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Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu / www.franciszek.org.pl
Do użytku wewnętrznego

Słowo Księdza Proboszcza
Dobiega

końca Rok Miłosierdzia. Co uczyniłeś, by głębiej zrozumieć Miłosierdzie Boże? Czy
przeszedłeś przez Bramę Miłosierdzia, by uzyskać odpust zupełny? Nie mów, że to są dla Ciebie sprawy
mało ważne, albowiem miłosierni miłosierdzia dostąpią.
Czy znów nie okazało się, że sprawy tego świata są dla Ciebie ważniejsze niż sprawy Królestwa
Bożego? Jeszcze nie jest za późno. Jeszcze masz chwilę czasu, by zrozumieć, że miłosierdzie Boga jest
większe niż Twój grzech.

Ks. Wiesław Dura
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Z KANCELARII PARAFIALNEJ

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła.
27. NIEDZIELA ZWYKŁA. Niedziela miesięcznej adoracji
Najświętszego Sakramentu, Aniołów Stróżów
Dzień powszedni
ODPUST PARAFIALNY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU.
Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
Dzień powszedni
NMP Różańcowej
Dzień powszedni
28. NIEDZIELA ZWYKŁA – XVI DZIEŃ PAPIESKI
Dzień powszedni
Św. Jana XXIII, papieża
Dzień powszedni
Bł. Honorata Koźmińskiego, zakonnika
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque,
dziewicy albo Św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora Kościoła.
Dzień Edukacji
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO
29.NIEDZIELA ZWYKŁA.
38. rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową(1978r.).
Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY –
Patronalne święto Służby Zdrowia.–
Dzień powszedni . Bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika.
Światowy Dzień Walki z Ubóstwem
Św. Jana Kantego, prezbitera.
Bł. Jakuba Strzemię, biskupa
Św. Jana Pawła II, papieża /38. rocznica inauguracji pontyfikatu św.
Jana Pawła II / 68. rocznica śmierci kardynała Augusta Hlonda,
Prymasa Polski
30. NIEDZIELA ZWYKŁA. NIEDZIELA MISYJNA.
Rocznica poświęcenia kościoła własnego
Dzień powszedni.
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
Dzień powszedni.
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).
31. NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzień powszedni. Noc Świętych w Archikatedrze

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA
GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
… „Wszyscy jesteśmy zaproszeni: dobrzy i źli. Kościół
nie jest tylko dla dobrych, albo dla tych, którzy wydają się dobrzy, czy
uważają się za dobrych. Kościół jest dla wszystkich, a nawet przede
wszystkim dla złych, bo Kościół jest miłosierdziem. Dlatego ten czas łaski
i miłosierdzia przypomina nam, że nic nie może nas oddzielić od miłości
Chrystusa! (por. Rz 8,39). Osobom przykutym do szpitalnego łóżka,
zamkniętym w więzieniu, ludziom, którzy znaleźli się w pułapce wojny
mówię: patrzcie na krzyż; Bóg jest z wami, pozostaje z wami na krzyżu i daje się wszystkim jako Zbawiciel. On
towarzyszy nam wszystkim i wam, którzy tak bardzo cierpicie, ukrzyżowany dla nas, dla wszystkich. Pozwólcie,
aby moc Ewangelii przeniknęła do waszego serca i was pocieszyła, dała wam nadzieję i wewnętrzną pewność, że
nikt nie jest wykluczony z Jego przebaczenia" Fragment katechezy papieża Franciszka wygłoszonej 28.09.2016
http://www.deon.pl

