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Słowo Księdza Proboszcza

Pan Bóg wciąż na Ciebie czeka. Wciąż Cię zaprasza. Wciąż do Ciebie mówi. Mówi przez swoje słowo,
przez wydarzenia, przez objawienia Matki Bożej.
Obchodzimy setną rocznicę objawień w Fatimie. Wsłuchajmy się w Jej wołanie „Czyńcie pokutę
i odmawiajcie różaniec”.
Kościół tak mocno podkreśla moc modlitwy różańcowej. Czy doświadczyłeś tej prawdy, gdy tak
rzadko bierzesz do ręki różaniec?
Nadchodzi październik - miesiąc modlitwy różańcowej. Wsłuchaj się w wołanie Matki
Chrystusa i Twojej Matki. Postaraj przyczynić się do ocalenia siebie, swojej rodziny, ojczyzny i świata.
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26. 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
27. NIEDZIELA ZWYKŁA.
XVII DZIEŃ PAPIESKI
Bł. Wincentego Kadłubka,
biskupa
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Bł. Honorata Koźmińskiego,
zakonnika
Dzień powszedni
28. NIEDZIELA ZWYKŁA.
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO
Św. Jadwigi Śląskiej
Św. Ignacego
Antiocheńskiego, biskupa i
męczennika.
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA,
EWANGELISTY –
Dzień powszedni . Bł. Jerzego
Popiełuszki, prezbitera i
męczennika
Św. Jana Kantego,
prezbitera.
Bł. Jakuba Strzemię, biskupa
29. NIEDZIELA ZWYKŁA.
Dzień powszedni
Dzień powszedni.
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH
APOSTOŁÓW SZYMONA I
JUDY TADEUSZA
30. NIEDZIELA ZWYKŁA.
Dzień powszedni
Dzień powszedni.

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:

Na audiencji generalnej 17 września Papież przypomniał Polakom
postać św. Stanisława Kostki: On, pragnąc wyższego celu życia,
ściśle zjednoczony z Bogiem, wbrew woli rodziców, wstąpił do
zakonu jezuitów. Ustawiczna modlitwa, częsta spowiedź,
codzienna Msza św., praca nad sobą ukształtowały jego świętość
już w młodzieńczym wieku. Niech jego przykład przypomina
rodzicom i młodzieży, że perspektywa zdobycia pozycji
społecznej nie może zagłuszać życiowego powołania
otrzymanego od Boga.( https://www.deon.pl)
INTENCJA OGÓLNA
POWIERZONA APOSTOLSTWU MODLITWY PRZEZ
PAPIEŻA FRANCISZKA NA PAŹDZIERNIK 2017:
Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane
poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana
możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Przypomnienia
o uroczystościach, świętach, rocznicach, jubileuszach, dniach pamięci
W PARAFII, ARCHIDIECEZJI, POLSCE I KOŚCIELE POWSZECHNYM:
► MSZE ŚWIĘTE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU. str. 10.
► NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE. W niedzielę 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 niedzielę 1. października, 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.
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.
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► 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

► NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – 13 października, Msza św.- godz. 18.00, procesja ze światłami z figurą Matki
Bożej Fatimskiej
► W TYM MIESIĄCU PRZYPADAJĄ
- PIERWSZA NIEDZIELA – 1 października - niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu
- PIERWSZY CZWARTEK – 5 października (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu, o oddaniu czci Jezusowi
Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i o powołania kapłańskie).
- PIERWSZY PIĄTEK – 6 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.
- PIERWSZA SOBOTA – 7 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.
►1 października, niedziela – KATECHEZY DLA DOROSŁYCH. Rozpoczynamy kolejny cykl
Katechez dla dorosłych, które poprowadzi ks. dr Paweł Gabara. Katechezy będą wygłaszane w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca. Pierwsza z nich odbędzie się 1 października o godz. 17.00, a jej tematem będzie:
Spowiedź wobec Wszechmogącego Boga.
► ODPUST PARAFIALNY. W środę, 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 poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od
15.00 do 17.00. W środę o godz. 18.00, będzie odprawiona uroczysta Msza Św. Naszym gościem z racji
odpustu będzie franciszkanin Ojciec Piotr Kleszcz OFM Conv. założyciel i prowadzący Wielkiego Chóru Małych
Serc istniejącego przy parafii franciszkańskiej pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Łodzi. pod 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.

