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

Słowo Księdza Proboszcza
Matka Boża w historii zbawienia zajmuje wyjątkowe miejsce. Kościół od początku swego istnienia
również doświadcza Jej obecności i Jej wstawiennictwa. Ona nas prosi „Odmawiajcie różaniec i czyńcie
pokutę. Ilu z nas uświadamia sobie Jej obecność i wstawiennictwo? Ilu z nas odpowiada pozytywnie na
Jej prośbę, by odmawiać różaniec i czynić pokutę?
Niech miesiąc październik będzie czasem wsłuchania się w głos Matki Chrystusa i naszej Matki.
Niech miesiąc październik będzie przyglądaniem się misji Maryi i przyglądaniem się naszemu powołaniu,
byśmy nie zapomnieli, że zostaliśmy powołani do życia, które nigdy nie przemija.

Ks. Wiesław Dura
Październik 2014
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● ABC ŻYCIA DUCHOWEGO – Sakrament pojednania
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odwagą życia w całej prawdzie

● KOGO SPOTKAMY W NIEBIE
● Nie tylko dla młodzieży – Opowiadania dla ducha
● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek
● Głos Akcji Katolickiej
● KATECHEZY LITURGICZNE

10 i 11
● Z KANCELARII PARAFIALNEJ

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy
i doktora Kościoła.
I czwartek miesiąca października. Świętych
Aniołów Stróżów
I piątek miesiąca października
I sobota miesiąca października
ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU – ODPUST
PARAFIALNY
27. NIEDZIELA ZWYKŁA.
Niedziela miesięcznej adoracji
Najświętszego Sakramentu
Rozpoczyna się 69. Tydzień Miłosierdzia
NMP Różańcowej
Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
28. NIEDZIELA ZWYKŁA - DZIEŃ PAPIESKI
Bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.
Dzień Edukacji
Wspomnienie dowolne św. Małgorzaty Marii
Alacoque, dziewicy.
Wspomnienie dowolne Św. Teresy od Jezusa,
dziewicy i doktora Kościoła.
Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego
w Łodzi
Międzynarodowy Dzień Niewidomych
Św. Jadwigi Śląskiej
Rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową.
Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i
męczennika.
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
Patronalne święto Służby Zdrowia
29.NIEDZIELA ZWYKŁA.
NIEDZIELA MISYJNA
Św. Jana Kantego, prezbitera.
Bł. Jakuba Strzemię, biskupa
Św. Jana Pawła II, papieża.
W nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu z
letniego na zimowy – przesuwamy wskazówki
zegara o 1 godzinę do tyłu (z 3.00 na 2.00).
30. NIEDZIELA ZWYKŁA lub UROCZYSTOŚĆ
ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
WŁASNEGO
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I
JUDY TADEUSZA
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Jezu, Maryjo i Józefie, w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was
zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii
i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami
domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie
doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo
zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu, oby Synod Biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego
i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie
naszego błagania. Specjalna modlitwa ułożona przez papieża Franciszka w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu
Biskupów nt "Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji".( http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski;)
(fot. Grzegorz Gałązka/gałazka.deon.pl)

Przypomnienia:

► Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszej parafii www.franciszek.org.pl
► 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. Adoracja trwa do godz. 17.00.
► W każdy czwartek o godz. 17.00 msza św. o św. Franciszku z nauką i oddaniem czci jego relikwiom.
► Zachęcamy do udziału w nabożeństwach październikowych i odmawiania Różańca w domach.
► Z racji inauguracji nabożeństw październikowych w środę 1 października po Mszy Św. odprawionej o godz. 18.00 procesja eucharystyczna.
► Nabożeństwa Różańcowe będą odprawiane codziennie o godz. 17.30. W związku z tym Msze Św. wieczorem
będą odprawiane o godz. 17.00 i 18.00. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym pięknym nabożeństwie, które tak
bardzo cenił św. Jan Paweł II. Na Mszy Św. o godz. 17.00 będziemy się wsłuchiwali w krótkie rozważania o tematyce
Maryjnej.
► W każdy piątek października Różaniec będą prowadzić dzieci z naszej parafii.
► W pierwszym tygodniu października przypadają I czwartek, I piątek i I sobota tego miesiąca. Pamiętajmy więc:
w I czwartek (2.10)– o adoracji Najświętszego Sakramentu i o modlitwach o uświęcenie naszych kapłanów,
w I piątek (3.10) – 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 (4.10) - 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. Ponieważ wieczorem będzie odmawiany Różaniec - nie
będziemy go odmawiać po Mszy św. sprawowanej o godz. 8.00.
► W sobotę, 4 października br. przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu i „odpust” w naszej
parafii.
► Uroczystość odpustowa jest poprzedzona trzydniową adoracją Najświętszego Sakramentu,
wystawionego w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej: w czwartek i sobotę w godzinach od 15.00 do 17.00, a w piątek
do 16.30.
► O godz. 18.00, 4 października - uroczysta Msza Św. odprawiona przez ks. bpa Adama Lepę.
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tej uroczystości. Uczyńmy wszystko, by oddać cześć św. Franciszkowi
z Asyżu, naszemu patronowi, którego życie i działalność stają się znów tak aktualne w dzisiejszym świecie. Po Mszy św.
procesja eucharystyczna. W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny.
► Również w sobotę, 4 października obchodzimy w naszej Archidiecezji Dzień Modlitw o Uświęcenie
Kapłanów. W archikatedrze rozpocznie się on o godz. 10.00. W naszej parafii różaniec będzie odmawiany w intencji
o świętość kapłanów.
► 5 października przypada niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu – po każdej
mszy św. adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
► W dniach 5 - 19 października br. w Rzymie będzie się odbywał III Nadzwyczajny Synod
Biskupów poświęcony „Wyzwaniom duszpasterskim wobec rodziny w kontekście
nowej ewangelizacji”, zwołany przez papieża Franciszka.
Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro małżeństwa i rodziny, do włączenia się w akcję
„Łódź modli się za Synod” Każdy uczestnik akcji będzie codziennie odmawiać dziesiątek różańca
z części radosnej oraz specjalną modlitwę ułożoną przez papieża Franciszka (tekst powyżej). Chętni
do udziału w akcji mogą zgłaszać się mailowo na adres: zycie.nadzieja@csr.org.pl. Uruchomiony został też fanpage na
facebooku "Łódź modli się za synod". Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej"
► Kuria Metropolitalna Łódzka serdecznie zaprasza na „Dialogi w Katedrze” prowadzone z
Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, Metropolitą Łódzkim. Najbliższe spotkanie odbędzie
się w piątek 10 października 2014 r. o godz. 19.30 w Archikatedrze Łódzkiej i będzie
poświęcone tematowi "Troska o ubogich".

+ Adam Lepa, Biskup Pomocniczy Senior, Wydział Duszpasterstwa Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa
majątkowe Archidiecezji Łódzkiej").
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► W sobotę 11 października br. w uroczystość św. Faustyny Kowalskiej,
o godz. 18.00, w kościele św. Faustyny na Placu Niepodległości w Łodzi celebrowana
będzie Msza Święta, po której wyruszy do Bazyliki Archikatedralnej procesja
z relikwiami Świętej. Całość zakończy odnowienie Aktu Zawierzenia Archidiecezji
Bożemu Miłosierdziu. Uroczystości odpustu ku czci Świętej będzie przewodniczył
Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski z Płocka. Serdecznie zapraszam drogich
Archidiecezjan, a w szczególności czcicieli Bożego Miłosierdzia, do udziału
w modlitewnym spotkaniu z Patronką miasta Łodzi. Wszystkim uczestnikom uroczystości życzę obfitych łask
miłosiernego Jezusa, uzyskanych przez wstawiennictwo Jego wielkiej Apostołki.
► 12 października br. w bazylice archikatedralnej o godz. 19.00 - uroczysta inauguracja Roku Akademickiego.
Uroczystości będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski metropolita łódzki.( inf. + Adam Lepa,
Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Łódzkiej) Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej
► 12 października obchodzimy XIV DZIEŃ PAPIESKI. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski XIV Dzień
Papieski obchodzić będziemy pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Uroczystość będzie wydarzeniem
szczególnym ze względu na przeżywaną w tym roku kanonizację Papieża Polaka. Towarzyszące wspólnemu
dziękczynieniu przypomnienie pontyfikatu Jana Pawła II będzie stanowiło zachętę do podążania drogą świętości we
współczesnym świecie. W ramach obchodów - zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia – żywy ponik pontyfikatu
św. Jana Pawła II, wybranego na Stolicę Piotrową 16 października 1978 roku
W niedzielę 12 października 2014 roku o godz. 10.45 rozpocznie się
2. ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA GRUP ŻYWEGO RÓŻAŃCA do Sanktuarium
Matki Bożej Łaskiej. Program pielgrzymki:
godz. 10.45 - Świadectwo Sióstr Loretanek - miesięcznik "Różaniec"
godz. 11.00 - nabożeństwo różańcowe w kaplicy Matki Boskiej Łaskawej
godz. 12.00 - uroczysta Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abp. Marka
Jędraszewskiego, Metropolity Łódzkiego
godz. 14.00 - posiłek dla wszystkich uczestników uroczystości
godz. 15.00 - koncert w wykonaniu Małego Chóru Wielkich Serc
►14 października Dzień Edukacji. Pamiętajmy w modlitwach o nauczycielach, katechetach i wychowawcach
►18 października w sobotę - wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty – Święto patronalne pracowników
Służby Zdrowia. Pamiętajmy o modlitwach w intencji lekarzy, pielęgniarek i innych pracownikach Służby Zdrowia
►16 października Rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Dzień dziękczynienia za Dar Życia
i Posługiwania Kościołowi Bł. Jana Pawła II
►19 października przypada Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny. W kościołach ma miejsce
zbiórka na Papieskie Dzieła Misyjne
► 25 października - Spotkanie ruchów i stowarzyszeń katolickich archidiecezji łódzkiej odbędzie się
w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi o godz. 10.00)
► 28 października w Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
imieniny obchodzi Ks. Tadeusz Socha, wikariusz naszej parafii, Asystent
Kościelny Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, organizator i opiekun
duchowy wielu parafialnych pielgrzymek.