Przypomnienia:
Przez cały miesiąc odprawiane są Nabożeństwa Różańcowe.
Różaniec to modlitwa tak bardzo droga w pobożności Maryjnej. Ta forma pobożności
ludowej, którą z prostotą dziecka odnosimy do Maryi jako Anua Caeli – Bramy
Niebios, kierując do Niej, niby w przyjaznej konwersacji, nasze powtarzające się
wezwanie; pozwalamy się wprowadzić w kontemplację Tajemnic czyli w obręb dziejów
historii naszego Zbawienia, rozważanych w świetle Jej obecności. To Ona pozwala
nam przechodzić przed wielkimi wydarzeniami z życia Jezusa, tak jakby się nakładały
na zwyczajne zdarzenia naszego życia. To rodzaj duchowej telewizji.(św. Jan Paweł II
– 7 maja 1981)
► MSZE ŚWIĘTE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU. str. 10.
► NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE. W sobotę 1 października rozpoczynamy odprawianie nabożeństw różańcowych. Będą one
odprawiane przez cały miesiąc o godz. 17.30. W związku z tym Msze św. wieczorem będą odprawiane o godz. 17.00 i 18.00. W piątki
różaniec będą prowadzić dzieci z naszej parafii. Z racji inauguracji nabożeństw październikowych w sobotę 1.10.2016r po Mszy św.
odprawionej o godz. 18.00 procesja eucharystyczna.
► 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. 16.30. Adoracja w tym miesiącu trwa do godz. 17.00.
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU. W każdy czwartek o godz. 17.00 msza św. o św. Franciszku z nauką i oddaniem czci jego
relikwiom.
► WYPOMINKI za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
► W TYM MIESIĄCU PRZYPADAJĄ
- PIERWSZA SOBOTA – 1 października (pamiętamy o mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi
Panny, w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej. Nabożeństwo pierwszosobotnie, traktujemy jako
wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi.
- PIERWSZA NIEDZIELA – 2 października - niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu
- PIERWSZY CZWARTEK – 6 października (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu, o oddaniu czci Jezusowi
Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i o powołania kapłańskie).
- PIERWSZY PIĄTEK – 7 października (pamiętamy 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). Tego dnia od godz. 9.00 kapłani
odwiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem.
► DZIEŃ MODLITW O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW. W pierwszą sobotę, 1. października obchodzimy w naszej Archidiecezji
Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów. W archikatedrze rozpocznie się on o godz. 10.00. W naszej parafii
Nabożeństwo Różańcowe będzie odprawione w intencji o świętość kapłanów.
► MSZA ŚW. KU CZCI ŚW. FAUSTYNY, PATRONKI ŁODZI, 1 października, w kościele na pl.
Niepodległości o godz. 18.00. Uroczystościom przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Henryk Tomasik, Biskup
Radomski. Po Mszy św. – procesja ulicą Piotrkowską z kościoła św. Faustyny do Bazyliki Archikatedralnej gdzie
zostanie odnowiony Akt Zawierzenia Archidiecezji Bożemu Miłosierdziu.
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► ODPUST PARAFIALNY. We wtorek, 4 października br. przypada wspomnienie św.
Franciszka z Asyżu i „odpust” w naszej parafii. Duchowo przygotowujemy się do tego wydarzenia
uczestnicząc w trzydniowej adoracji Najświętszego Sakramentu: w niedzielę po Mszy św.
o 12.30, w poniedziałek i wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00. We wtorek o godz. 18.00,
będzie odprawiona uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem biskupa Ireneusza
Pękalskiego. Po Mszy św. procesja eucharystyczna. 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. W tym dniu możemy
uzyskać odpust zupełny.

Drodzy Kapłani i Parafianie,
Święty Franciszek z Asyżu, który kierował się w życiu pokojem i dobrem niech będzie dla
Was drogowskazem i wzorem na drodze do Boga. Niech jego przykład umacnia Was
każdego dnia, abyście jak Franciszek mogli w pełni ukazać współczesnemu światu Bożą
miłość. W tym szczególnym dniu wszystkim duchowym synom św. Franciszka życzymy
Bożego błogosławieństwa i wielu sił w służbie na chwałę Boga i dla dobra naszej parafii.
► Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej – 7 października, piątek
► ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH - 8 października do Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej.
Kolegiata Łaska – Rozpoczęcie uroczystości o godz. 10.30
► PIELGRZYMKA PARAFIALNA DO WŁOCH 8 – 16 października

Nasza parafia organizuje

pielgrzymkę do Włoch pod hasłem :
MIŁOSIERNI JAK OJCIEC
w dniach od 8. do 16. października br.
Pielgrzymi odwiedzą:
Wiedeń i wzgórze Kahlenberg,
Asyż (św. Franciszek), Cascia i Roccaporena (św. Rita)
Rzym i Watykan, Monte Cassino, Monte Sant Angello,
San Giovanni Rotondo (św. Ojciec Pio),
Lanciano (cud eucharystyczny), Manopello (Święte Oblicze na Chuście).