Święty Franciszek z Asyżu, który kierował się w życiu pokojem i dobrem niech będzie dla nas drogowskazem i
wzorem na drodze do Boga. Niech jego przykład umacnia nas każdego dnia, abyśmy jak Franciszek mogli w pełni
ukazać współczesnemu światu Bożą miłość.
W tym szczególnym dniu wszystkim czcicielom św. Franciszka życzymy Bożego błogosławieństwa i wielu sił
w służbie na chwałę Boga i dla dobra naszej parafii.
► 7 października, sobota - WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
RÓŻAŃCOWEJ
- MSZA ŚW. KU CZCI ŚW. FAUSTYNY, PATRONKI ŁODZI, - w kościele na pl.
Niepodległości o godz. 18.00. Po Mszy św. – procesja z relikwiami Świętej ulicą
Piotrkowską z kościoła św. Faustyny do Bazyliki Archikatedralnej. Od 2005 roku św.
Faustyna Kowalska jest Patronką Łodzi. Helena Kowalska posłuszna woli
zmartwychwstałego Chrystusa wyruszyła z naszego Miasta w świat, aby stać się wielką
Apostołką Boga, który jest pełen miłosierdzia.
- DZIEŃ MODLITW O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW. W pierwszą sobotę, 7. 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 również w intencji o świętość
kapłanów.
- RÓŻANIEC DO GRANIC I RÓŻANIEC GWIAŹDZISTY . Włączamy się w ogólnopolską akcję
odmawiania czterech części Różańca. Część Radosna – po mszy św. o godz. 8.00. Części Światła i Bolesna
podczas pielgrzymki spod krzyża w Parku Wenecja do kościoła (Spotykamy się pod krzyżem o godz. 16.00). Część Chwalebna
podczas Nabożeństwa Różańcowego o 17.30 ( więcej na str. 7)
► 8 października , niedziela
- XVII DZIEŃ PAPIESKI. Hasłem XVII Dnia Papieskiego, będą słowa „Idźmy naprzód z nadzieją”.
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” planuje również konkurs akademicki im. Bp. Jana Chrapka na najlepszą
pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską, inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II. – (więcej na str. 11)
Na terenie całego kraju prowadzona jest zbiórka ofiar do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia
- 21 rocznica śmierci ks. Wincentego Drzewieckiego – wieloletniego (od 1967 do 1996 roku) wikariusza
naszej parafii. Ks. Wincenty Drzewiecki urodził się w Turku 4 lipca 1922 roku, wyświęcony 17 czerwca 1954
roku w Łodzi przez bpa Michała Klepacza. „Wicuś”, bo tak był nazywany pracował w naszej parafii prawie30
lat. Doskonały rubrysta, przyjaciel kapłanów, młodzieży miłośnik podróży, wideo, pięknych filmów i obrazów
– tak o nim pisał śp. Ks. proboszcz Jan Wiktorowski. Zmarł 8 października 1996 roku. Pochowany został na
cmentarzu pw. Św. Anny na Zarzewie.
► 10-16 października - OBCHODY ROKU TADEUSZA KOŚCIUSZKI
kulminacją obchodów ma być Krakowski Tydzień Kościuszki, zaplanowany na 10-16 października 2017 r
Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III (ur. 4 lutego 1746 roku w
Mereczowszczyźnie, zmarł 15 października 1817 roku w Solurze w Szwajcarii) – inzynier wojskowy,
fortyfikator, polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–
1783), Najwyższy Naczelnik Siły zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794). Z racji
200 rocznicy jego śmierci Sejm RP ustanowił ROK 2017 ROKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI.
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► 12 października – czwartek - ŚWIĘTO KU CZCI MATKI BOŻEJ Z APARECIDY.
Matka Boża z Aparecidy (Nossa Senhora de Conceição Aparecida) jest patronką Brazylii, Figura
Matki Bożej znajduje się w Bazylice w mieście Aparecida. Jest to dla Brazylijczyków dzień
wolny od pracy. Kościół powszechny w tym roku obchodzi 300- lecie objawień Matki
Bożej z Aparecidy. Na zdjęciu Papież Franciszek całuje figurkę z Aparecidy podczas
pielgrzymki do Brazylii w 2013 roku
► 13 października , piątek - Wspomnienie bł. Honorata
Koźmińskiego. Z racji 100 rocznicy jego śmierci (zm. 16 grudnia 1916
roku) rok 2017 jest też ROKIEM BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO
► 14 października, sobota
- ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH - do Sanktuarium Matki Bożej
Łaskiej. Kolegiata Łaska – Rozpoczęcie uroczystości o godz. 11.00
- Ogólnopolska Pielgrzymka artystów do Sanktuarium św. Brata Alberta w Krakowie z racji obchodów
ROKU ŚW. BRATA ALBERTA
- 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
► 15 października, niedziela
- DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO
Dzień ten 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, poniedziałek - 39. rocznica wyboru Papieża Jana Pawła II (1978 r.)
► 17 października, wtorek
- ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z UBÓSTWEM . W Bazylice Archikatedralnej Msza św. o godz. 12.00. Obiad dla ubogich na
Placu Katedralnym św. Jana Pawła II o godz. 13.00
- 170 rocznica urodzin Władysława Bełzy.
17.10.1847 urodził się Władysław Bełza, poeta, autor utworów dla dzieci, (m.in. Katechizm polskiego dziecka zaczynający się
słowami: — Kto Ty jesteś? / — Polak mały. / — Jaki znak twój? / — Orzeł biały.). Zmarł 29 stycznia 1913 we Lwowie
► 18 października, środa - ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY -. Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia.
► 19 października, czwartek - 2017 ROK WISŁY . 550. rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle
19. października 1466 po trzynastoletniej wojnie z Krzyżakami został w Toruniu zawarty pokój, na mocy którego miasta
pruskie nad Wisłą aż do jej ujścia w Gdańsku, weszły w skład Rzeczypospolitej jako nowa prowincja,
nazwana „Prusami Królewskimi”, a później znana jako „Prusy Polskie”. Pierwszy raz w historii cały
żeglowny bieg Wisły trafił pod polskie panowanie. I choć dopiero w roku 1496 król Jan Olbracht, w
przywilejach piotrkowskich oświadczył, że: „Postanowiliśmy, aby żegluga na rzekach Królestwa naszego
w górę i w dół z wszelkiego rodzaju towarami była wolna dla wszystkich ludzi jakiegokolwiek stanu,
zakazując wszelkie przeszkody i cła….”, to powszechnie przyjmuje się, ze właśnie rok 1467 był
pierwszym rokiem wolnej żeglugi na Wiśle. Rozpoczął się wtedy ponad 300 letni „Złoty Okres”
żeglugi wiślanej
W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd pokoleniom rodaków,
którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego.
► 21 października, sobota - 50 ROCZNICA ŚMIERCI Bpa KAZIMIERZA TOMCZAKA
Bp Kazimierz Tomczak.
Urodził się 17 lutego 1883 roku w Besiekierzu. Był wychowankiem Zakładu NaukowoWychowawczego Ojców Jezuitów w Chyrowie, w którym ukończył gimnazjum. Studiował m.in. w
Akademii Duchownej w Petersburgu, Paryżu i Fryburgu. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 stycznia
1907. Przez 16 lat pracował jako profesor w warszawskim seminarium duchownym, gdzie wykładał
teologię moralną, historię filozofii, archeologię chrześcijańską, liturgię, a także literaturę i język
polski.
25 lutego 1927 papieża Pius XI mianował go pierwszym biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej
Święcenia biskupie otrzymał 3 kwietnia 1927 w archikatedrze warszawskiej. Udzielił mu ich
kardynał Aleksander Kakowski. W 1936 był jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk w
Łodzi.
6 września 1939 stanął na czele powołanego w Łodzi Komitetu Obywatelskiego. Do zadań Komitetu należało utrzymywanie w
mieście ładu i porządku po opuszczeniu miasta przez władze polskie, a także reprezentowanie społeczeństwa miasta wobec
niemieckich władz okupacyjnych. Aresztowany 9 listopada 1939 podczas dużej akcji łódzkiego gestapo przeciwko miejscowej
inteligencji, tzw. Inteligenzaktion. osadzony na kilka dni w obozie przejściowym w fabryce Michała Glazera na Radogoszczu.
Zwolniony, ale osadzony w areszcie domowym, w budynku łódzkiej kurii biskupiej. 6 maja 1941 wraz z Włodzimierzem
Jasińskim, członkami kapituły katedralnej oraz pracownikami kurii biskupiej został internowany przez władze hitlerowskie.
Do lutego 1945 był osadzony w klasztorze Ojców Reformatów w Bieczu. W 1943 wyjechał do Warszawy, gdzie przebywał do
końca okupacji. Po powrocie do Łodzi pod koniec stycznia 1945, wobec ogromnych braków kadrowych w łódzkim Kościele,
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objął parafię Podwyższenia św. Krzyża, którą kierował do śmierci. Jednocześnie pełnił obowiązki biskupa. Jedną z jego
inicjatyw była kuchnia dla najbiedniejszych.
20 października 1957 podczas głoszenia kazania w Piotrkowie Trybunalskim na poświęceniu ołtarza doznał wylewu krwi do
mózgu, który skutkował paraliżem. Zmarł 21 października 1967. Pochowany został na Starym Cmentarzu w Łodzi.
Powszechnie przez środowiska katolickie uznawany za najwybitniejszego teologa łódzkiego Kościoła.
► 22 października, niedziela
- 39. rocznica inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II .
- W Bełchatowie: Uroczystość Św. Jana Pawła II Papieża - Głównego Patrona Miasta.
- Światowa NIEDZIELA MISYJNA. W kościołach ma miejsce zbiórka ofiar na tacę na misje.
Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny
- 69. rocznica śmierci Sł. Bożego Augusta Hlonda
August Hlond (ur. 5 lipca 1881 w Brzęczkowicach, zm. 22 października 1948 w Warszawie) – polski
biskup rzymskokatolicki, salezjanin, biskup diecezjalny katowicki w 1926, arcybiskup metropolita
gnieźnieński i poznański w latach 1926–1946, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski w latach
1946–1948, prymas Polski w latach 1926–1948, kardynał prezbiter od 1927, Sługa Boży Kościoła
katolickiego. Proces beatyfikacyjny Augusta Hlonda trwa od 1992.

PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA
ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II I SŁUGĄ BOŻYM PRYMASEM TYSIĄCLECIA KARD. STEFANEM WYSZYŃSKIM
Akcja Katolicka naszej parafii zaprasza na dwudniową pielgrzymkę
21-22 października (sobota – niedziela)
W programie :

STOCZEK KLASZTORNY – Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Pokoju i miejsce uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego

GIETRZWAŁD
Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w 140 rocznicę objawień Matki Bożej

GŁOTOWO
Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej (Kalwaria Warmińska)

Koszt – 150 zł (przejazd autokarem, ubezpieczenia, nocleg, dwa posiłki) Wyjazd – godz. 5.00 sprzed kościoła św. Franciszka z Asyżu
Szczegóły wyjazdu, zapisy i informacje: Ks. Tadeusz Socha, Asystent Parafialny Akcji Katolickiej oraz w kancelarii parafialnej
► 27 października, piątek - 22 rocznica śmierci bpa Jana Wawrzyńca Kulika
Urodził się 24 czerwca 1918 w Milejowie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 3 czerwca 1945 w katedrze
św. Stanisława Kostki biskup diecezjalny Włodzimierz Jasiński. Studiował prawo kanoniczne na
Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując magisterium, a następnie
doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pracował jako
wikariusz w parafii św. Benedykta i św. Anny w Srocku. Był administratorem parafii św. Wojciecha w
Niesułkowie, w międzyczasie także administratorem parafii św. Barbary w Skoszewach. W latach
1954–1957 pracował w diecezji warmińskiej jako notariusz kurialny, wiceoficjał sądu biskupiego,
obrońca węzła małżeńskiego, wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym
Hosianum i kapelan Wojewódzkiego Szpitala im Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Po powrocie do
diecezji łódzkiej został w 1957 ustanowiony wicekanclerzem, a rok później kanclerzem kurii diecezjalnej.
Święcenia biskupie otrzymał 4 października 1959 r. Konsekrował go kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, w asyście
biskupów łódzkich: diecezjalnego Michała Klepacza i pomocniczego Jana Fondalińskiego. Jako dewizę biskupią przyjął
słowa „Illum crescere – me minui” (Aby On wzrastał, mnie trzeba się umniejszać). W Episkopacie Polski był
wiceprzewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Dobroczynnego, przewodniczącym Podkomisji ds. Duszpasterstwa Ludzi
Sędziwych, Chorych i Inwalidów, a także członkiem Podkomisji ds. „Księżówki” w Zakopanem. W latach 1963 i 1965
uczestniczył w II i IV sesji Soboru Watykańskiego II. Zmarł 27 października 1995 w Łodzi. 31 października 1995 został
pochowany na cmentarzu parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi.
► 28 października, sobota - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
28 października, sobota
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 28.10.17 o godz. 6.30.
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► 28 października, sobota. ZMIANA CZASU. 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 października , wtorek
- NOC ŚWIĘTYCH w Bazylice Archikatedralnej, godz. 19.00.
- 500 lat temu rozpoczęła się reformacja. Za symboliczny początek reformacji przyjmuje się ogłoszenie 31 października
1517 roku przez ks. dr Marcina Lutra, augustiańskiego zakonnika i wykładowcy na Uniwersytecie w Wittenberdze (Niemcy) 95
tez wzywających do reformy katolickiej nauki o odpustach oraz życia religijnego w Kościele. Tezy M. Lutra nie odbiegały jeszcze
od ortodoksji katolickiej, niemniej zostały one odrzucone przez władzę kościelną. W 1529 roku podczas sejmu w Spirze doszło do
otwartego protestu zwolenników reformacji luterańskiej z 6 księstw i 14 miast niemieckich przeciwko cesarzowi i Kościołowi
papieskiemu. Rok ten można uznać za początek nowych organizmów kościelnych, zwanych potocznie Kościołami
protestanckimi, które odrzuciły władzę papieża.
► 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.
► SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:

AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.00 i spotkania w auli parafialnej po Różańcu w drugi i ostatni wtorek
miesiąca. 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 SŁUŻBA OŁTARZA - opiekunem jest ks. Stefan Bujak. Spotkania ministrantów - w każdą sobotę o godz.
9.00.

