słowo "obcowanie" nie jest szczęśliwym tłumaczeniem. kojarzy się
ze słowem "obcy". Trafniejsze byłoby sformułowanie "wierzę we wspólnotę świętych". Nie chodzi tu o świętych kanonizowanych
przez Kościół, ale o wszystkich wyznawców Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie nazywali samych siebie świętymi. Tak też pisze
św. Paweł w swoich listach o uczniach Mistrza. Kościół jako mistyczne Ciało Chrystusa, Kościół świętych, to jakby trzy części, trzy
społeczności:
Pierwsza to Kościół istniejący tu na Ziemi, którego widzialną Głową jest następca św. Piotra, Kościół walczący,
lub pielgrzymujący. Obydwie nazwy są uprawnione, bo określają dwa aspekty Kościoła tu na Ziemi. Tu jesteśmy pielgrzymami,
zawsze w drodze. Podążamy za naszym Nauczycielem, do Niebieskiej Ojczyzny, jak niegdyś Izrael do Kanaan. Czas ziemskiej
wędrówki jest też czasem walki. Walczymy ze złem które nas otacza, z szatanem, a także ze swoimi wadami, przywarami, złymi
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nawykami. nasza walka będzie trwała aż do śmierci. Naszą bronią jest Msza św., sakramenty, Różaniec, modlitwa Kościoła
hierarchicznego.
Drugą wspólnotą jest Kościół cierpiący lub pokutujący. Ci, którzy już odeszli, ale nie są
jeszcze gotowi do spotkania z Panem. Dopełniają w czyśćcu swego zbawienia; oczyszczają się w
mękach czyśćcowych. Tęsknią za Bogiem, co jeszcze zwiększa ich cierpienia. Pociechą dla nich
jest perspektywa osiągnięcia Nieba.
Kościół triumfujący to ci, którzy osiągnęli już zbawienie, pozbyli się wszelkich trosk.
Cieszą sie chwałą Boga i uczestniczą w radości, która nie będzie miała końca. To właśnie ich
wspominamy 1 listopada.
Tak więc Kościół Chrystusowy złożony jest jakby z trzech grup. Istnieją one wobec siebie
w zależności. Ta zależność to modlitwa wstawiennicza. Świeci w Niebie z Maryją na czele
wstawiają się za nami. możemy prosić ich o modlitwę i pomoc w różnych sprawach, małych
i wielkich. Są też dani nam na wzór do naśladowania. Z kolei my mamy obowiązek modlić się za
dusze cierpiące w czyśćcu. Czas ich zasług się skończył. Oni nic nie mogą dla siebie zrobić. My
możemy im pomóc ofiarowując za nich Msze święte, nasze modlitwy, posty i odpusty. Gdy
opuszczą czyściec i będą zbawieni, pomogą nam wstawiając się u Boga za nami.
Świętych obcowanie to więź łącząca te trzy Kościoły tworzące jeden Kościół Chrystusowy.

Źródło:http://www.piotrskarga.pl/bog-sie-rodzi-,2678,3667,p.html
Mirosław Wasilewski

TA

NASZA MŁODOŚĆ.

"Ta nasza młodość" śpiewała przed laty w Piwnicy pod Baranami nieżyjąca już Halina Wyrodek. W piosence, wykonanej
bardzo ekspresyjnie, niemal wykrzyczanej, brzmi tęsknota za utraconą młodością. Młodość doceniona staje się dopiero
w jesieni życia, a tak lekceważona wtedy, gdy życie mamy przed sobą .
Któż nie chciałby być młody? Dla młodych nie ma rzeczy niemożliwych, świat należy do młodych. Ludzie młodzi wierzą ,
że ich pokolenie nie przeminie i zdołają ocalić swój świat. Tymczasem czas ucieka i zegar biologiczny tyka.
Młodość odchodzi cicho i niezauważenie; przychodzi wiek męski. Wiek męski - wiek klęski, jak pisał wieszcz. Świat
wygląda trochę inaczej. Młodzieńczy zapał i entuzjazm gdzieś uciekają. Pojawia się więcej refleksji i wyhamowania. Pojawia
się wtedy świadomość, że kiedyś nadejdzie jesień. A gdy ona już przyjdzie,
następuje wyciszenie, żal i tęsknota za tym, co przeminęło i już nie wróci.
Kiedy na rekolekcjach śpiewany jest Apel Jasnogórski w drugiej
wersji, przy słowach "Maryjo - jesteśmy młodzi" obserwuję niejednokrotnie
na twarzach ludzi w wieku statecznym błąkający się uśmiech. Ludzie
posunięci w latach śpiewają, że są młodzi. Ale niesłusznie czują się niepewnie.
Dla Boga wszyscy jesteśmy młodzi niezależnie od metryki. Jak Bóg
jest Bogiem żywych, a nie umarłych, tak samo jest Bogiem ludzi młodych,
a nie starych. Msza święta odprawiana w starym rycie trydenckim zaczyna
się psalmem Judica 43 (42 Wlg) z antyfoną: Introibo ad altare Dei, ad Deum
qui laetificat juventutem meam , co oznacza przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Tymi
słowami modli się kapłan, nawet, gdy ma 90 lat, gdyż w kontekście wiary nie idzie o młodość fizyczną lecz duchową.
Św. Ambroży mówi o młodości jako stanie człowieka po chrzcie świętym z nowym życiem łaski. Przez chrzest staliśmy się jak
nowonarodzone dzieci i nosimy w sobie wieczną młodość, nakierowaną ku życiu wiecznemu. To grzech czyni człowieka starym,
a łaska uświęcająca obdarowuje go nowym życiem, młodością. Dopóki trwamy w stanie łaski jesteśmy młodzi. W nowym rycie,
w niektórych kościołach, modlitwa ta odmawiana przed Mszą Świętą, u stopni ołtarza.
Tak więc właśnie w listopadzie, miesiącu tych, co odeszli, przypomnijmy sobie niezależnie od liczby ukończonych lat,
że dla Boga wszyscy jesteśmy jednym Kościołem. Nie ma ludzi umarłych ani ludzi starych. Dla Pana wszyscy jesteśmy młodzi.