Koszt: 1490,- zł i 170,- euro.
Szczegółowy program oraz zapisy w kancelarii parafialnej lub pod numerem: 606 608 858
Opiekunem duchowym jest Ks. Tadeusz Socha
► XVI DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia” obchodzić będziemy
9 października – w 28 niedzielę zwykłą. Zbiórka ofiar do puszek na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
(patrz str. 9 )
► WSPOMNIENIE ŚW. JANA XXIII PAPIEŻA – 11 października, wtorek
► 455 lat temu 12 października 1561 – biskup włocławski Jakub Uchański wydał dokument określający prawa
i powinności mieszkańców Łodzi
► DZIEŃ EDUKACJI - 14 października, piątek. Pamiętajmy w modlitwach o nauczycielach, katechetach
i wychowawcach. Wspomnienie dowolne Św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora Kościoła lub św. Małgorzaty Marii
Alacoque, dziewicy
► DIALOGI W KATEDRZE - 14 października - piątek - Abp Marek Jędraszewski
odpowiada na pytania wiernych - Archikatedra Łódzka godz. 19.30. Temat: Kościół
wobec życia politycznego
►
UROCZYSTOŚĆ
ROCZNICY
POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI
ARCHIKATEDRALNEJ (1922 r.), 15 października – sobota
► DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO - 15 października – sobota ma pokazać
całemu społeczeństwu, że obok ludzi szczęśliwych, którzy mogą cieszyć się swoimi
dziećmi, są też tacy rodzice, którzy przeżywają ból po odejściu swoich dzieci. Wielu
rodziców, którzy doświadczyli straty dziecka – w wyniku poronienia, wypadku, choroby, aborcji czy samobójstwa pozostają
sami ze swym doświadczeniem. Pamiętajmy w naszych modlitwach o osieroconych rodzicach.
► MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ NIEWIDOMYCH - Obchodzony na świecie również pod nazwą Międzynarodowego Dnia
Białej Laski
► 16 PAŹDZIERNIKA - - 38. rocznica wyboru Papieża Jana Pawła II (1978 r.)
► ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z UBÓSTWEM - 17 października – poniedziałek. W Bazylice Archikatedralnej Msza św.
o godz. 12.00. Obiad dla ubogich na Placu Katedralnym o godz. 13.00
► ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY -18 października, wtorek. Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia.
► NAWIEDZENIE RELIKWII ŚW. OJCA PIO – 19 października. W ramach Roku Miłosierdzia, nasza parafia będzie
przeżywać nawiedzenie relikwii św. Ojca Pio. Duże relikwie w postaci habitu i rękawic św. Ojca Pio przybędą z San
Giovanni Rotondo. Wcześniej, tj. 17. i 18. października, będziemy się przygotowywać do tego wspaniałego przeżycia poprzez Msze
św. z okolicznościowymi kazaniami, nabożeństwa do św. Ojca Pio, modlitwę, projekcję filmu.
► NARODOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU Z RACJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI, 20 - 23 października
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► WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II PAPIEŻA, 22 października – sobota. 38. rocznica inauguracji pontyfikatu św.
Jana Pawła II
► PIELGRZYMKA DO PŁOCKA - 22 października – sobota.
Akcja Katolicka przy naszej parafii organizuje 22. października – w święto św.
Jana Pawła II – pielgrzymkę autokarową do Płocka, jednego z najstarszych miast
Polski. W programie pielgrzymki: Katedra Płocka z relikwiami św. Jana Pawła II,
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w którym zaczęły się objawienia Jezusa
Miłosiernego św. siostrze Faustynie oraz Muzeum Diecezjalne z najcenniejszymi
eksponatami. Koszt 55,- zł od osoby. Zapisy w kancelarii parafialnej.
► ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA - 23 października rozpoczyna TYDZIEŃ MISYJNY. W kościołach ma miejsce
zbiórka ofiar na tacę na misje.
► ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
28 października, piątek.
Imieniny obchodzi Ks. Tadeusz Socha,
wikariusz naszej parafii,
Asystent Kościelny Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,
opiekun Asysty Parafialnej,
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
życzenia składa zespół redakcyjny „Głosu Świętego Franciszka”.
Msza św. w intencji Solenizanta w dniu 28.10.16 o godz. 6.30.
► NOC ŚWIĘTYCH - 31 października, poniedziałek - w bazylice archikatedralnej, godz. 19.00.
► Przypominamy o porządkowaniu cmentarzy i grobów naszych zmarłych.
► WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 listopada, wtorek – 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.
► MIŁOSIERDZIE BOŻE W SŁOWIE, CZYNIE I MODLITWIE. 6 listopada w niedzielę będzie gościć w naszej parafii
siostra M. Dolorosa Sowa ZMBM ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, która na wszystkich Mszach św. opowie nam o
św. S. Faustynie jako Apostołce Bożego Miłosierdzia, o Poleceniu Pana Jezusa i Miłosierdziu dziś.
► W LITURGII KOŚCIOŁA W PAŹDZIERNIKU OBCHODZIMY ŚWIĘTA: ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO 15.10, ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY – 18.10, ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA –
28.10. WSPOMINAMY: Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Św. Franciszka z Asyżu, Św. Faustynę Kowalską, NMP Różańcowej,
Św. Jana XXIII, papieża, Bł. Honorata Koźmińskiego, Św. Ignacego Antiocheńskiego, Św. Jana Kantego, Bł. Jakuba Strzemię, Św.
Jana Pawła II, papieża
► SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:
AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania po mszy św. w czwartki, w tym miesiącu 8 i 29 września w auli
parafialnej. Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Kościelnym – ks. Tadeusz Socha
CHÓR TON –próby chóru w środy o godz. 19.00 w auli parafialnej. Msze św. wzbogacone śpiewem Chóru w każdą niedzielę
o godz. 9.30 oraz w inne święta i uroczystości kościelne. Chórem dyryguje p. Paulina Twardowska – organistka.
SCHOLA – próby w soboty o 8.45. Schola śpiewa podczas mszy świętych 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 SŁÓŻBA OŁTARZA - opiekunem jest ks. Stefan Bujak
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 Świętego w Łaskowicach
RODZINA FRANCISZKAŃSKA – opiekunem jest ks. Stefan Bujak
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura

Siostry Urszulanki (ul. Obywatelska 60) zapraszają na inhalacje górnych dróg oddechowych do groty solnojodowej, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 11.00 do 19.00. Grota solna łączy w sobie walory zdrowotne z
relaksacyjnymi. Jej głównym celem jest odtworzenie w sztucznych warunkach nadmorskiego lub powstałego w naturalnych
grotach solnych mikroklimatu. Ściany i podłoga groty wyłożone są specjalnie dobraną mieszanką soli, co tworzy wewnątrz
pomieszczenia bogatą atmosferę o bardzo szerokich walorach terapeutycznych. Łagodna muzyka i harmonia doskonale relaksują i
odprężają, pozwalając na chwilę zapomnieć o kłopotach dnia codziennego. Do groty solnej przychodzą dorośli, a także dzieci –
mają dla siebie specjalne pomieszczenie z zabawkami. Inhalacje w grocie rozpoczynają się zawsze o pełnej godzinie. Trzeba
pamiętać o zabraniu ze sobą białych skarpetek. Opłatą jest dobrowolna ofiara na utrzymanie groty. Więcej informacji na ulotkach w
przedsionku kościoła.
POLECANE STRONY INTERNETOWE:
Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/
Akcji Katolickiej Arch. Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/
Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/
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Bł. Honorata Koźmińskiego, zakonnika
13 października
Wacław Koźmiński urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej, w rodzinie
inteligenckiej, jako drugi syn Stefana i Aleksandry z Kahlów. Miał także dwie młodsze siostry. Był
bardzo zdolny, po ukończeniu gimnazjum w Płocku studiował na wydziale budownictwa
warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Będąc w gimnazjum zaniechał praktyk religijnych, a w
czasie studiów zupełnie stracił wiarę.
23 kwietnia 1846 r. został aresztowany przez policję carską pod zarzutem udziału w spisku i
osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Wówczas ciężko zachorował; powracając do
zdrowia, przemyślał dokładnie swoje życie i nawrócił się. Uwolniony z więzienia po blisko roku,
podjął dalsze studia, a jednocześnie prowadził bardzo surowy tryb życia.
Po ukończeniu studiów, 8 grudnia 1848 r. wstąpił do klasztoru kapucynów. Już 21 grudnia
przyjął habit zakonny i otrzymał imię Honorat. Pierwszą profesję złożył dokładnie rok później.
Chociaż pragnął być bratem zakonnym, przełożeni polecili mu, aby przygotowywał się do kapłaństwa. Po ukończeniu studiów
teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 27 listopada 1852 r. Wkrótce został mianowany profesorem retoryki oraz sekretarzem
prowincjała, lektorem teologii i spowiednikiem nawracających się. Zasłynął w Warszawie jako znakomity rekolekcjonista
i misjonarz ludowy. Pracując w III Zakonie św. Franciszka, gorliwie działał w kościołach Warszawy. Swoją głęboką religijnością
i troską o człowieka zjednywał wielu ludzi dla Chrystusa.
W 1861 roku, po kasacie zakonów przez władze carskie, o. Honorat został przewieziony do Zakroczymia pod Warszawą. Pomimo
trudnych warunków tworzył tam dalej grupy tercjarek. Około 1889 r. zwrócił się do Stolicy Świętej o zatwierdzenie zgromadzeń
bezhabitowych. W tym samym roku uzyskał aprobatę. Dzięki temu powstało 26 stowarzyszeń tercjarskich, z których na
przestrzeni lat uformowały się liczne zgromadzenia zakonne. Ojciec Honorat stał się odnowicielem życia zakonnego i twórcą jego
nowej formy zbliżonej do dzisiejszych instytutów świeckich. Poprzez swoje duchowe córki i synów starał się docierać do
wszystkich środowisk i odrodzić w społeczeństwie ducha gorliwości pierwszych chrześcijan. Kierował tymi wspólnotami przez
konfesjonał i korespondencję, ponieważ rząd carski nie pozwoliłby na formowanie się nowych zakonów, zaś w roku 1864
skasował zakon kapucynów, pozostawiając tylko klasztor w Zakroczymiu. Do dziś istnieją trzy zgromadzenia honorackie
habitowe: felicjanki - powołane we współpracy z bł. Marią Angelą Zofią Truszkowską (wspomnienie dowolne 10 października),
serafitki i kapucynki oraz czternaście bezhabitowych, utajonych przed carskim zaborcą.
Zgromadzenia o. Honorata podejmowały prace charytatywne i apostolskie, m.in. wśród
młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, w fabrykach, wśród ludu wiejskiego, w przytułkach dla
ludzi starych i upośledzonych. Powstały w 1893 r. na terenie Królestwa ruch mariawitów
zaszkodził opinii o. Honorata. Gdy w 1908 r. biskupi zreorganizowali jego zgromadzenia, a ich
postanowienie zatwierdził Watykan, zalecając o. Honoratowi powstrzymanie się od dalszego
kierowania nimi, przyjął to z pokorą i posłuszeństwem.
Ostatecznie osiadł w Nowym Mieście nad Pilicą. W 1895 r. został komisarzem generalnym
polskiej prowincji kapucynów i przyczynił się do znacznego rozwoju zakonu. Jednocześnie
prowadził intensywną pracę pisarską, zabierał głos w aktualnych sprawach, zajmował się
zagadnieniami społecznymi. Był człowiekiem wielkiej gorliwości, jeśli chodzi o zbawienie dusz.
Wiele godzin spędzał w konfesjonale. Praktykował surowe umartwienia, sporo czasu spędzał na
modlitwie.
Pozbawiony słuchu i cierpiący fizycznie, resztę lat spędził na modlitwie i kontemplacji.
Wyczerpany pracą apostolską, zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 r. 16 października
1988 r., w 10. rocznicę swego pontyfikatu, beatyfikował go św. Jan Paweł II. Bł. Honorat jest
głównym patronem diecezji łowickiej.