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

► POLECANE STRONY INTERNETOWE:
Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/

Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/
Akcji Katolickiej Arch. Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/

Ojciec Święty Franciszek mianował
arcybiskupem metropolitą łódzkim
dotychczasowego biskupa
pomocniczego archidiecezji
krakowskiej Grzegorza Rysia.
W samo południe, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
w łódzkiej kurii podano do wiadomości decyzję Ojca
Świętego Franciszka, który mianował nowym Arcybiskupem
Łódzkim ks. bp. Grzegorza Rysia, dotychczasowego biskupa
pomocniczego
Archidiecezji
Krakowskiej.
Ksiądz
Arcybiskup Grzegorz Ryś będzie siódmym Pasterzem
Kościoła Łódzkiego, a drugim po bp. Józefie
Rozwadowskim, pochodzącym z Krakowa.
26 września po południu nowy arcybiskup łódzki ksiądz
biskup Grzegorz Ryś przyjechał z pierwszą wizytą do Łodzi
W domu arcybiskupów łódzkich spotkał się z księżmi
biskupami oraz pracownikami kurii. Po prywatnym
spotkaniu ksiądz arcybiskup udał się do katedry, gdzie
modlił się w kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego
Sakramentu oraz w krypcie biskupów łódzkich. Dłuższą chwilę zatrzymał się przy grobie biskupa Józefa
Rozwadowskiego, który tak jak nowy arcybiskup łódzki, pochodził również z Krakowa.
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100-LECIE OBJAWIEŃ FATIMSKICH
Szóste objawienie się Matki Bożej – 13 października 1917r.
13 października 1917 r. w Cova da Iria zgromadziło się około 70
tysięcy ludzi. Padał ulewny deszcz, wszędzie były kałuże i błoto.
Kiedy wizjonerzy przybyli do skalnego dębu, Łucja pod wpływem
wewnętrznego natchnienia poprosiła ludzi o zamknięcie parasoli i
o odmówienie różańca. Niedługo potem dzieci zobaczyły światło i
Maryja ukazała się na dębie.
- CHCĘ, ABY ZBUDOWANO TU KAPLICĘ NA MOJĄ CZEŚĆ.
- JESTEM MATKĄ BOŻĄ RÓŻAŃCOWĄ. TRZEBA W
DALSZYM CIĄGU CODZIENNIE ODMAWIAĆ RÓŻANIEC. NIECH LUDZIE JUŻ DŁUŻEJ NIE OBRAŻAJĄ BOGA
GRZECHAMI, JUŻ I TAK ZOSTAŁ BARDZO OBRAŻONY.
I wtedy właśnie rozchyliła Maryja ręce promieniejące w blasku
słonecznym. Gdy się unosiła, Jej własny blask odbijał się wyraźnie od słońca.
Kiedy Nasza Pani zniknęła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem
Jezus i Matkę Bożą w bieli oraz w niebieskim płaszczu. Zdawało się że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki
na kształt krzyża. Krótko potem ta wizja zniknęła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. Miałam wrażenie, że jeszcze
widziałam Matkę Boską Karmelitańską."
Chmury rozstąpiły się, a na niebie ukazało się wspaniałe słońce.
Wyglądało ono jak srebrny dysk. Można było na nie bez trudu
patrzeć, bo zupełnie nie raziło swym blaskiem. Wyglądało jak
śnieżna kula obracająca się wokół własnej osi. Potem słońce oderwało się od nieba i zygzakami zaczęło spadać na ziemię. Czasami
słońce otaczały krwistoczerwone promienie, to znowu miało ono
aureolę żółtą lub purpurową. Wydawało się, że wiruje z ogromną
szybkością, że oderwie się od nieboskłonu i runie na ziemię,
spalając ją swoimi promieniami. Ludzie sądzili, że zbliża się koniec
świata, padli na kolana i błagali Boga o wybaczenie grzechów.

