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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
Celem naszego życia jest osiągnięcie zbawienia.
Ta prawda staje przed nami w nadchodzących dniach.
Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień
Zaduszny, miesiąc listopad, to dni zadumy, zamyślenia nad naszym życiem.
To czas uświadomienia sobie, że śmierć niczego nie kończy, jest tylko przejściem do życia, które
ukazał nam Chrystus po swoim Zmartwychwstaniu.

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:

Kościół
trzeba
robić po
Bożemu
Z kazania metropolity
łódzkiego arcybiskupa
Grzegorza Ryśa
wygłoszonego podczas
mszy św
26 października br., w
połowie drugiego
posiedzenia plenarnego IV
Synodu Archidiecezji
Łódzkiej .

O trzech krokach na drodze wiary: przód. ”
słuchanie, bliskość, świadectwo
Wiara przychodzi przez życie.Chciałbym powiedzieć ludziom To życie miłością Boga zmienimłodym, w imieniu nas wszyst- ło nasze istnienie. – jesteśmy
kich dorosłych: przepraszam, wezwani do kontynuowania
jeśli często was nie wysłuchali- dzieła Bożego na sposób Bośmy; jeśli zamiast otwierać dla ga, stając się bliskimi, trzymawas serce, napełnialiśmy wa- jąc się Jego, w komunii między
sze uszy. Jako Kościół Jezusa nami, blisko naszych braci.
pragniemy słuchać was z miło- Bliskość: oto sekret przekazyścią, będąc pewnymi dwóch wania istoty wiary.
rzeczy: że wasze życie jest
cenne dla Boga, ponieważ
Bóg jest młody i kocha ludzi
młodych; i że wasze życie jest
cenne również dla nas, a
wręcz konieczne, aby iść na-

To niechrześcijańskie oczekiwać aż szukający bracia zapukają do naszych drzwi. Powinniśmy do nich iść, nie niosąc
samych siebie, ale Jezusa.

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA:
Bóg jest Bogiem miłosierdzia!
Przyjrzyjcie się Bogu jaki jest,
bo ten obraz Boga jaki macie
jest absolutnie błędny. Bo jeśli
my mamy błędny obraz Boga,
to konsekwentnie tworzymy
zwariowany Kościół oparty na
swoim własnym myśleniu, na
własnym wyczuciu. My zrobimy Kościół po swojemu, ale
wszyscy z tego powodu będą
cierpieć! Kościół trzeba robić
po Bożemu. Dlatego tak ważne jest pytanie: Kim jest Bóg?

GŁOS

ŚWIĘTEGO

Jaki jest Bóg?
– Bóg jest bezinteresowny w
Miłości! Bóg sadzi człowieka,
a potem patrzy jak człowiek
rośnie i cieszy się, jak człowiek
owocuje, że człowiek się rozwija! Nie najważniejsze jest to,
na co da się przeliczyć obecność młodych w Kościele.
Najpierw najważniejsze jest
zobaczyć jak rosną, jak się

FRANCISZKA

stają coraz piękniejszymi ludźmi, coraz dojrzalszymi! Jak
sami owocują dla siebie. Jak
odkrywają w sobie talenty. Jak
potrafią nimi żyć. Jak potrafią
je wykorzystać. Jak odkrywają
w sobie to, co jest najważniejsze – zdolność do miłości!
Ucieszyć się młodymi ludźmi,
którzy są piękniejsi, dojrzalsi!
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W październiku 2018
Mocą Chrztu Świętego,
przez polanie wodą
do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:

Sakramentalny związek
małżeński zawarli:

Olgierd Krautsztrung
i Milena Gizińska,

Mateusz Bernacik
i Violetta Andrzejewska

Maja Anna Krawczyk,
Karol Jan Śniecikowski,
Bianka Sara Banaszczyk,

3

Odeszli do Pana…
Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…
Regina Lach, Zbigniew Sikorski, Stanisław Migdal, Alicja
Powązka, Regina Kmieciak,
Marianna Chmiel, Helena Wasilewska, Henryka Grzegorzewska, Jerzy Piech, Stefan Wodnicki, Aleksandra Dzięcioł, Mirosława Welke, Zofia Jóźwiak,
Jan Lenica, Krystyna Hofman,
Henryk Skonieczny, Andrzej
Kaczmarek, Andrzej Pluta, Adam Drożdż, Agnieszka Rotańska, Błażej Bierczyński
Msza św. jest

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku) …...………………..…….6.30; 7.30; 17.00;
18.00
SOBOTY………………………...……………………………….……….…….7.00; 7.30;
8.00; 18.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA……….....7.00; 8.00; 9.30;
11.00 (z udziałem dzieci);
12.30; 18.00
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom w czwartki …….….…...17.30
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU w ostatni piątek miesiąca …….….……….18.00
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej …....15.00 – 17.30
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH w niedziele przed Mszą Św. …………...……...7.00; 8.00; 9.30; 11.00
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w środy …….…...…………………….18:00

naszą
najdoskonalszą
modlitwą, bo
zanosimy ją do
Ojca wraz z
ofiarą Jego
Syna.

KANCELARIA PARAFIALNA:
Tel.: 42-233-67-77

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

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:
AKCJA KATOLICKA – Spotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, we wtorki po Mszy sw. o godz. 17.30; w miesiącu
listopadzie: 13 - go i 27-go.
Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Koscielnym – ks. Tadeusz Socha
SCHOLA – proby w soboty o 8.45. Schola spiewa podczas mszy swiętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00
ASYSTA – spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Socha
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA - Spotkania ministrantow - w kazdą sobotę o godz. 9.00. Opiekunem jest ks. Robert
Kuzma
ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą w trzecie niedziele miesiąca o godz. 17.00.
DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunem jest ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. Zesłania Ducha Swiętego w Łaskowicach
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU
MODLITWY NA LISTOPAD 2018
POWSZECHNA POWIERZONA PRZEZ
PAPIEŻA FRANCISZKA

Aby język serca i
dialogu przeważał
zawsze nad językiem
oręża.
Członkowie Kół Różańcowych odmawiają codziennie jedną wyznaczoną
dziesiątkę różańca

KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY I KOŚCIOŁA

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ

W 100-lecie odzyskania
niepodległości
wdzięczni Bogu i naszym
przodkom
módlmy się o pomyślność dla naszej
Ojczyzny i trwanie w
tradycji chrześcijańskiej.

Aby
świadectwo
życia rycerzy Niepokalanej było dla
wszystkich
ludzi
nieustannym wezwaniem do świętości.

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

Z MARYJĄ NIEPOKALANĄ MODLIMY SIĘ O POKÓJ
W ramach projektu
„12 Gwiazd w
Koronie Maryi
Królowej Pokoju”
na świecie będzie
docelowo
12 KAPLIC
POKOJU.
W Niepokalanowie
zabłysła
Gwiazda numer 8

W ŚWIECIE I NASZEJ OJCZYŹNIE
Ks. Tadeusz Socha i Akcja Katolicka zapraszają na
pielgrzymkę do NIEPOKALANOWA i MIEDNIEWIC
w sobotę 8 grudnia 2018 r.
Cena 100 zł
W tej pielgrzymce nawiedzimy min. Kaplicę Pokoju z niezwykłą monstrancją Mariusza i Kamila Drapikowskich w Niepokalanowie, Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej, klasztor franciszkanów i klarysek w Miedniewicach
Zapewniamy
Przejazd autokarem • Ubezpieczenie • Zwiedzanie • Mszę
św.• Obiad. Wyjazd o godz. 7.00 sprzed kościoła św. Franciszka.