Mirosław Wasilewski

BRAMA ŚWIĘTA (5)

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia br. rozpocznie się w całym Kościele katolickim Jubileuszowy
Rok Miłosierdzia. Rozpocznie się on uroczystym otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W drzwiach tych znajduje się
16 obrazów - płaskorzeźb wyrytych w brązie. Ich wymowa jest szczególna, gdyż jest ściśle związana z główną myślą ogłoszonego Roku
Miłosierdzia. W kolejnych miesiącach analizować będziemy poszczególne obrazy – płaskorzeźby zawarte w Świętej Bramie. W opracowaniu
wykorzystano obszerne fragmenty ksiązki kard. Virgilio Noe pt. „Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie:”

P ANEL CZWARTY - A NIOŁ Z WIASTOWANIA

„…Anioł wszedł do niej I rzekł: „Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą.” Ona zmieszała się na te słowa i rozważała co
miałoby znaczyć to pozdrowienie” (Łk1,28-29)
Płaskorzeźba zwiastowania ukazuje Anioła w pozycji pionowej wznoszącego się w powietrzu, tak jak pokazywano go
w starożytności… Wśród płaskorzeźb Bramy Świętej pierw szemu Aniołowi stojącemu u progu Raju z ognistą szpadą
odpowiada inny Anioł o pięknym imieniu Gabriel, odziany w bogatsze szaty . Zbliża się do skromnie ubranej niewiasty, aby
przemówić do niej w imieniu Boga. Pozdrawia ją tytułem nigdy wcześniej nie używanym w stosunku do jakiegokolwiek
stworzenia: „pełna łaski”, tak, że jej piękność okryje cieniem wspaniałość wszystkic h aniołów. Jej godność stawia ją na
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szczycie całego stworzenia. „Pan z Tobą”. Bóg wybrał ją, aby od niej zacząć dzieło zbawienia i
przez nią je kontynuować. Pocznie syna i wyda go na świat – syna swego i syna Odwiecznego
Ojca. Przyniesie On wybawienie wszystkim żyjącym w biedzie, bo jest Jezusem tzn. Zbawicielem.
Pozdrowienie Anielskie nieustannie recytowane jest w Kościele powtarzanym „Zdrowaś Maryjo…”.
Jeszcze bardziej uroczystego charakteru nabiera w modlitwie „Anioł Pański”.
W przeszłości ukazywano zawsze anioła przynoszącego podarek ich królowej. Przez
wieki była to laska ozdobiona jak pastorał. Później wkładano w ręce Anioła wiec znie zieloną
gałązkę – symbol pokoju, który Bóg chciał zawrzeć z ludźmi. W późnym średniowieczu gałązka
zmieniła się w śnieżnobiałą lilię ofiarowaną przez Anioła królowej, jako symbol nieskończonej
czystości.
Pomiędzy Aniołem a Maryją stoi wazon z kwiatami, widoczny na panelu trzecim. Ma on
precyzyjne znaczenie: kwiaty przypominają nam wiosnę, tzn. porę roku , w której mało dokonać
się Zwiastowanie. Kwiat oznacza również Nazaret, a św. Bernard z Clairvaux przyp omina, że:
Kwiat (Jezus) zechciał począć się z kwiata (Maryja) w kwiecie (Nazaret) w okresie kwiatów
(wiosna).
W następnym odcinku: „Panel piąty Bramy Świętej – CHRZEST W JORDANIE”