RÓŻANIEC DO GRANIC I RÓŻANIEC GWIAŹDZISTY
RÓŻANIEC DO GRANIC. Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia wyruszyli 13 maja br. w pieszą pielgrzymkę wzdłuż granic
Polski, aby 7 października, po 140 dniach, stanąć wzdłuż linii granicznej Polski i wspólnie odmówić różaniec. Organizatorami
Różańca do Granic są Lech Dokowicz i Maciej Bodasiński, twórcy kilku filmów i akcji modlitewnych. Wspólnocie Pielgrzymów
Bożego Miłosierdzia powierzyli zadanie modlitwy w intencji tego wydarzenia, które oprócz ważnego wymiaru duchowego jest
gigantycznym przedsięwzięciem logistycznym. Długość trasy pielgrzymów liczy w sumie ok. 3500km.
Ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic jest związana z jubileuszowym rokiem objawień w Fatimie. Sto lat temu
Maryja przekazała trojgu portugalskim dzieciom orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzając za grzechy przeciw
Mojemu Niepokalanemu Sercu i odmawiajcie różaniec.. Celem tej inicjatywy jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy
różańcowej w intencji Polski i całego świata. W dniu 7 października o godz. 14.00, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki
Bożej Różańcowej, wzdłuż granic naszej Ojczyzny stanie żywy łańcuch ludzi, którzy wspólnie odmówią 4 części różańca.
RÓŻANIEC GWIAŹDZISTY. Pragniemy tego dnia wszyscy publicznie podziękować Bogu za opiekę Maryi nad naszym narodem oraz za Jej
przybycie na polską ziemię, do Gietrzwałdu w jakże trudnym okresie naszej historii. Chcemy również w modlitwie różańcowej, o którą prosiła Ona w Fatimie,
powierzyć Jej wstawiennictwu wszystkie potrzeby osobiste, a zwłaszcza narodowe. Maryja jest Gwiazdą Nowej Ewangelizacji, która w każdym mroku życia
zawsze pokazuje drogę do Jezusa. Mamy ją w tym naśladować podejmując publicznie modlitwę. Przez osobiste świadectwo wiary wyrażone na ulicach miast i
wsi, pragniemy „wydeptywać” razem z Maryją dróżki różańcowe w Polsce. Organizując procesje Różańcowe w parafiach polski zmierzać będziemy do swoich
kościołów parafialnych. Dlatego Procesja Różańcowa została nazwana Gwiaździstą.
My również włączmy się w tą modlitewną akcję. 7 października po mszy św. o godz. 8.00 odmówimy pierwszą część Różańca. Następnie o 16.00
spotkamy się przy Krzyżu św. Faustyny w Parku „Wenecja” i idąc w symbolicznej pielgrzymce do
naszego kościoła odmówimy dwie kolejne części Różańca. Część ostatnią odmówimy podczas
Nabożeństwa Październikowego o godz. 17.30. W ten sposób WŁĄCZYMY SIĘ WE WSPÓLNĄ
MODLITWĘ RÓŻAŃCA DO GRANIC I RÓŻAŃCA GWIAŹDZISTEGO.

Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej
w Archikatedrze Łódzkiej
W bazylice archikatedralnej w północnym skrzydle transeptu znajduje się
piękny ołtarz Matki Boskiej Różańcowej. Został on poświęcony 2 września
1912 roku i ufundowany przez kupców handlujących trzodą chlewną Rzeźni
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Miejskiej i Bałuckiej. Informuje nas o tym napis umieszczony w górnej części ołtarza. W centrum ołtarza znajdują sie figury
Matki Bożej z Dzieciątkiem, świętego Dominika i świętej Katarzyny ze Sieny. Górę i boki ołtarza wypełniły kwatery
przedstawiające tajemnice różańcowe. Przy ołtarzu tym odbywają się październikowe nabożeństwa różańcowe, oraz nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

HISTORIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Od wieków chrześcijanie próbowali odpowiedzieć na
wezwanie św. Pawła do nieustannej modlitwy. Jednym ze
sposobów było powtarzanie różnych modlitw.

Ojcze nasz

Szesnastowieczna Europa była zagrożona napaścią
muzułmanów. Od VII wieku, kiedy kalif Oman zdobył
Jerozolimę i Ziemia Święta przestała należeć do chrześcijan,
islam dążył do narzucenia siłą swojej religii światu. W VIII w.

Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa,
której nauczył sam Jezus - „Ojcze nasz”. Dlatego też
pierwsze reguły zakonne zobowiązywały mnichów do
wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy. Na przykład
reguła benedyktyńska jeszcze w XI wieku nakazywała
braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze
nasz” na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150
psalmów.

Zdrowaś Maryjo
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także
potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszą Maryję
Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj
odmawiania pozdrowienia, którym w scenie zwiastowania
Anioł przywitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa
wypowiedziane przez świętą Elżbietę w czasie nawiedzenia.
Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie ukształtowała
się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem
do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś
Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi.

Wieniec z róż
Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu
miała się objawić Matka Najświętsza i przykazać
rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Nie był to
jednak Różaniec w dzisiejszej formie.
Różaniec stał się dla św. Dominika skuteczną bronią w walce
z herezją albingensów. Legenda głosi, że to właśnie w
czasie jednej z jego wypraw, w trakcie której zwalczał tę
herezję, zrodziła się modlitwa różańcowa. Pomimo postów i
modlitw posługa św. Dominika nie przynosiła owoców.
Wówczas objawiła się Matka Boża i poleciła Dominikowi, by
nie tylko głosił kazania, lecz by połączył je z odmawianiem
tzw. Psałterza Maryi, czyli 150 Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze
nasz. Od tej pory św. Dominik przeplatał swoje nauki
modlitwą różańcową, w której rozważał wraz ze słuchaczami
treści zawarte w głoszonych naukach.
Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W
ówczesnej mentalności świat stworzony traktowano jako
księgę o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się
rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty,
symbolizowały one różne cechy. Często też ofiarowywano
kwiaty Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane były
jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca
porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę
tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem.
Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV
dzięki dominikaninowi Alamusowi a la Roche (1428-1475).
On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150
psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane
modlitwą „Ojcze nasz”. Dla rozpowszechniania tej modlitwy
założył pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki zakonowi
dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV wieku stała
się znana w całym Kościele.

Matka Boża zwycięża pod Lepanto
Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała aprobatę
Kościoła i była traktowana jako oręż przeciw wrogom wiary.
Jednym z przykładów skuteczności tej modlitwy była
zwycięska bitwa morska pod Lepanto w 1571 roku.