Z okazji imienin Księdzu Tadeuszowi składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości w Panu, owocnej służby kapłańskiej i duszpasterskiej,
błogosławieństwa Bożego, wielu darów Ducha Świętego oraz nieustannego wsparcia
św. Patrona Judy Tadeusza.
Z darem modlitwy w imieniu członków Akcji Katolickiej
i wszystkich parafian
życzy zespół redakcyjny „Głosu Świętego Franciszka”.

Zapraszamy na mszę św. w intencji Solenizanta w dniu 28.10.14 o godz. 6.30.
► Przypominamy o porządkowaniu cmentarzy i grobów naszych zmarłych.
► 1 listopada – Wszystkich Świętych - na cmentarzach odprawia się procesję z 5 stacjami. W oktawie Uroczystości
za nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w intencji Ojca Św. można zyskać odpust zupełny. Msze św. w naszej
parafii jak w każdą niedziele.
► 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Na specjalnych formularzach można wpisywać imiona zmarłych, których chcemy polecić Bogu podczas wypominków.
► Określony został zakres materiału na tegoroczny – XVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół
ponadgimnazjalnych (Księga Jonasza, Ewangelia Łukaszowa i Dzieje Apostolskie) - więcej informacji na stronie:
www.okwb.pl
► Spotkanie dla wolontariuszy (uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) na Światowe Dni Młodzieży
2016 będzie miało miejsce w dniach 3-5 października 2014 roku w Drzewocinach. Więcej informacji na stronie:
http://lodzpiotrowa.com/category/uncategorized/
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► 27 września rozpoczęła się PEREGRYNACJA RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II po dekanatach
Archidiecezji Łódzkiej. Jako pierwszy relikwie przyjął dekanat bełchatowski. Peregrynacja zakończy
się w maju 2016 roku i ma to być bezpośrednie przygotowanie do święta młodego Kościoła, jakim
będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Peregrynacja wpisuje się jednocześnie w oczekiwanie na
przybycie Krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz ikony Matki Bożej Salus Populi Romani do
Archidiecezji Łódzkiej, które nastąpi w dniach 4-17 października 2015 roku. Archidiecezja Łódzka.
Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej

ABC Życia Duchowego
Ks. Wojciech Błaszczyk (senior)