WYPOMINKI
celarii. Za zmarłych po-

W nadchodzących
dniach
w
szczególny
sposób uświadamiamy
sobie potrzebę modlitwy za zmarłych. Jest to
wyraz naszej wdzięczności za to, co otrzymali-

GŁOS

ŚWIĘTEGO

śmy przez ich pośrednictwo. Tradycją polską
od wieków są modlitwy
w intencji zmarłych „wypominki”.
Na
„wypominki” przyjmujemy przy wyjściu w kaplicy asysty, w zakrystii i w
dni powszednie w kan-

FRANCISZKA

l e c a n y c h
w
„wypominkach” w każdy
ostatni piątek miesiąca o
godz. 18.00 odprawiana
jest Msza św. Wypominki wyczytujemy w każdą
niedzielę przed mszami
o 7, 8, 9.30, i 11.
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WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. I czwartek miesiąca. Msze św. będą odprawiane wg porządku niedzielnego.
Dzień Zaduszny - Wszystkich Wiernych Zmarłych. I piątek miesiąca.
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 i odmówienie modlitwy za
zmarłych. Odpust ten możemy ofiarować wyłącznie za zmarłych.

3.11
4.11

5.11 PONIEDZIAŁEK

Dzień powszedni . I sobota miesiąca . Św. Marcina De Porres, zakonnika
31. NIEDZIELA ZWYKŁA. NIEDZIELA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. Św. Karola Boromeusza.
1. ROCZNICA OBJĘCIA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ I INGRESU DO BAZYLIKI ARCHIKATEDRALNEJ ARCYBISKUPA METROPOLITY GRZEGORZA RYSIA. MSZA ŚW. W ARCHIKATEDRZE O GODZ. 12.00.
Dzień powszedni . Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela

6.11

WTOREK

Dzień powszedni . Bł. Józefy Naval Girbes, dziewicy

7.11

ŚRODA

SOBOTA
NIEDZIELA

8.11 CZWARTEK
9.11
10.11
11.11

PIĄTEK

Dzień powszedni . Św. Willibrorda, biskupa
Msza św. za zmarłych Biskupów i Prezbiterów Kanoników Archikatedralnej
Kapituły Łódzkiej, bazylika archikatedralna , godz. 12.00
Dzień powszedni. Św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, dziewicy
MSZA ŚW. I MARSZ PAMIĘCI DZIECI POMORDOWANYCH w niemieckim obozie koncentracyjnym przy ul. Przemysłowej, kościół Opatrzności Bożej w Łodzi, godz. 12.00
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

12.11 PONIEDZIAŁEK

Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
32. NIEDZIELA ZWYKŁA. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.
MSZA ŚW. W BAZYLICE ARCHIKATEDRALNEJ O GODZ. 10.00
DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM
Św. Jozafata, biskupa i męczennika

13.11

WTOREK

Świętych męczenników Polski, Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

14.11

ŚRODA

15.11

CZWARTEK

SOBOTA
NIEDZIELA

16.11

PIĄTEK

17.11

SOBOTA

18.11

Dzień powszedni . Św. Mikołaja Tavelić, męczennika
Dzień powszedni . Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła
Dzień powszedni . Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik świętych Apostołów Piotra i
Pawła; św. Małgorzaty Szkockiej; św. Gertrudy, dziewicy; NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia
Świętej Elżbiety Węgierskiej

19.11 PONIEDZIAŁEK

33. NIEDZIELA ZWYKŁA.
II ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH. Msza św. w bazylice archikatedralnej, wspólny posiłek
ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH WYPADKÓW DROGOWYCH
Dzień powszedni. Bł. Salomei, dziewicy

20.11

WTOREK

Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

21.11

ŚRODA

NIEDZIELA

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

22.11 CZWARTEK

Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

23.11

PIĄTEK

Dzień powszedni . Świętego Klemensa I, papieża i męczennika, św. Kolumbana, opata

24.11

SOBOTA

25.11

Świętych męczenników wietnamskich Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy

26.11 PONIEDZIAŁEK

34. NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Można uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa „O Jezu Najsłodszy,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego”
PATRONALNE ŚWIĘTO AKCJI KATOLICKIEJ I LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
Dzień powszedni . Św. Leonarda z Porto Maurizio, prezbitera; Bł. Jakuba Alberione