Brama Święta (15)

http://brewiarz.pl

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia rozpoczął się 8.12.2015r. uroczystym otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W drzwiach tych znajduje się
16 obrazów - płaskorzeźb wyrytych w brązie. Ponieważ obrazy te nawiązują do tematu Miłosierdzia Bożego, w
oparciu o obszerne fragmenty książki kard. Virgilio Noe pt. „Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie”
przedstawiamy opis kolejnych paneli zawartych w tych Świętych Drzwiach. W tym odcinku:

Panel czternasty:
Ukazanie się Zmartwychwstałego w Wieczerniku
Weźmijcie Ducha Świętego

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł
do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20,19-23)
Zmartwychwstały Jezus otoczony gronem apostołów po rozwianiu wątpliwości co do swojej osoby,
poleca im misję sług przebaczenia i pokoju w świecie, dając im współuczestnictwo we władzy właściwej
samemu Bogu, tzn. władzy odpuszczania grzechów. To wszystko zdarzyło się w niedzielny wieczór
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zmartwychwstania. Apostołowie wciąż jeszcze przebywali razem w Wieczerniku, gdzie kilka dni wcześniej Jezus
celebrował Paschę, wprowadzając najwznioślejszy i najcenniejszy ryt Nowego Przymierza przypieczętowany ofiarą
z własnego Ciała i Krwi.
Tej nocy natomiast wszyscy ogarnięci byli trwogą i wejście do wieczernika było dokładnie zamknięte.
Jezus mimo zaryglowanych drzwi wszedł do środka i pozdrowił uczniów słowami, którymi każdy uprzejmy Żyd
zwykł witać innych ludzi: „Pokój z tobą”
Po tym upewnił ich co do swojej osoby, pokazując im zranione ręce i bok. Uczniowie wybuchli radością
widząc Pana. Im, którzy go uznają, Zmartwychwstały udziela pokoju i radości, pierwszych darów Paschy.
W Wieczerniku Jezus przekazuje swoim uczniom zadanie pełnienia misji. Czyni to porównując własną
misję otrzymaną od Ojca z misją, którą przekazuje w tym momencie apostołom: Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja
was posyłam ! Szczególną moc nadaje temu zdaniu przysłówek jak, udzielający misji apostołów zasadniczej bazy.
Oni mają kontynuować misję zawierzoną Jezusowi przez Ojca. Dokonuje się to, o co prosił Jezus Ojca w swojej
modlitwie arcykapłańskiej: Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem (J,17,17)
Trzecim darem Zmartwychwstałego jest dar Ducha Świętego: … tchnął na nich i powiedział im
«Weźmijcie Ducha Świętego! Udzielony im Duch Święty miał służyć przede wszystkim ich osobistemu uświęceniu.
Mieli odtąd wierzyć w Chrystusa i być Jego świadkami. Duch Boży został też im dany, aby mogli spełniać wielką
posługę przebaczania grzechów. To jest najcenniejszy dar, który Zmartwychwstały udziela swemu Kościołowi.
Celem misji apostołów jest odpuszczanie grzechów, pojednywanie ludzi z Bogiem i zawracanie zagubionych z dróg
grzechu: Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» Duch Święty
stwarza nowego człowieka, wolnego od grzechu zmazywanego w sakramencie Pokuty. Posłanie głoszone
przekraczającym Bramę Świętą wzywa do odnalezienia drogi do sakramentu pojednania, w którym działa Duch
Święty. On jest „odpuszczeniem wszystkich grzechów”, a jego przyjście oczyszcza sumienie ( Mszał Rzymski)
W następnym odcinku: „Panel piętnasty Bramy Świętej – UKAZANIE SIĘ ZMARTWYCHWSTAŁEGO SZAWŁOWI”

Archidiecezjalne Bramy Miłosierdzia
20 listopada 2016 kończy się Nadzwyczajny Jubileusz miłosierdzia w Kościele Katolickim. Wszyscy wierni
mogą jeszcze zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach
papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego.
„Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem
we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło
wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty – oraz w intencjach, które noszę w sercu dla
dobra Kościoła i całego świata” (Ojciec Święty Franciszek, List z dnia 1 września 2015 roku).
W Archidiecezji Łódzkiej łaski odpustu zupełnego można dostąpić w następujących kościołach:
1. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie (ul. Kościuszki 2, 97-400 Bełchatów)
2. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła w Łasku
(ul. Warszawska 15, 98-100 Łask)
3. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi (ul.Kościelna 8/10, 91-437 Łódź)
4. . Świętego Wojciecha w Łodzi (ul.Rzgowska 242, 93-317 Łódź)
5. Bazylice Archidiecezjalnej Świętego Stanisława Kostki w Łodzi ( ul.ks. Ignacego Skorupki 9, 90458 Łódź)
6. Świętej Faustyny w Łodzi (Plac Niepodległości 1, 91-421 Łódź)
7. Miłosierdzia Bożego w Łodzi (ul. K.K. Baczyńskiego 156, 91-170 Łódź)
8. Świętego Antoniego Padewskiego i Świętego Jana Chrzciciela w Łodzi – Łagiewnikach (ul. Okólna
185, 91-520 Łódź)
9. Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim (al. Armii Krajowej 19, 97-300
Piotrków Trybunalski)
10. Świętego Antoniego i Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Tomaszowie Mazowieckim
(ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki)
11. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu (Plac Jagiełły 5, 97-320 Wolbórz)
12. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu (Plac Jana Pawła II 11/13, 95-100 Zgierz)
13. Świętych archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim (ul. Wojska Polskiego 3, 95–070
Aleksandrów Łódzki)
14. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach (ul. Kościuszki 48,95-060 Brzeziny)
15. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach (ul. 11 Listopada 17, 95-040
Koluszki)
16. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Podwyższenia Świętego Krzyża
w Ozorkowie (Pl. Jana Pawła II 5, 95-035 Ozorków)
6
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17. Miłosierdzia Bożego w Pabianicach (ul. 20 Stycznia 77, 95 -200 Pabianice)
Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły przejść przez Święte Drzwi, zwłaszcza chorzy,
starsi i samotni, mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego przyjmując Komunię świętą lub uczestnicząc we
Mszy świętej lub w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu, budząc
w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, tj. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, po
sakramentalnej spowiedzi przyjęcie Komunii świętej i modlitwa według intencji Ojca, gdy tylko to będzie
możliwe.
Wszyscy wierni otrzymają jubileuszowy odpust za każdym razem, kiedy wypełniają warunki
zwykłe, o których była mowa poprzednio, oraz sami spełnią jeden lub kilka z uczynków miłosierdzia, co do
ciała lub, co do duszy. „Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego
i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza. Będzie to, więc pełny odpust
jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją i miłością”
(Ojciec Święty Franciszek, List z dnia 1 września 2015 roku).