Sakrament pojednania odwagą życia w całej prawdzie.
„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,13);
„On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16,8).
Sakrament pojednania to stawanie przed Chrystusem, który nie tylko jest dawcą miłości, ale także
Prawdą. Należy podkreślić pokorną prawdą. Brzmi to dość dziwnie, ale takie świadectwo o sobie samym dał sam
Zbawiciel w Ewangelii, kiedy spotykając się z bogatym młodzieńcem na stwierdzenie „Nauczycielu dobry…”(Mk 10,17),
pokornie zareagował, „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry tylko sam Bóg” (Mk 10,18). Jest to cała prawda o
człowieku, którą należy w pokorze przyjąć. Przyjął ją także w swoim człowieczeństwie Jezus Chrystus. Jako człowiek
nie przypisał sobie dobra, ale oddał chwałę Bogu, mówiąc, że „Jeden tylko jest Dobry”(Mt 19,17), a człowiek jest dobry
jedynie dzięki Bogu, dzięki Jego dobroci, miłosierdziu i dzięki temu, że zechciał nas swoim dobrem OBDAROWAĆ.
Postawa pokornej prawdy jest konieczna, żeby owocnie przeżywać
każdy sakrament pojednania. Św. Jan Apostoł pisze, że „Jeśli mówimy, że nie
mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (1J 1,8). Być
może takie wyrażenie jak „pokorna prawda” jest niepotrzebne, ponieważ sama
prawda powinna wyzwalać w człowieku pokorę, pod warunkiem, że człowiek
ma odwagę ją przyjąć, tak w stosunku do dobra jak i do zła. Jednakże dla
większego uświadomienia sobie, że pychę i kłamstwo szatana – główne źródło
ludzkich grzechów i słabości można pokonać wyłącznie pokorą i prawdą,
wyrażenie „pokorna prawda” jest do tego jak najbardziej odpowiednie.
Często się zdarza, że człowiek przechwala się przed Bogiem - wyliczając
wszystkie własne praktyki pobożności, albo sam usprawiedliwia się - mówiąc
o grzechach w taki sposób, żeby siebie nieco „upiększyć”, zrzucając przy tym
winę na różne okoliczności życia, czy osoby, lub poddaje się niedbalstwu i zamiast zadać sobie trochę trudu i zrobić
dokładny rachunek sumienia, ogólnikowo stwierdza, że nikogo nie zabił, nie okradł itp., czyli jest dobry. W tym miejscu
warto przypomnieć sobie opowiadanie Jezusa o faryzeuszu i celniku i zobaczyć, kto wyszedł ze świątyni usprawiedliwiony,
a kto nie. (zob. Łk 18,9-14)
Okoliczności życia, czy różne osoby często mają wpływ na nasze wybory, decyzje postępowanie, ale jeżeli człowiek
jest zdolny do używania rozumu i korzystania z wolnej woli, to za każdy dobrowolny grzech, choćby uczyniony pod
jakimś impulsem, sam ponosi przed Bogiem odpowiedzialność. Pewne sytuacje życia mogą tę odpowiedzialność
łagodzić, ale nie zwalniają z niej zupełnie. Pokusy i różne naciski pociągające do złego są tylko impulsami, jeżeli pod ich
wpływem człowiek czyni zło, to dlatego, że ostatecznie dobrowolnie podejmuje decyzję i się na nie zgadza.
Duch Święty pokazuje prawdę o grzechu, żeby przekonać nas o jego potworności i zgubnych konsekwencjach dla
naszego życia, a jednocześnie rozbudzić doskonały żal za grzechy i uwolnić od upodobania w grzechu.
Żal za grzech jest jednym z pięciu warunków dobrej spowiedzi, jednakże nie może być tylko jakąś łatwą zewnętrzną
postawą, czy nic nieznaczącymi słowami, ale prawdziwym bólem (udręką) duszy, która doprowadzi do rzeczywistego
zerwania z grzechem i skutecznej poprawy. Katechizm Kościoła Katolickiego (n 1431) bardzo wyraźnie to podkreśla:
„Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże
i ufność w pomoc Jego łaski. Temu nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, który Ojcowie Kościoła nazywali
smutkiem duszy [animi cruciatus] i skruchą serca [compunctio cordis]”.
Ból i smutek duszy powstaje wówczas, kiedy stajemy w prawdzie o grzechu i miłującym Bogu, kiedy
prawdziwie kochamy Boga, a „Miłość nie wyrządza zła bliźniemu”. (Rz 13,10) Grzechami wyrządzamy zło i krzywdę Bogu,
a widzialnym obrazem tego zła jest cierpiący na Krzyżu Zbawiciel. jak mówi prorok Izajasz: (…) „tak nieludzko został
oszpecony. Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi”. (Iz 52,14); „Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego
popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał (…) jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa” (Iz 53,2-3).
Każdy grzech zrywa więź miłości (komunię) z Bogiem i człowiekiem, dlatego naprawa (wynagrodzenie,
zadośćuczynienie za grzech) polega na odbudowaniu tej więzi. Nie można jednoczyć się z Bogiem w komunii miłości, kiedy
ta komunia miłości jest zerwana z człowiekiem, wobec czego, nie wystarczy tylko wyspowiadać się żeby ta więź
została naprawiona, ale faktycznie ją naprawić np. przez dobre słowo, uczynki miłosierdzia, przebaczenie, zwrot
jakiejś skradzionej rzeczy, naprawienie zepsutej komuś opinii itp. – taki jest sens prawdziwej pokuty – wynagrodzić
i naprawić wyrządzone zło, inaczej nie jesteśmy zdolni do komunii z Bogiem (to jest ta trudniejsza strona spowiedzi).
Nie można ograniczać się tylko do pokuty, jaką ksiądz zada w konfesjonale, choć nawet i o tym często zapominamy. Jezus
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daje bardzo konkretne światło jak powinna wyglądać prawdziwa postawa miłości wobec Boga i bliźniego, „Jeśli więc
przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a
najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj”. (Mt 5,23-24)
Łatwo zauważyć, że nawrócenie i połączony z nim sakrament pokuty, wiąże się z dużym, wysiłkiem, dlatego
przygotowaniu do spowiedzi powinna towarzyszyć modlitwa do Ducha św., by pomógł nam spełnić pięć
warunków dobrej spowiedzi tzn.: solidnie zrobić rachunek sumienia, czyli poznać własne grzechy, grzechy cudze tzn.
takie, które mogli popełnić inni ze względu na moje złe postępowanie, drogę do grzechu, by zlikwidować przyczyny
grzechu (1 warunek)); wzbudzić doskonały żal za grzechy (2 warunek); wzbudzić autentycznie mocne postanowienie
poprawy (3 warunek);szczerze wyznać wszystkie grzechy (4 warunek); oraz zadośćuczynić za grzech, czyli naprawić
popełnione zło podejmując odpowiednią pokutę (5 warunek).
W każdej spowiedzi wypowiadamy słowa: „za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, obiecuję poprawę i proszę
o rozgrzeszenie i pokutę”, należy pamiętać, że te słowa słyszy Bóg i poważnie je traktuje z nadzieją, że nie będą to tylko
puste obietnice. Słuchając spowiedzi można mieć wrażenie, że w wielu przypadkach niestety tak jest, zwłaszcza, kiedy
spowiedź jest wymuszona jakimiś rodzinnymi religijnymi uroczystościami.
Żeby jednak w sakramencie pokuty prawda mogła nas wyzwalać od grzechu i uświęcać, nie wystarczy jedynie stanąć w
całej prawdzie, ale także żyć w prawdzie i być posłusznym prawdzie – prawdzie, jaką jest sam Jezus Chrystus. Warto
w tym miejscu wziąć sobie głęboko do serca słowa, jakie wypowiedział Jezus do Piłata:
„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego
głosu.” (J 18,37b)