27.11

WTOREK

Dzień powszedni . Św. Wirgiliusza, biskupa

28.11

ŚRODA

29.11

CZWARTEK

30.11

NIEDZIELA

PIĄTEK

Dzień powszedni . Św. Stefana Młodszego, męczennika
Dzień powszedni . Bł. Marii Klementyny Anuarity Nengapeta, dziewicy i męczennicy
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
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Medytacja Ikony św. Jana Pawła II Pielgrzyma Świata - cz. 2
napisanej w latach 2010-2014 przez mniszkę karmelitankę bosą
z Islandii z okazji kanonizacji Papieża

Od roku
możemy kontemplować w
naszym kościele (w kaplicy
Matki Boskiej
Częstochowskiej) tą nietypową
ikonę.
Odczytujemy na
niej kolejne sceny
z życia Papieża Polaka zapisane
na pasie ornatu i na skrzydłach
ikony-tryptyku.

Papież jedną
ręką błogosławi,
drugą wspiera
na Krzyżu, który
był dla niego
ptzrsłaniem o
nieskończonej
miłości Boga

Scena 5 - ukazuje św. Jana
Pawła II miłującego ludzi nawiązując do licznych pielgrzymek. W wielobarwnym tłumie odnajdziemy młodych
starszych, chorych, dzieci,
świeckich i zakonnych oraz
ludzi z różnych kontynentów.
Papież ogarnia wszystkich
swoim płaszczem rozpostartym nad ich głowami. Wspólnocie ziemskiej towarzyszy
wspólnota niebiańska - to
przedstawiciele świętych i
błogosławionych, postawionych przez Jana Pawła II na
świeczniku Kościoła. Cała ta
wspólnota tworzy jeden Kościół Chrystusowy - w Niebie
i na Ziemi.

Scena 6 – to scena otwarcia
roku jubileuszowego 2000 przejścia przez Święte Drzwi
Bazyliki Św. Piotra. Jest przedstawiona w nietypowy sposób. Patrzymy na Papieża i tłum podążający za nim jakby z wnętrza bazyliki. Równocześnie jej budowla
wznosi się z tyłu poza Ludem
Bożym, zgromadzonym na Placu i
podążającym za Ojcem Świętym
jak trzoda za pasterzem. Wyraża
się tu tajemnica Kościoła w zamyśleniu Jezusa Chrystusa przekraczającego bariery czasu i przestrzeni, Misterium przejścia Ludu
Bożego na przestrzeni wszystkich
wieków - z doczesności do Ziemi
Obiecanej - do Domu Ojca, a
wysoko ponad głowami wszystkich wznosi się laska krzyża.
Scena 7. Tematem rozważań
jest tu Miłosierdzie, o którym Bóg
przypomniał ludzkości przez św.
Faustynę Kowalską i wskazał je
jako ratunek dla człowieka. Promienie czerwony i biały, wychodzące z Serca Jezusa tworzą namiot nad głową Papieża. Papież
klęcząc pogrążony jest w modlitwie. U progu tego namiotu spotyka on Boga twarzą w twarz, a
jednocześnie pozostaje wciąż u

wrót Tajemnicy. Poznaje ją,
na ile jest to możliwe w
naszym ziemskim wymiarze,
by w wieczności poznawać
ją w nieskończoność. Papież
widzi jak bezcenny jest ten
dar i, władzą daną mu od
Boga, przekazuje ją ludziom.
Scena 8. Ziemska pielgrzymka Jana Pawła II dobiegła końca. Widzimy dobrze
znaną scenę z jego pogrzebu
- powiew wiatru zamknął
księgę pięknego życia.
Trumna ustawiona jest na
nagiej skale. Papież pragnął,
by wszystko co dotyczy jego
pogrzebu naznaczone było
prostotą. Grupa pochylonych w rozmodleniu postaci
po obu stronach trumny to
hołd i wdzięczność, jakie w
tym dniu złożył Janowi Pawłowi II cały świat. Świat jednoczy się, żegnając tego,
który tak bardzo zabiegał o
jedność. Ludzie po prostu
przyszli do niego, podobnie
jak on pielgrzymował nieustannie do nich - i usłyszeli
słowa: Szukałem was, a teraz
wy przyszliście do mnie.
(cdn.)