muzułmanie, po opanowaniu Afryki Północnej, zajęli
Hiszpanię. Przez krótki czas inwazja Mahometan była
powstrzymywana przez wyprawy krzyżowe. W XVI wieku
imperium muzułmańskie wybudowało ogromną flotę,
planowało
bowiem
zająć
chrześcijańskie
porty
śródziemnomorskie i ruszyć na podbój Rzymu, a potem
Europy. Wtedy papież Pius V, dominikanin i gorący
propagator różańca, wezwał wszystkich katolików do
modlitwy różańcowej. 7 października 1571 roku w okolicach
Lepanto miała miejsce decydująca bitwa morska, w której
starły się ze sobą flota chrześcijańska i turecka. Zacięta
walka trwała wiele godzin, a o zwycięstwie Świętej Ligii
przesądziła nieoczekiwana zmiana pogody — wiatr
uniemożliwił manewry wojskom tureckim.
Zwycięska bitwa zatrzymała inwazję muzułmanów na
Europę. W dowód wdzięczności Wenecjanie w nowo
wybudowanej kaplicy dziękczynnej napisali: „Non virtus, non
arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit”, „Nie
odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria różańcowa dała
nam zwycięstwo”. Pius V, świadom, komu zawdzięcza
cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października
świętem Matki Bożej Różańcowej. W encyklice napisał:
„Pragniemy szczególnie, aby nigdy nie zostało zapomniane
wspomnienie wielkiego zwycięstwa uzyskanego od Boga
przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w
dniu 7 października 1571 r., odniesione w walce przeciw
Turkom, nieprzyjaciołom wiary katolickiej”.
Papież Klemens XI po zwycięstwie odniesionym nad
Turkami pod Belgradem, w 1716 roku, rozszerzył święto
Matki Bożej Różańcowej na cały Kościół. W roku 1885
papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez cały
październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie
„Królowo różańca świętego módl się za nami”.
Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też sama
Maryja. W swoich objawienia w Lourdes, Fatimie i w polskim
Gietrzwałdzie wzywała do modlitwy różańcowej.

Cud w Hiroszimie
Znane są również we współczesnej historii cuda związane z
modlitwą różańcową. Jednym z nich jest cud ocalenia
kilkunastu osób w Hiroszimie i Nagasaki. Na sześć miesięcy
przed atomowym atakiem lotnictwa USA w tych miastach
pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy trzem milionom
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katolików głosili konieczność nawrócenia, odmawiania
Różańca i pokuty jako jedynego ratunku przed zbliżającym
się nieszczęściem. Nawoływali do życia w stanie łaski
uświęcającej, częstego przyjmowania sakramentów, do
noszenia sakramentaliów, do trzymania w swoich domach
wody święconej oraz gromnicy i do codziennego odmawiania
Różańca (przynajmniej jednej części).
Po ataku atomowym okazało się, że w Hiroszimie i Nagasaki
prawie wszystko zostało zrównane z ziemią — z wyjątkiem
dwóch budynków. W jednym było 12 osób, a w drugim 18.
Oni przeżyli. Otaczające dom podwórka, a nawet trawa,
również pozostały niezniszczone. Nie została zniszczona ani
jedna szyba czy dachówka! Specjaliści Armii Stanów
Zjednoczonych przez kilka miesięcy obserwowali ten
niezwykły fenomen i próbowali zrozumieć, w jaki sposób oba
domy wraz z ich mieszkańcami i otaczającym je dobytkiem
mogły ocaleć. W końcu doszli do przekonania, że nie było
tam niczego, co po ludzku mogłoby ocalić te domy przed
zburzeniem. Stwierdzili, że musiała tam zadziałać jakaś siła
nadprzyrodzona.
Natomiast sami uratowani opowiadali, że w noc
poprzedzającą atak bombowy usłyszeli puknie do drzwi.
Twierdzą, że ukazał się im Anioł, który zaprowadził ich do
domu, w którym mieszkała rodzina wierna wezwaniom Matki
Bożej i wypełniająca Jej polecenie, by codziennie, przez
sześć miesięcy odmawiać różaniec. Ocaleni żyli jeszcze
przez wiele lat. Jeden z nich został księdzem (ks. Hubert
Schiffler). Powiedział, że od czasu ataku atomowego setki
ekspertów zastanawiało się, czym mógłby różnić się ów
ocalały dom od kompletnie zburzonych. Ks. Schiffler
twierdził, że różnił się jednym: w tym domu posłuchano
wezwań Matki Bożej do codziennego odmawiania Różańca!

Inne cuda modlitwy różańcowej
Kolejnym przykładem mocy modlitwy różańcowej może być
sytuacja Portugalii w czasie II wojny światowej. Większość
mieszkańców przejęła się objawieniami w Fatimie i orędziem
przekazanym przez Matkę Bożą i Portugalia prawie nie
ucierpiała w czasie II wojny światowej.
Moc modlitwy różańcowej objawiła się także na Filipinach. W
latach 80. XX wieku dyktator F. Marcos rozwiązał parlament i
rozpoczął aresztowania. Część ludzi zbuntowała się i
odmówiła mu posłuszeństwa. Wiedzieli jednak, że sami nie
mają szans. Poprosili o pomoc kard. J. Sina, prymasa Filipin.
Kardynał zamknął się na półtorej godziny w swojej kaplicy.
Kiedy wyszedł, wezwał ludzi przez katolickie radio, aby
wyszli na ulicę i bronili przyjaciół. Ludzie usłyszeli i
odpowiedzieli. W ciągu kilku godzin w Alei Objawienia
stanęły 2 mln. ludzi. Przyszli całymi rodzinami z różańcami w
rękach. Po 4 dniach na ulicę wyjechały czołgi, które ruszyły
wprost na tłum. Zebrani modlili się głośno na różańcu. Czołgi
zatrzymały się, a po chwili sami żołnierze przyłączyli się do
modlitwy. Gdy nadszedł rozkaz rozpędzenia tłumu gazem,
zmiana wiatru sprawiła, że ci, którzy go wykonali, sami
zaczęli kaszleć i uciekać. I tak w dniach 22-25 lutego 1986 r.
w stolicy Filipin Manili, w Alei Objawienia się Świętych
dokonała się pokojowa rewolucja, a moc modlitwy
przyczyniła się do pokonania dyktatora.
O skuteczności tej modlitwy można przekonać się patrząc na
codzienne życie wielu osób. Mogą świadczyć o tym choćby
liczne wota w kościołach zawieszane przy obrazach Matki
Bożej Różańcowej. Świadkiem mocy tej modlitwy jest też
Jan Paweł II, który w czasie wspólnej modlitwy różańcowej w
Ludźmierzu powiedział: „Zawsze mogłem na nią liczyć,
szczególnie w momentach trudnych bardzo jej potrzebuję i
nadal was o nią proszę”.
Oprac. Beata Ciastoń http://www.opoka.org.pl