Myśli miesiąca października:
„Różaniec jest modlitwą najmilszą Matce Bożej.” - Św. Maksymilian Maria Kolbe
„Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie;
wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia.” - Jan Paweł II

Kogo spotkamy w Niebie.
Gdy myślimy o Niebie, wyobrażamy sobie spacery wśród zielonych łąk, szemrzących strumyków
i owocowych gajów. Przechadzając się w towarzystwie aniołów, będziemy spotykać po drodze innych ludzi,
papieży, biskupów, świętych mnichów i pobożne niewiasty. Przez myśl nam nie przejdzie, że spacerując wśród
rajskich ogrodów możemy spotkać....zbrodniarza hitlerowskiego. Rudolf Hoess urodził się w 1900 roku.
Wychowany w katolickiej rodzinie. był ministrantem, jeździł na pielgrzymki do Einsiedel i Lourdes. Po śmierci ojca
w 1916 zaciągnął się do wojska Trwała właśnie Wielka Wojna i młody Rudolf wielokrotnie zabłysnął odwagą.
Walczył jako kawalerzysta w Turcji, Mezopotamii i Palestynie. Po wojnie znalazł się w szeregach niemieckich
formacji paramilitarnych. Bił się z komunistami na Łotwie i w samych Niemczech oraz z Polakami na Górnym
Śląsku. Mając 22 lata wystąpił z Kościoła katolickiego i związał sie z ruchem hitlerowskim. W 1934 wstąpił do SS.
Służył w oddziałach pilnujących obozów koncentracyjnych. W latach 1940-43 pełnił funkcję komendanta
KL Auschwitz. Zorganizował gigantyczną fabrykę śmierci. Był odpowiedzialny za śmierć setek tysięcy ludzi.
Po wojnie został schwytany przez Anglików i deportowany do Polski. Tu wytoczono mu proces i skazano na
karę śmierci. Na skutek petycji byłych więźniów zdecydowano wykonać wyrok na terenie obozu i przewieziono
skazańca do więzienia w Wadowicach. Z więzienia napisał list do żony, że jego dawne odwrócenie się od Boga
wyniknęło z fałszywych przesłanek. Że właśnie odnalazł wiarę. Poprosił o duchownego. Na śmierć przygotowywał
go o. Władysław Lohn. Nie było to pierwsze ich spotkanie. Poznali się w drugiej połowie 1940 r. Do Auschwitz
deportowano właśnie pierwszych jezuitów. Wtedy zdarzyła się rzecz zdumiewająca. Na teren obozu z własnej
inicjatywy „wtargnął” jeszcze jeden duchowny. Ojciec Władysław Lohn, wówczas prowincjał Towarzystwa
Jezusowego, pospieszył na pomoc uwięzionym współbraciom. Niemal natychmiast został zatrzymany przez
Niemców. Doprowadzono go przed oblicze komendanta Hoessa. Ku zaskoczeniu wszystkich, Niemców i Polaków,
krwawy Rudolf darował mu wtedy życie i wolność. Chyba zadecydowała odwaga kapłana i niemiecko brzmiące
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nazwisko. Ojciec Lohn spędził w celi Hoessa 13 godzin. Były komendant złożył katolickie wyznanie wiary
i wyspowiadał się, otrzymując rozgrzeszenie. Nazajutrz spotkali się jeszcze raz. Hoess, klęcząc na środku
więziennej celi, przyjął Komunię Świętą. Świadkowie zdarzenia przez wiele lat milczeli o tym, co wtedy ujrzeli. Bo
oto na ich oczach SS-Obersturmbahnführer Rudolf Hoess, wysyłający lekką ręką na śmierć setki tysięcy ludzi,
człowiek, którego nazwisko na zawsze miało stać się synonimem zbrodniarza, którego nie złamały wojny
i więzienia, teraz klęczał w pokorze i zanosił się płaczem.
Hoessa powieszono 16 kwietnia 1947 roku. W drodze na szafot towarzyszył mu salezjanin ks. Tadeusz
Zaremba. I to on modlił się za konającego. Kilka dni wcześniej Hoess napisał oświadczenie, w którym wyraził żal
i skruchę oraz przeprosił za swe zbrodnie.
Czy jego nawrócenie było szczere? Nie mnie osądzać cudze intencje, ale myślę, że tak. Hoess siedział
w komunistycznym więzieniu i na komunistach taka wolta nie robiła żadnego wrażenia. Głowy ocalić nie mógł,
a i dobrego imienia też nie. Mimo wszystko pozostał w pamięci społecznej, jako uosobienie hitlerowskich zbrodni,
jako jeden z nazistowskich katów.