Spacer Niepodległości na Starym Cmentarzu
Akcja Katolicka Archidiecezji
Łódzkiej
zaprasza
wszystkich na Spacer Niepodległości
po
Starym
Cmentarzu w Łodzi. W ten
sposób chcemy uczcić setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Historia wolnej Łodzi,
jej bohaterów zapisana na
grobach i pomnikach łódz-

GŁOS
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FRANCISZKA

kiej nekropolii warta jest poznania i
utrwalenia w pamięci.
Spotykamy się w
piątek 9 listopada
2018 roku o godz.

11.00 przed bramą katolickiej części Starego Cmentarza w Łodzi przy ulicy
Ogrodowej.
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Święty miesiąca - 20 listopada

Św. Rafał Kalinowski
Józef Kalinowski urodził
się 1 września 1835 r. w
Wilnie, w szlacheckiej rodzinie. Jego ojciec był profesorem matematyki na
Uniwersytecie
Wileńskim.
Po ukończeniu z wyróżnieniem Instytutu Szlacheckiego w Wilnie (1843-1850),
Józef podjął studia i w Mikołajewskiej Szkole Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, uzyskał tytuł inżyniera.
Wstąpił do wojska. Wtedy właśnie przestał przystępować do sakramentów
świętych, do kościoła chodził rzadko, przeżywał rozterki wewnętrzne, a także
kłopoty związane ze swoją
narodowością, służbą w
wojsku rosyjskim i zdrowiem. Po ukończeniu szkoły
(1855) został adiunktem
matematyki i mechaniki
budowlanej oraz awansował do stopnia porucznika.
Czując, że zbliża się powstanie, podał się do dymisji. Został członkiem Rządu
Narodowego i objął stanowisko ministra wojny w
rejonie Wilna. Następnie
wyjechał do Warszawy.
Jednocześnie,
wspierany
modlitwami matki i rodzeństwa, przeżywał nawrócenie religijne. M.in. pod
wpływem
lektury Wyznań św. Augustyna:
nie tylko wrócił do praktyk
religijnych, ale przejawiał w
nich szczególną gorliwość.
Przyłączył się do powstania
styczniowego,
mając jednocześnie świadomość jego daremności.
W liście do brata pisał: "Nie
krwi, której do zbytku przelało się na niwach Polski,

ale potu ona potrzebuje".
Po upadku powstania powrócił do Wilna, gdzie 24
marca 1864 r. został aresztowany i skazany na karę
śmierci. Już w więzieniu
otaczała
go
atmosfera
świętości.
Władze carskie zamieniły
mu wyrok na dziesięcioletnią katorgę na Syberii. Podczas pobytu na Syberii oddziaływał na współtowarzyszy swoją głęboką
religijnością, zadziwiał niezwykłą wprost mocą ducha,
wspierał dobrym słowem i
modlitwą, czuwał przy chorych, pocieszał i podtrzymywał nadzieję. Dzielił się
z potrzebującymi nie tylko
skromnymi dobrami materialnymi, ale również bogactwem
duchowym.
Szczególnie chętnie katechizował dzieci i młodzież.
Po ciężkich robotach Józef
Kalinowski powrócił do kraju w 1874 r. Uzyskał paszport i wyjechał na Zachód
jako wychowawca młodego
księcia Augusta Czartoryskiego
(beatyfikowanego
przez św. Jana Pawła II w
2003 r.). Opiekował się nim
przez trzy lata.
W lipcu 1877 r., mając już
42 lata, Józef Kalinowski
wstąpił
do
nowicjatu
karmelitów
w
Grazu
(Austria),
przybierając
zakonne imię Rafał od
św. Józefa. Po studiach
filozoficznych i teologicznych na Węgrzech, złożył
śluby zakonne i otrzymał
święcenia kapłańskie 15
stycznia 1882 r. w Czernej
koło Krakowa. W kilka miesięcy później został przeorem klasztoru w Czernej.