MAŁY FRANCISZEK

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

J

uż zaszło październikowe słońce, a jesienny mrok zbliżającego się listopada okrył klasztor
w Niepokalanowie. W bazylice skończyło się nabożeństwo różańcowe, podczas którego ojciec
gwardian wygłosił kazanie o tym, że chociaż każdy święty ma swoją drogę do Boga, to
przecież wszyscy razem są jak paciorki jednego różańca, złączeni łańcuszkiem Bożej miłości
poprzez tajemnice życia, śmierci i zmartwychwstania. Razem z Jezusem Chrystusem
ukrzyżowanym stanowią piękną i pełną jedność. Dodał też, że ludzie stają się tym bardziej święci
im więcej ich łączy, a mniej dzieli.
Po tym kazaniu, gdy ludzie wyszli z kościoła, a brat zakrystian wygasił światła i zamknął na klucz
ciężkie drzwi bazyliki, wewnątrz zapanował tajemniczy mrok, rozproszony jedynie czerwonym
światłem wiecznej lampki. Wówczas z ołtarzy zeszli święci Franciszek i Maksymilian, wzięli się pod
ręce i przechadzając się wzdłuż głównej nawy rozmawiali przyciszonymi głosami:
Franciszek: Słyszałeś słowa ojca gwardiana Maksymilianie?
Maksymilian: Słyszałem, oczywiście. Zawsze słucham tego, co się tu mówi. Ojciec gwardian ma rację.
Jak dalej przebiegała nocna rozmowa św. Franciszka z św. Maksymilianem dowiecie się za miesiąc.

Żeby być świętym, nie trzeba udawać świętego
DRODZY MARCINIE, MIKOŁAJU , Z OSIU , WIKTORIO, NIKOLO, H UBERCIE , ALEKSIE, M ARTYNKO, ADRIANIE, M ATEUSZU ,
PIOTRZE , J ASIU , M ARYSIU , AGNIESZKO I WSZYSTKIE D ROGIE DZIECI , każde z was posiada swojego świętego patrona. Może to
być wasz imiennik lub szczególnie umiłowany święty. Oglądacie ich na pewno na wielu obrazkach. Możecie się do nich zwracać
prostą modlitwą jaką jest Litania do Wszystkich Świętych. Postarajcie się poznać ich życie.
Dziś zapraszam Was do stworzenia galerii wszystkich waszych świętych patronów. Niech każdy z Was namaluje
swojego patrona i podpisze wezwaniem z litanii np.: Święty Michale módl się za nami, Święta Anno módl się za nami … itp.

Do zobaczenia na najbliższym wręczeniu nagród w ostatnią niedzielę listopada po mszy św. o godz. 11.00.
Pozdrawia Was - Wasz Anioł

Na ostatniej stronie - Migawki z życia parafii :
 W ramach przygotowań Archidiecezji Łódzkiej do Światowych Dni Młodzieży i Roku Miłosierdzia, w sobotę, 26 września br. zorganizowana była
pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach (fot. Maria Niedziela)
 Msza święta i procesja z relikwiami św. Siostry Faustyny z Placu Niepodległości z kościoła pod jej wezwaniem ulicą Piotrkowską do Bazyliki
Archikatedralnej – 10 października br.(fot. Maria Niedziela)
 Pielgrzymka do Niegowici i Gdowa w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II Papieża. (fot. Maria Mazurkiewicz)
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Z KANCELARII PARAFIALNEJ
Mocą działania Ducha św. i przez polanie wodą, dar Życia Bożego
W październiku 2015 otrzymali:
Amelia Jagoda Wiewióra, Dawid Sypka, Julia Karolina Skierska, Maria Miązek, Alicja Gołdyn,
Maksymilian Piotr Brzózka, Marianna Magdalena Marlicka, Remigiusz Gawryszczak

Sakramentalny związek małżeński
W październiku 2015 zawarli:
Andrzej Jacukowicz i Aleksandra Wójcik,
Artur Albiniak i Anna Tutka,
Dorian Topolski i Karolina Jóźwiak

W miesiącu październiku 2015 odeszli do Pana - Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Marta Krajewska, Tadeusz Konopa, Jarosław Kmieć, Halina Miksa, Maria Kacprzak, Eugeniusz
Seliwiak, Janina Garstka, Jerzy Kopias, Klara Łokaj, Zofia Król, Mirosława Jankowska, Tadeusz
Piechulski, Ryszard Hinc, Andrzej Baranowski, Zofia Kwiatkowska

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 (z udziałem dzieci); 12.30; 18.00
w ostatni piątek miesiąca – 27.11.2015 - Msza św. w intencji zmarłych polecanych Bogu w parafialnych wypominkach
oraz tych, którzy odeszli od nas w miesiącu listopadzie
godz. 18.00

 Adoracja Najświętszego Sakramentu: w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej od godz. 15:00
 WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
w środy po Mszy Św. o godz. 18:00

KANCELARIA PARAFIALNA:
Dni powszednie: 9.00-12.00;

15.00-17.00;

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Tel.: 42-233-67-77

Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Mozaiki z frontu
kościoła”. 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
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