MW parafianin

Nie tylko dla młodzieży
Opowiadania dla ducha
Przedstawiamy kolejne opowiadanie Bruno Ferrero wybrane przez Olę Świątczak:

Kazanie św. Franciszka
Pewnego dnia święty Franciszek, wychodząc z klasztoru, napotkał brata Jałowca. Był on bardzo prostym, dobrym
człowiekiem i święty Franciszek niezmiernie go kochał. Napotkawszy go, powiedział: - Bracie Jałowcu, pójdź ze mną, będziemy
głosić kazania – poprosił. - Ojcze mój – odpowiedział brat - wiesz przecież, że jestem za mało wykształcony. Czy mogę więc
przemawiać do ludzi? Święty Franciszek nalegał jednak i brat Jałowiec wreszcie się zgodził. Wędrowali przez całe miasto modląc się
w ciszy za wszystkich tych, którzy pracowali w warsztatach i ogrodach. Uśmiechali się do dzieci, szczególnie tych bardzo biednych.
Zamieniali kilka słów z najstarszymi. Dotykali chorych. Pomogli pewnej kobiecie dźwigać ciężki dzban z wodą. Kiedy przemierzyli
już kilkakrotnie całe miasto, święty Franciszek powiedział: - Bracie Jałowcu, czas byśmy powrócili do klasztoru. - A nasze kazanie? Wygłosiliśmy je już.... Wygłosiliśmy – odpowiedział z uśmiechem Święty.

Jeśli twoje ubranie jest przesiąknięte zapachem mchu, nie ma potrzeby byś wszystkim o tym mówił. Zapach będzie
mówił sam za siebie. Najlepszym kazaniem jesteś ty sam.
Bruno Ferrero (z książki „365 krótkich opowiadań dla ducha”, Wydawnictwo Salezjańskie)

Dobry film – recenzje
Pielgrzym
Jak o superprodukcji w gwiazdorskiej obsadzie pt. „Cristiada”, przedstawiającej losy
dzielnych Cristeros, było w zeszłym roku naprawdę głośno, tak o innych wartościowych filmach
słyszy się niewiele, jeśli nie wcale. Myślę, że najwyższa pora to zmienić.
Ostatnio oglądałam piękny hiszpańsko – amerykański film, który z pewnością zapamiętam na
długo. „Droga życia” (reżyseria i scenariusz - Emilio Esteves) opowiada historię pielgrzymów
do Santiago de Compostela. Główny bohater decyduje się wstąpić na pątniczy szlak po tragicznym
wypadku syna. Zarówno on jak i jego towarzysze stawiają sobie ważne pytania: dlaczego
pielgrzymuję? co to znaczy być pielgrzymem?
Widz ma okazję obserwować początkowe zgrzyty w relacjach bohaterów, podejście do życia
i wędrówki oraz duchowe wzloty i upadki. Z czasem coraz lepiej poznaje dramaty ich życia. Całą
wędrówkę przeżywa razem z pielgrzymami, podziwiając przy tym malownicze krajobrazy Hiszpanii.
Podczas oglądania filmu nie braknie zarówno chwili refleksji i wzruszeń, jak i nagłych wybuchów śmiechu.
Zdecydowanym atutem produkcji jest muzyka, która bardzo dobrze wpisuje się w jej specyficzny klimat.
Film „Droga życia” porusza bardzo ważny temat pielgrzymowania, a przecież każdy wie, że „wędrówką jedną życie jest
człowieka” (Edward Stachura). Uwzględnia również inny istotny aspekt życia – pogodzenie się z utratą bliskiej osoby.
Niewątpliwie jest to produkcja warta polecenia.
Ola Świątczak