Posługiwał się językiem
polskim, francuskim, rosyjskim, łacińskim, niemieckim, angielskim, włoskim i
hiszpańskim. Bolał nad rozłamami na łonie chrześcijaństwa i żywił nadzieję na
jedność Kościoła. Przez ponad 20 lat przyjaźnił się ze
św. Albertem Chmielowskim, często gościł go w
Czernej. Z jego inicjatywy
został założony klasztor
karmelitanek
bosych
w
Przemyślu, później we Lwowie oraz klasztor wraz z
niższym seminarium w Wadowicach.
Wiele
godzin
spędzał w konfesjonale nazywano
go
"ofiarą
konfesjonału".
Św. Rafał Kalinowski spędził w zakonie 30 lat. Był
słabego zdrowia, często
chorował, prawdopodobnie
był też gruźlikiem. Zmarł
15 listopada 1907 r. w
Wadowicach,
w
opinii
świętości.
Jego
relikwie
spoczywają w kościele karmelitów w Czernej. Uważany jest za patrona Sybiraków.
Beatyfikował go św. Jan
Paweł II w 1983 r. podczas
Mszy świętej na krakowskich Błoniach; kanonizacji
dokonał w Rzymie w roku
1991. Św. Rafał Kalinowski
jest patronem oficerów i
żołnierzy, orędownikiem w
sprawach trudnych.

„Świat
wszystkiego
może mnie
pozbawić, ale
zawsze zostanie
jedna kryjówka,
dla niego
niedostępna:
modlitwa. W niej
da się streścić
przeszłość,
teraźniejszość i
przyszłość w
postaci nadziei”
Rafał Kalinowski
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MUZYKA TO PASJA I MODLITWA
rozmowa z Pauliną Twardowską, organistką

Pełnimy posługę
wzbogacając
liturgię mszy św.
niedzielnej i
świątecznej.
Mamy
oczywiście w
repertuarze
kolędy, pieśni
pasyjne i inne
okolicznościowe