Żywy Różaniec
Róże różańcowe

Członkowie Żywego Różańca dążą do świętości życia korzystając ze wzoru
Najświętszej Maryi Panny. Pomocą w tym jest modlitwa różańcowa, którą odmawiają
codziennie. W naszej parafii Żywy Różaniec składa się z sześciu „Róż” lub
„Wianków” czyli dwudziestoosobowych grup, w których codziennie każda osoba
odmawia indywidualnie jedną z dwudziestu tajemnic Różańca. Zelatorkami, czyli
osobami, które są odpowiedzialne za każdy Wianek są Panie: Jadwiga Rojek, Grażyna
Stępień, Maria Świątczak, Daniela Rejman, Krystyna Weder i Krystyna Gajdka.
Członkowie
wszystkich Wianków modlą się w intencjach powszechnych i
ewangelizacyjnych powierzonych na każdy miesiąc Apostolstwu Modlitwy przez
papieża Franciszka.
Spotkania Żywego Różańca odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca o 17.15 przed mszą św. wieczorną.
Opiekunem róż w naszej parafii jest ksiądz proboszcz.

Krucjata różańcowa
Inną formą nieustającego Żywego Różańca istniejącą przy naszej parafii jest Krucjata Różańcowa w intencji Kościoła
i Ojczyzny. Idea tej modlitwy zrodziła się w Polsce w 2011 roku. Parafialne grupy wiernych składają się z 24 osób,
czyli tylu ile godzin ma jedna doba. Każda grupa modli się innego dnia w miesiącu. Członkowie Krucjaty Różańcowej
w naszej parafii odmawiają kolejne części różańca zawsze 19 dnia miesiąca. Tego dnia każdy z członków wypełnia
modlitwą jedną wybraną przez siebie godzinę. W ten sposób całą dobę zawsze 19 dnia miesiąca w naszej parafii trwa
nieustannie odmawiany różaniec w intencji Ojczyzny. Tą formę modlitwy
różańcowej rozpowszechniają członkowie naszego Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej, a odpowiedzialną jest pani Prezes POAK Maria Dąbrowska

Zaproszenie
Jak widać wspólnotowe odmawianie różańca przybiera różne formy. Zachęcamy
do włączenia się w tą formę modlitwy. Wystarczy kilka minut dziennie, by
odmówić jedną tajemnicę zapisując się do wianków Żywego Różańca lub jedna
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godzina w miesiącu, by włączyć się w modlitwę Krucjaty Różańcowej.
Można też odmawiać różaniec adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie codziennie w miesiącu
październiku podczas Nabożeństw Różańcowych o godz. 17.30 i indywidualnie w każdy czwartek podczas
wystawienia Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.
„DOBRO ŚWIADCZONE DO NAS POWRACA,
PRZYNOSZĄC SZCZĘŚCIE, CO NIE PRZEMINIE.
Z DOBRYMI LUDŹMI, KTÓRYCH BÓG DAJE,
CZYNIMY PIĘKNĄ NASZĄ ŚWIĄTYNIĘ.”

Bernardynki z Zakliczyna
Franciszkański zakon żeński, znany w Polsce pod nazwą
Sióstr Bernardynek, sięga swymi początkami połowy XV
wieku. Na przestrzeni kilku wieków istnienia Zakonu
Bernardynek, było ponad 30 klasztorów Sióstr – obecnie jest
ich 9. Zakon Bernardynek istnieje tylko w Polsce. Przez cały czas
swego
istnienia
Bernardynki
zachowały
charakter
kontemplacyjny. Oficjalna nazwa Zakonu brzmi: „Mniszki
Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z Asyżu”. Jednym
z tych domów zakonnych, jest właśnie Klasztor Sióstr
Bernardynek, położony 30 km na południe od Tarnowa, w
Kończyskach koło Zakliczyna nad Dunajcem. Jest to klasztor
kontemplacyjny z papieską klauzurą. Osadzony w przepięknym
podgórskim krajobrazie stanowi prawdziwą oazę ciszy i
modlitwy. Od 15 marca 1976 roku w Klasztornym Kościele jest całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Głównym zadaniem Sióstr z zakonów kontemplacyjnych, w tym Sióstr Bernardynek zawsze była i jest
dzisiaj nadal modlitwa w intencji Kościoła, świata i wszystkich, którzy o modlitwę poproszą. Siostry przeznaczają na
nią wiele godzin codziennie. Oprócz modlitwy Siostry trudnią się wykonywaniem różnorodnych prac mających
służyć chwale Bożej i pożytkowi ludzi. Nie są to jednak na ogół prace mogące stanowić wystarczające źródło
utrzymania Sióstr i budynków klasztornych. Dlatego od wieków zakony kontemplacyjne żyją z Opatrzności Bożej i
dobrowolnych darów ludzi wierzących.

W związku ze spaleniem się Kościoła Klasztornego, Siostry Bernardynki Klauzurowe z Zakliczyna poprosiły
nas o wsparcie, dlatego członkowie Akcji Katolickiej w ostatnią niedzielę września przeprowadzili zbiórkę ofiar do
puszek na ten cel. Siostry jako cegiełkę upamiętniającą ten dar przygotowały foldery i albumy, w których można
przeczytać o ich posłudze, oraz własnoręcznie robione różańce, przy wykonaniu których siostry odmawiały
modlitwy. Każdy mógł również napisać intencje, którą chce powierzyć modlitwom sióstr. Parafianie nasi wykazali
się dużą ofiarnością. Zbiórka ta była także dobrą sposobnością, byśmy poszerzyli swą wiedzę o tym wyjątkowym
powołaniu. Na każdej mszy św. Ks. Paweł Gabara opowiadał o życiu kontemplacyjnym w Klasztorze w Zakliczynie,
o jego 130 letniej historii oraz o innych zakonach klauzurowych tj. zakonach zamkniętych.
DOBRO ŚWIADCZONE DO NAS POWRACA
PRZYNOSZĄC SZCZĘŚCIE, CO NIE PRZEMINIE.
Z DOBRYMI LUDŹMI, KTÓRYCH BÓG DAJE,
CZYNIMY PIĘKNĄ NASZĄ ŚWIĄTYNIĘ.”…
Jak już wiemy, późnym wieczorem 14. sierpnia ok. godz. 22.00,
wybuchł pożar dzwonnicy naszego kościoła. Spłonęły elementy
drewniane potrzebne do budowy ołtarzy w Uroczystość Bożego Ciała,
Grobu Pańskiego i Żłóbka, kable zasilające dzwonnicę, szafy, w których
umieszczone były elementy zasilające dzwony i zegary. Spłonęły
również zegary i drzwi wejściowe do dzwonnicy. Zanim otrzymamy
pieniądze z ubezpieczenia chcemy przystąpić do prac, by jak najszybciej
dzwonnica mogła spełniać swoją funkcję. Pragniemy więc wyrazić
wdzięczność za składane ofiary na remont naszej dzwonnicy. Już
zostały uruchomione dzwony, przygotowywane są zegary, czekamy na
ich instalację. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są koperty, w które nadal możemy wkładać ofiary. Koperty można
składać na tacę lub w kancelarii parafialnej. Za zrozumienie wyrażamy naszą chrześcijańską wdzięczność.
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Św. Jan Paweł II Papież -