Mały Franciszek

Kochane Dzieci, w dzisiejszym, ostatnim odcinku książki Beaty Kołodziej „Święty
Franciszek i Anioł Stróż” dowiecie się jak niebo przyjęło brata Franciszka.

XIII. NARESZCIE RAZEM Z NAMI

Kiedy nadszedł październik, Franciszek przebywał w Porcjunkuli. Był już bardzo słaby i o własnych siłach
nie podnosił się z łóżka. Wyjawiłem mu, że zbliża się moment jego śmierci.
- Czy nie powinienem jeszcze trochę pocierpieć? – zapytał mój biedaczyna. Mógłbym ofiarować te
cierpienia i uratować więcej dusz… - dodał słabym głosem.
- Spójrz przez okienko, przyjacielu… - uśmiechnąłem się do niego i pokazałem mu nocne niebo. – Czy widzisz te gwiazdy?
- Siostry gwiazdy… - uśmiechnął się tym razem Franciszek – są piękne i nikt ich nie zliczy. Chyba sam Bóg!
-Tyle właśnie jest dusz, które uratowałeś!
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- Ale być może jest jeszcze jakaś jedna, którą…
- Być może jest jeszcze wiele dusz do uratowania – przerwałem mu, - ale ty nie musisz więcej za nie cierpieć. Dobry Bóg i tak
niczego już ci nie odmówi...
Franciszek odetchną głęboko i znowu uśmiechnął się. Rano przywołał do siebie dwóch braci. Kazał im donośnym głosem,
w radości ducha, śpiewać psalmy i czytać Ewangelię przy swoim łóżku. Jeden z braci zwrócił się do niego:
- Utracimy cię ojcze… Zostaniemy sami… Pamiętaj proszę o nas i odpuść nam wszystkie winy, a swoim błogosławieństwem
pociesz tak obecnych, jak i nieobecnych.
- Synu, oto woła mnie Bóg! – szepnął Franciszek – wszystkim moim braciom odpuszczam uchybienia i winy, i jak mogę, tak
ich rozgrzeszam. A ty obwieszczając im to, w moim imieniu wszystkich pobłogosław. Nie martwcie się, tylko razem ze mną chwalcie
Boga!
-Pochwalony bądź, Panie mój, Przez naszą siostrę śmierć cielesną,
Której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których siostra śmierć zastanie w Twej najświętszej woli,
Albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy.
- Franciszek nawet śmierć nazywa swoją siostrą… - szepnął jeden z braci.
Umierający Franciszek poprosił, by złożono go na ziemi i zabrano mu ubranie.
- Nie chcę mieć nic własnego, gdy stanę przed moim Bogiem… - wyjaśnił.
Bracia zrobili tak jak prosił, ja jednak miałem lepszy pomysł. Szepnąłem słówko w ucho brata gwardiana. Ten prędko podał
mu habit, spodnie i kaptur.
- Ojcze Franciszku, tę tunikę pożyczam ci z rozkazu świętego posłuszeństwa! Ale, żebyś wiedział, że nie masz do niej żadnego
prawa posiadania, odbieram ci możność dania jej komukolwiek.
Franciszek ucieszył się całym sercem, ponieważ dotrzymał wierności pani ubóstwu aż do końca życia. Nie miał już własnego
habitu, ale niejako pożyczony od kogoś innego. Mógł jednak okryć ciało, a kapturem zakrył blizny po ranach zadanych podczas
leczenia oczu. W ten sposób biedaczyna z Asyżu przygotował się na spotkanie z Bogiem. Była właśnie sobota, dzień poświęcony
Matce Bożej. Stanąłem przy jego łożu i patrzyłem pytająco na oblicze Najwyższego.
- Czy wszystko już gotowe? – zapytała Maryja. Aniołowie i święci rozejrzeli się dookoła i uśmiechnęli z zadowoleniem.
Archanioł Michał skinął głową. A więc to już! Nadeszła ta chwila! Będę mógł uściskać mojego przyjaciela! Usłyszałem głos
Najwyższego:
- Teraz. Przyprowadźcie mojego księcia Franciszka z Asyżu! Niech go wreszcie ucałuję1 A ty wierny aniele stróżu, nim
zabrzmią anielskie chóry, zagraj na cytrze ten nowy utwór. W sam raz na powitanie serdecznego druha!
(Koniec)

Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie
Drogie dzieci, w miesiącu październiku będziemy się spotykać na modlitwie różańcowej w każdy piątek
o godz. 17.30. Tą piękną modlitwę upodobało sobie wielu świętych, a Matka Boża w swych licznych objawieniach
prosiła również dzieci, by modliły się na Różańcu. Nasz święty papież, Polak, Jan Paweł II, którego wspomnienie
obchodzimy w tym Maryjnym i Różańcowym miesiącu - także szczególnie upodobał sobie modlitwę różańcową.
Zachęcał wszystkich do jej odmawiania. Papież nie rozstawał się z różańcem ani na krok. Każdemu kto się nim
spotykał wkładał do ręki swój osobisty upominek – był to zawsze różaniec. Chyba nikt nie jest w stanie policzyć
ile różańców podarował ludziom papież. Ktoś kiedyś podał liczbę 40 milionów.
Papież był również autorem bardzo ważnego dokumentu – Listu Apostolskiego, poświęconego w całości
Różańcowi. List ten zatytułowany jest Rosarium Virginis Mariae (Różaniec Najświętszej Maryi Panny) i ogłoszony
był na rozpoczęcie Roku Różańca, obchodzonego na całym świecie (16 października 2002 – 16 października 2003).
Święty Jan Paweł II również jako pierwszy w historii zaproponował reformę Różańca, dodając do niego 5 nowych
tajemnic, które nazwał Tajemnicami Światła. Papież chciał, by Różaniec stał się modlitwą rodzinną: odmawianą w
rodzinie i za rodzinę. Dlatego na piątkowe nabożeństwa różańcowe zaproście wszystkich swoich członków
rodziny.
A nasz październikowy konkurs będzie związany z postacią św. Jana Pawła II i będzie
przebiegał 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. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest u Waszych szkolnych
Katechetów. Przypominam też, że cały czas czekam na wasze prace z miesiąca września związane z
postacią bł. Ks. Jerzego Popiełuszki „Jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”. Do zobaczenia na kolejnym wręczeniu
nagród w trzecią niedzielę października po mszy św. o godz. 11.00. Pozdrawia Was - Wasz Anioł

Akcja Katolicka naszej parafii zaprasza na
pielgrzymkę

w dniu 22. października - we wspomnienie św. Jana Pawła II,
do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu,
klasztoru i kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Ojców Bernardynów w Warcie
oraz do Sanktuarium MB Księżnej Sieradzkiej w Chrłupii Małej.
Koszt: 50,zł, - zapisy w kancelarii parafialnej.
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Głos Akcji Katolickiej
Pragnąc podzielić się wrażeniami z naszej ostatniej czterodniowej pielgrzymki na północne
Kresy Polski i na Litwę zamieszczamy kilka zdjęć z pielgrzymkowego szlaku, który
przebiegał min. przez Białystok, Sokółkę, Studzieniczną, Sejny, Wilno, Troki i Kowno.

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
Mocą działania Ducha św. i przez polanie wodą, dar Życia Bożego we
wrześniu 2014 otrzymali:
Nikodem Zygmunt Oppeln Bronikowski, Kornel Pasternak, Katarzyna Duńska, Marianna Joanna
Bremerski, Katarzyna Szewczyk, Zofia Wichlińska, Mateusz Malik, Piotr Zygmunt Szewczyk

Sakramentalny związek małżeński we wrześniu 2014 zawarli:
Andrzej Gdula i Magdalena Wieczorek,
Piotr Koniarski i Magdalena Bednarowicz,
Paweł Majewski i Kinga Leśniewska,
Lucas Arce i Magdalena Gołos,
Tomasz Pijanowski i Monika Krawczyk

W miesiącu wrześniu 2014 odeszli do Pana…Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Genowefa Mularczyk, Stanisława Lisiak, Janina Banaszczyk, Wiesław Kolczyński, Kazimierz
Wiktorowski, Irena Ksprzak, Zygmunt Perczyński, Lucyna Andrzejczak, Stefan Zacharski, Czesława
Ruszkiewicz, Danuta Czyżo, Edward Trzeciak, Henryk Falborski, Elżbieta Ostrowska, Wiesław
Słomczyński, Jarosław Chrzanowski, Irena Wódka

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:
Dni powszednie: pn - pt
Sobota
Niedziele i święta:

6.30; 7.30; 17.00, 18.00
6.30; 7.30; 8.00; 18.00
7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Nabożeństwa Różańcowe:
KANCELARIA PARAFIALNA:

w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej od godz. 15.00
codziennie godz.. 17.30

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