GŁOS

Po raz kolejny przedstawiam w naszej parafialnej gazetce organistkę Paulinę Twardowską – od
wielu lat związaną z naszą parafią. Powodem tej rozmowy jest obchodzone 22 listopada wspomnienie św. Cecylii - patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalnomuzycznych. Jest też drugi powód naszej rozmowy tzn. podsumowanie pewnego dość długiego
etapu Twojej pracy i życia. Przypomnij, od ilu lat byłaś związana z naszą parafią?
PT: W parafii św. Franciszka z Asyżu pracowałam od 2002 roku, czyli przez 16 lat.
Teraz nastąpiła zmiana w Twojej pracy? Jaka?
PT: Zmiana zatrudnienia, a więc zmiana parafii w której pracuję. Od prawie miesiąca jest to
kościół Świętej Anny przy ul. Rydza-Śmigłego
Wróćmy do lat przepracowanych w naszej parafii. Jak zmieniło się w tym czasie Twoje życie
zawodowe? Wiem, że aktywnie spędzasz czas w - nazwijmy to – świecie muzyki. Poza pracą
organistki, z powodzeniem próbujesz swoich sił w chorale gregoriańskim. Czy można powiedzieć, że jest to twoja kolejna pasja muzyczna? Czy możesz nam coś o tym opowiedzieć?
PT: Tak. Chorał Gregoriański to pasja i modlitwa. Śpiewam w Scholi Gregoriańskiej przy Archidiecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej. Śpiewamy wg metody Solesmes. Jest to zbiór
zasad opracowanych przez benedyktynów z Francji. Dwa razy więc wyjeżdżaliśmy do Triors
we Francji i tam bezpośrednio od benedyktynów pobieraliśmy naukę tego charakterystycznego śpiewu. Oni również często przyjeżdżają do Łodzi na warsztaty – prowadzą Letnie
Warsztaty Chorału Gregoriańskiego w Łódzkim Seminarium Duchownym. Owocem tej kilkuletniej współpracy jest wydana w czerwcu 2018 roku płyta „O magnum misterium”. Została
nagrana w bazylice Krzeszowskiej - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, w pięknej późnobarokowej świątyni z przebogatym wnętrzem, nazywanej Europejską Perłą Baroku, w której na
szczególną uwagę zasługują min. barokowe organy, najlepiej zachowane w tej części Europy.
Prowadzisz też Chór TON. Chór niedawno obchodził 70 – lecie swego istnienia. Od ilu lat Ty
pracujesz z chórzystami?
PT: W maju tego roku minęło 30 lat
To bardzo długi czas. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć?
PT: Pełnimy posługę wzbogacając liturgię mszy św. niedzielnej i świątecznej. Mamy oczywiście w repertuarze kolędy, pieśni pasyjne i inne okolicznościowe.
Praca organisty przy parafii jest specyficzna. Wymaga stałej dyspozycyjności, codziennie rano i
wieczorem. Brak wolnych sobót i niedziel, dochodzą próby z chórem, ale to nie wszystko – jest
jeszcze schola, pogrzeby, dni zwiększonej dyspozycyjności – święta uroczystości, pierwsze komunie itp i …. życie rodzinne - w związku z tym, inne niż w zwykłych rodzinach.
PT. Inne i bardzo trudne. Rytm życia rodzinnego jest całkowicie podporządkowany mojej
pracy.
Czy chciałabyś jeszcze jakieś słowo skierować do parafian św. Franciszka z Asyżu, nie ukrywam
bardzo przywiązanych do Twojego głosu?
PT. Są kochani, dali mi dużo radości. Mówię to ze wzruszeniem i łzami w oczach. Bardzo tęsknię za szeptem ich modlitw w ciszy zanim zacznę grać.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję w imieniu parafian za rozmiłowanie w muzyce i śpiewie, za wszystkie lata pracy, w których muzyka i śpiew Chóru upiększał i wzbogacał liturgię
wielu mszy świętych i uroczystości. Życzę Ci dużo zdrowia, zadowolenia i satysfakcji z nowej
pracy, by do grona Twoich wiernych patronów dołączyła św. Anna, a jej córka Najświętsza
Maryja Panna otaczała Cię opieką, by Pan Jezus błogosławił Ci w kolejnym nowym rozdziale
pracy dla łódzkiego Kościoła. A z okazji wspomnienia św. Cecylii całemu Chórowi życzymy obfitości Bożych łask, doskonałej kondycji muzycznej, wytrwałości, coraz większego grona śpiewaków i słuchaczy. Szczęść Boże!
Rozmawiała - Maria Mazurkiewicz
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MAŁY FRANCISZEK
Biało – czerwona
Drogie dzieci
Miesiąc listopad ma dwa oblicza:
Jedno to czas, w którym pamiętamy o zmarłych, nawiedzamy cmentarze, palimy znicze na grobach, modlimy się za zmarłych z naszych rodzin i prosimy Boga, by mogli cieszyć się radością życia wiecznego.
Drugie to czas patriotycznych spotkań, uroczystości, akademii i apeli z
okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które obchodzimy
11 listopada. W tym roku mija 100 lat od tamtych radosnych wydarzeń. Ale
wcześniej przez 123 lata Polski nie było na mapach Europy, nasz kraj znajdował się pod zaborami, tzn., że był podzielony między trzech naszych sąsiadów:
Rosję, Austrię i Prusy. Polskie dzieci wtedy nie mogły uczyć się w swoim ojczystym języku, zakazane było używanie symboli narodowych: Białego Orła i flagi narodowej biało-czerwonej.
Wtedy tylko w domach można było rozmawiać o polskiej historii, czytać polskie książki i modlić się po polsku.
Jedynie w kościołach można było znaleźć namiastkę Ojczyzny i gdy wszystkie narodowe symbole były zakazane, symbol naszej wiary – krzyż jednoczył wszystkich.
Przyjrzyjcie się uważnie jak wygląda nasz herb państwowy – biały orzeł na czerwonym tle tarczy. Wasze zadanie konkursowe będzie polegało na własnoręcznym wykonaniu takiego orła wykorzystując różne materiały i techniki plastyczne. Jeśli zadanie okazałoby się zbyt trudne można wykonać w sposób kreatywny
flagę państwową lub przypinkę – rozetę narodową tzw. kotylion. Czekam na Wasze prace.
Pozdrawia Was Wasz Anioł