A ja jestem szczęśliwa -

Kącik Siostry Kingi

W swoim Kąciku Siostra Kinga Pruszak zamieszcza radosne opowiadania, wierszyki, pełne
humoru dowcipy lub zagadki ze swego bogatego zbioru. Przez trzy kolejne miesiące będziemy się
uśmiechać czytając kolejne zwrotki wiersza

Smutki i radości objawów starości
Idę ulicą – ktoś mi się kłania. Oddaję ukłon- znam przecież drania :
Ta twarz, ten uśmiech i ten błysk w oku… To miły facet, znam go od roku.
Jakże u diabła on się nazywa ? … Dziura w pamięci. Czasem tak bywa.
Wtedy myśl smutna w głowie się rodzi: Nic nie poradzisz – starość nadchodzi.
Z trzeciego piętra schodzę radośnie, bo w kalendarzu ma się ku wiośnie,
No i spaceru gna mnie potrzeba, zwłaszcza, że słońce i błękit nieba …
Gdy już po parku idę aleją nagle pot zimny koszulę klei,
Bowiem pytanie w głowie mi tkwi : Czy aby kluczem zamknąłem drzwi ?
W śpiesznym powrocie znów myśl się rodzi : nic nie poradzisz, starość nadchodzi.
Siedzę i czytam. Nagle myśl żywa jakimś pragnieniem z fotela zrywa.
Robię trzy kroki, staję przy szafie i jak to ciele na nią się gapię …
Pojęcia nie mam, po co ja wstałem ? Czego tak bardzo i nagle chciałem ?
Oj, co raz bardziej mi to już szkodzi, że ta nieszczęsna starość nadchodzi. (cdn)
Autor wiersza nieznany lub zapomniany

I Ty zacznij modlić się przed jedzeniem
Nie ukrywajmy tego. Ogromna większość Polaków-katolików nie modli się przed i po jedzeniu. W gronie rodzinnym
czyni to może 1 procent polskich katolików. Gdy znajdujemy się pośród innych, a więc w pracy, barze czy
restauracji, ten wskaźnik maleje zapewne poniżej 0,1 procenta. Oto zatem kilka ważnych powodów dla których
powinniśmy modlić się przed i po jedzeniu, zarówno będąc sami, jak i w gronie rodzinnym:
Modlitwa przed jedzeniem jest sugerowana przez Pismo święte i polecana przez magisterium Kościoła.
Biblia, która jest całkowicie bezbłędnym i nieomylnym Słowem Bożym naucza: "A jeśli z dziękczynieniem coś
spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek
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czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą" (1 Kor 10, 30 - 31); "dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię
naszego Pana Jezusa Chrystusa" (Ef 5, 20);
Modlitwa przy posiłku w szczególny sposób uczy nas pokory. Gdy
zasiadamy do stołu, by podziękować Bogu za to, że mamy co jeść, oraz prosić
Go, by pobłogosławił nasz posiłek, niejako przypominamy sobie o tym, że
jesteśmy całkowicie od Niego zależni. Codziennie dziękczyniąc Bogu za to, że
mamy co jeść i pić, uczymy się w ten sposób bardziej doceniać dobroć i hojność
naszego Stwórcy. "Błogosławieństwo stołu" może być więc dobrym lekiem na
nasze
tendencje
do
zarozumiałości
i
myślenia
w
kategoriach
samowystarczalności.
Modlitwa przed jedzeniem przynosi nam Boże błogosławieństwa.
Dziękując Bogu za jedzenie i picie oraz prosząc Go, by pobłogosławił nasz
pokarm, uznajemy, że nie jesteśmy niezależni od Stwórcy i samowystarczalni. Biblia i Tradycja Kościoła
nieustannie powtarzają, iż pokora niesie za sobą Bożą przychylność, zaś pycha wywołuje Boży gniew. "rozproszył
pyszniących się zamysłami serc swoich (...) a wywyższył pokornych" (Łk 1, 51-52).
"Błogosławieństwo stołu" jest dobrą okazją do wspólnej rodzinnej modlitwy. Często trudno jest zebrać
się rodzinie na wspólną modlitwę. Modlitwa przy stole może być dobrym początkiem do zakorzenienia się
w rodzinie regularnego zwyczaju wspólnych modlitw. Modlące się razem rodziny są zaś jednym z najmocniejszych
przyczółków w duchowej wojnie przeciw mocom ciemności. Tam, gdzie rodziny codziennie modlą się razem,
wielokrotnie spada procent rozwodów oraz małżeńskich zdrad, zaś kłopoty w wychowaniu dzieci przebiegają
zazwyczaj znacznie bardziej łagodnie, niż w innych rodzinach.
Modlitwa przed jedzeniem jest wyznaniem wiary w Pana Jezusa przed innymi ludźmi. Modlitwa przy
posiłku w miejscu pracy, barze, restauracji i innych miejscach publicznych, to jeden z najtrudniejszych do
zrealizowania postulatów. Trzeba przezwyciężyć własny strach, wstyd, nie obawiać się „wyjścia z podziemia”.
Ważne jest byśmy nie wstydzili się swej wiary w Pana Jezusa. Jeśli uważamy za rzecz dobrą, podziękować
naszemu Panu za pokarm w domu, to dlaczego mielibyśmy nie czynić tego w obecności innych osób?