22 października

8 października – XVII Dzień Papieski
Tegoroczny XVII Dzień Papieski obchodzić będziemy pod hasłem
„Idźmy naprzód z nadzieją”.
Na początku warto podkreślić, że już samo sformułowanie hasła jest
znamienne. Ma stanowić zaproszenie i znak tego, że poprzez Dzień Papieski docieramy
do głębi nauczania Papieża Polaka. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego jest cytatem z
Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte (czyli: na początku nowego tysiąclecia) dokumentu podpisanego przez św. Jana Pawła II 6 stycznia 2001 roku. Zdanie będące
hasłem w dokumencie jest umieszczone na początku Zakończenia zatytułowanego Duc
in altum (wypłyń na głębię). Te ostatnie słowa na pewno są o wiele bardziej znane. Były
wypowiadane przez św. Jana Pawła II wielokrotnie, zwłaszcza w perspektywie Wielkiego
Jubileuszu Roku 2000. …
Musimy żyć prawdziwą nadzieją. Nadzieją w sensie biblijnym, która w Piśmie
Świętym jest centralnym słowem wiary. Znajduje to swoje odzwierciedlenie chociażby w
tym, że – jak zauważa papież Benedykt XVI - w wielu miejscach tekstu objawionego
słowa „wiara” i „nadzieja” wydają się być używane zamiennie. …
Doskonałym wzorem takiej postawy jest zawsze Maryja, Matka Zbawiciela.
Opatrzność Boża bardzo mocno chce nam ten wzór uświadomić przez znaki czasu jakimi
są chociażby dwie znaczące dla nas rocznice. Jedną z nich jest stulecie objawień
fatimskich…, drugą rocznicą jest 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej
Górze.
Związki św. Jana Pawła II z tymi miejscami kultu Maryi, a jeszcze bardziej Jego
pobożność maryjna, są tak oczywiste, że nie wymagają większych uzasadnień. W
zakończeniu encykliki o nadziei Papież Benedykt XVI określa Maryję Gwiazdą Nadziei.
Zwraca się do Niej w pięknych słowach, które wyrażają modlitwę dziękczynienia i
ludzkie pragnienia:
Ty żyłaś Świętymi Pismami Izraela, które mówiły o nadziei – o obietnicy danej
Abrahamowi i jego potomstwu (por. Łk 1,55). (...) Dzięki Tobie, przez Twoje „tak”,
nadzieja tysiącleci miała stać się rzeczywistością, wejść w ten świat i w jego historię. (...)
Kiedy pełna świętej radości przemierzałaś pośpiesznie góry Judei, aby dotrzeć do Twojej krewnej Elżbiety, stałaś
się obrazem przyszłego Kościoła, który niesie w swoim łonie nadzieję dla świata przez góry historii. (Spe salvi 50)
Jest to naszą ambitną nadzieją, że powyższy piękny opis postawy Maryi będzie coraz bardziej zauważany w
postawie Kościoła, zwłaszcza Kościoła w Polsce, także dzięki owocnemu przeżyciu XVII Dnia
Papieskiego.

M a ł y

ks. Paweł Walkiewicz
Wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”

F r a n c i s z e k

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.
Pozdrawia Was – Wasz Anioł. Spotkamy się w ostatnią niedzielę miesiąca
października po mszy św. o godz. 11.00

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Fragment mozaiki św.
Franciszka z Asyżu; 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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PROCESJA FATIMSKA - 13 września 2017

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
KANCELARIA PARAFIALNA:
Dni powszednie:
9.00-12.00; 15.00-17; Tel.: 42-233-67-77
WE WRZEŚNIU 2017:

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego
otrzymali:
Agnieszka Natalia Krysiak, Jan Tadeusz Wołoszczak, Krzysztof Andrzej Wełna, Ola
Honorata Wełna, Renata Alicja Wełna, Tymon Oliwier Czeladziński, Alicja Patrycja
Maciejewska, Jan Stanisław Krakowiak, Wiktoria Lindner, Brayan Alex Bojków, Patryk
Krzysztof Depczyk, Oliwia Ewa Bugajak, Julia Maja Bugajak, Lena Grzelczak, Hanna
Chorążyczewska, Kornel Mizerski, Teodor Leśniak, Zuzanna Natalia Urbańczyk, Alicja Górny, Leon Paweł
Mielcarek;

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Zbigniew Stanisławski, Eugeniusz Gajda, Kazimiera Dębska, Krzysztof
Pawelec, Wiesław Kocik, Romualda Kincel, Julian Kapka, Jacek
Pawlak, Zdzisława Kopczyńska, Marian Herominek, Elżbieta
Mączkowska, Feliksa Robak;

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Kamil Borowski i Karolina Plewka, Marcin Urbańczyk i Monika Kabat, Adam Małkowski i
Dominika Nowakowska, Adam Dubis i Paulina Syryńska;
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 (27 października o godz. 18.00)

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE:
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:

CODZIENNIE GODZ. 17.30 (W PIĄTKI, Z UDZIAŁEM DZIECI)
w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
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