28 września 2018
Koronka do Miłosierdzia Bożego na Skrzyżowaniach Ulic.
29-30 września 2018
Pielgrzymka do Kalisza, Lichenia i Lądu
W Kaliszu zwiedziliśmy katedrę, Sanktuarium Św. Józefa
oraz Kaliski Gród Piastów. Potrzebujemy ludzi zaangażowanych w walkę o sprawy Boże w
tym świecie - mówił bp Łukasz
Buzun w Narodowym Sanktuarium św. Józefa, który przewodniczył mszy św. W Licheniu
uczestniczyliśmy w wieczornej
procesji ze świecami , nawiedziliśmy kościół zakonny sióstr
anuncjatek w Lesie Grąblińskim. W Lądzie zachwycił nas
swoją XII wieczną historią pocysterski zespół klasztorny z
barokowym wystrojem kościoła
i Salezjańskiego Wyższego
Seminarium Duchownego
mieszczącego się w klasztornych murach.

4 października 2018
Odpust Parafialny, poświęcenie różańców dzieciom pierwszokomunijnym
Mszy św. przewodniczył bp.
Ireneusz Pękalski. W swoim
słowie zachęcił dzieci do naśladowania przyszłego błogosławionego, włoskiego chłopca,
geniusza komputerowego Karola Acutisa, który zmarł na białaczkę w 2006 roku w wieku 15
lat i gdy żył mówił „ Być zawsze
zjednoczonym z Jezusem - oto
mój plan na życie”
13 października 2018
Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie
21 października 2018
Pielgrzymka do Warszawy
KU WOLNOŚCI
Z BOHATERAMI I ŚWIĘTYMI
Męczennicy - ofiary więzienia
na Szucha (Muzeum Niepodległości), św. Andrzej Bobola
(piękne i nowoczesne Sanktua-

rium i Muzeum męczennika i
patrona Polski), poczet polskich świętych i Panteon Wielkich Polaków (Świątynia
Opatrzności Bożej na Wilanowie) - to patroni naszej warszawskiej pielgrzymki.
22 października 2018
św. Jana Pawła II Papieża
Poświęcenie obrazu Papieża
Polaka
Autorem obrazu jest J. Knop.
Papież namalowany jest w
pozycji modlitewnej. Fundatorem obrazu jest Ks. Tadeusz
Socha. Obraz wraz z relikwiami II stopnia św. Papieża Polaka powieszony został w auli
parafialnej.
Wystawa: 40-to lecie pontyfikatu św. Jana Pawła II Papieża
Wystawa składa się z 2 części:
1. Wybór Karola Wojtyły na
papieża, zamach i podróże do
Polski.

2. Pielgrzymki zagraniczne, życie codzienne, dni cierpienia i śmierć Papieża
28 października
2018
Wystawa różańców
wykonanych przez
dzieci
Można ją oglądać do
połowy listopada

KORONKA
28.09.2018

KALISZ
29.09.2018

LICHEŃ
29.09.2018

LĄD
30.09.2018

WARSZAWA
21.10.2018
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