Mirosław Salwowski http://adam-czlowiek.blogspot.com/2012/10/i-ty-zacznij-modlic-sie-przed-jedzeniem.html

M a ł y F r a n c i s z e k
Różańcowa szkoła Maryi
“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)
Drogie Dzieci, w miesiącu październiku wszyscy spotykamy się w Różańcowej
Szkole Maryi, bo Matka Boża zaprasza wszystkich do tej pięknej modlitwy. Jest to
modlitwa prosta, a jednocześnie kompletna. Człowiek włącza się w nią ciałem i duszą,
swoim głosem i dłońmi, swym umysłem i sercem. "Różaniec jest modlitwą zawsze

towarzyszącą memu życiu, jest też modlitwą ludzi prostych i świętych...jest modlitwą
mojego serca … jest też lekiem, ponieważ dobrze robi na serce, duszę i na całe życie !” – mówił papież
Franciszek. 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.
Dlatego szczególnie w tym miesiącu zachęcam Was do nauczenia się i odmawiania
Różańca. Wspólnie będziemy go odmawiać codziennie,
o godz. 17.30. Zachęcam i zapraszam do przyjścia do
kościoła szczególnie w piątki, kiedy to będziecie mogły
same się włączyć do odmawiania kolejnych tajemnic
różańcowych. Zadanie konkursowe to oczywiście –
samodzielne wykonanie różańca. Już z niecierpliwością
czekam na wasze pomysły i prace, byśmy mogli je
podziwiać na wystawie zrobionej w kościele. A czy wiecie, że na różańcu można także
odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia. Jest to duchowa pomoc dla naszej duszy oraz
dla szerzenia wszędzie miłości, przebaczenia i braterstwa – powiedział papież Franciszek.
Przypominam także, że nasze drzewo z uczynkami miłosierdzia cały czas żyje. Choć
zważywszy na porę roku mogą pojawić się na nim już inne jesienne barwy, to nadal
wzbogaca się ono waszymi uczynkami miłosierdzia. Nadal pojawiać się będą na nim też
wizerunki tych Polaków, którzy swym życiem i czynami doszli do świętości.
Do zobaczenia na najbliższym wręczeniu nagród w ostatnią niedzielę października
po mszy św. o godz. 11.00.
Pozdrawia Was - Wasz Anioł
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Od teraz jak duchowni!" - obłóczyny kleryków III roku WSD
Szata duchowna, popularnie nazywana sutanną to strój wyjątkowy. Dla wielu
stanowi czytelny przekaz. Spotykają kogoś, kto idzie za Jezusem i od którego
pragną się dowiedzieć, jak za Nim sami mają podążać.
Właśnie dlatego 25 września bieżącego roku, w parafii pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożego w Łodzi, odbyły się obłóczyny sześciu alumnów kursu
trzeciego Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi: Orfeusza Malesy,
Jakuba Hejduka ( naszego parafianina), Piotra Kałuszki, Tomasza Grzejdziaka,
Łukasza Kowalskiego i Konrada Sulmirskiego.
Mszy Świętej przewodniczył Ks. Bp Adam Lepa.
Uroczystość poprzedziły duchowe przygotowanie w postaci rekolekcji "Lectio divina",
przeprowadzonych w całkowitym milczeniu, przez ojca Krzysztofa Wonsa SDS, znanego
rekolekcjonistę i propagatora lektury Słowa Bożego z krakowskiego Centrum Formacji
Duchowej.
Wspólnota Seminarium mogła się cieszyć wsparciem modlitwy wielu wiernych, zwłaszcza
zaangażowanych w Towarzystwo Przyjaciół WSD oraz rodzin alumnów, za którą jest
wdzięczna Panu Bogu i bliźnim. "Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej".

Głos Akcji Katolickiej
Tegoroczny XVI Dzień Papieski obchodzony jest pod hasłem „Bądźcie świadkami
miłosierdzia”. Hasło jest nieprzypadkowe – Dzień Papieski stanowi niejako zwieńczenie
zarówno Roku Miłosierdzia, jak i Światowych Dni Młodzieży, którym również przyświecał
temat miłosierdzia Bożego.

Organizacją tego wydarzenia zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy ze Stowarzyszeniem
Absolwentów „Dzieło”. Wspierane są one przez podmioty zrzeszone w Ogólnopolskim Komitecie Organizacyjnym Dnia
Papieskiego. W skład tego komitetu wchodzi min. Akcja Katolicka. Jak co roku, świętu wszystkich Polaków towarzyszyć będą
liczne okolicznościowe inicjatywy. W całej Polsce odbywać się będą Eucharystie i modlitwy oraz wydarzenia naukowe,
kulturalne i sportowe. 2 października we wszystkich parafiach w kraju odczytany zostanie list pasterski Konferencji Episkopatu
Polski zapowiadający XVI Dzień Papieski. Dzień ten jest też świetną okazją do powrotu do papieskiego nauczania, szczególnie
dotyczącego zagadnienia miłosierdzia Bożego.
Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy jego wymiar charytatywny. Corocznie organizowana publiczna
i przykościelna zbiórka pieniędzy jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi. Środki zebrane
podczas zbiórki zasilą fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierającej ponad 2,3 tys. młodych,
zdolnych osób, pochodzących z niezamożnych rodzin. Organizacja umożliwia swoim podopiecznym rozwijanie talentów i
zdobywanie wymarzonego wykształcenia na najwyższym poziomie. Zbiórka przykościelna odbędzie się 9 października.
Natomiast od 2 do 22 października kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy będzie kwestować na ulicach miast. Kampanii Dnia
Papieskiego towarzyszyć będzie również akcja SMS-owa. W dniach od 15 września do 31 października wysyłając SMS o treści
„POMOC” pod numer 74 265 (koszt 4,92 zł z VAT) lub dzwoniąc pod numer 704 407 401 (koszt 4,99 zł z VAT) można
dofinansować fundusz stypendialny i w ten sposób włączyć się w budowanie „żywego pomnika” Świętego Jana Pawła II.
Fundację można wspierać także przez cały rok za pośrednictwem strony www.dzielo.pl klikając w zakładkę „Dla Darczyńcy”.
Z roku na rok obchody Dnia Papieskiego coraz śmielej przekraczają granice naszego kraju. Polonia zgromadzona za
granicą, m.in. w Niemczech, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie,
Australii, Francji i Hiszpanii, także włącza się w świętowanie, organizując koncerty, wystawy i inne wydarzenia propagujące
nauczanie Jana Pawła II.
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Dnia 26 września w kościele Świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi rozstrzygnięto konkurs parafialny" Selfie z Jezusem" nagrody otrzymali: Szymon Szybiński z klasy IId, Ola Juraszczyk z klasy IIe, Oskar Grzegorczyk z klasy IVd i Inga
Grzegorczyk z klasy Vd . Prace można zobaczyć na wystawie w kościele. Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY !!!
( fot. Alina Zalewska – katechetka SP7)

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
We wrzesniu 2016:
Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali:
Kamila Przedmojska, Mateusz Jan Wojciechowski, Zofia Joanna Wojciechowska, Nikodem
Adam Morawski, Kacper Michał Bąkowski, Laura Julia Szmatiuk, Tomasz Włodzimierz
Cichoń, Jakub Danecki, Natalia Irena Wieczorek, Natalia Szymańska, Tymoteusz Robert
Śniegóła, Jan Chlewocki, Radomir Pawlak, Liliana Gabriela Washer, Patrycja Ewelina
Prusinowska, Patryk Tomasz Prusinowski, Kinga Mariola Kiciak, Pola Małgorzata Pola,
Tymoteusz Padyk, Mikołaj Andrzej Komuński, Nikola Elżbieta Ogłoszka, Stanisław Józef Kropat, Kuba
Włodzimierz Hyży
Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Stefan Guldon, Władysław Kliche, Halina Wójcikowska, Łucja Domosławska,
Krystyna Chmielewska, Maria Walczak, Marianna Chojnacka, Józefa Trębacz,
Helena Cholewa, Stanisława Łodyga, Zofia Turek, Bolesław Ochmański,
Eugeniusz Marynowski, Henryk Janowski, Bożenna Potrzebowska, Maria
Doliwa, Czesław Szewczyk, Krystyna Oplustil, Józef Olczyk, Andrzej Puchalski, Danuta
Naumiuk, Elżbieta Iskrzycka, Dorota Poteralska
Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Cezariusz Człapiński i Marlena Adamczyk,
Neale Washer i Anna Wolska,
Kamil Pisarek i Anna Sadowska
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)
SOBOTY
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00;

8.00;

9.30;

6.30; 7.30; 17.00;
6.30; 7.30; 8.00;
11.00 (z udziałem dzieci); 12.30;

18.00
18.00
18.00

W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU
w ostatni piątek miesiąca (28 października o godz. 18.00)

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE:
CODZIENNIE GODZ. 17.30 (W PIĄTKI, Z UDZIAŁEM DZIECI)
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30
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;

Tel.: 42-233-67-77

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Mozaiki na frontonie
kościoła, fot. Maria Mazurkiewicz. 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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