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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
W miesiącu październiku mamy wspaniałą okazję, by jeszcze raz
uświadomić sobie rolę, jaką wypełniła Matka Boża w dziejach zbawienia.
Pomaga nam w tym rozważanie różańcowe. Jej objawienia są wielkim darem
Bożego Miłosierdzia wobec ludzkości. Maryja przychodzi aby nie tylko zapewnić nas o swojej czułej opiece, ale również wzywa nas do nawrócenia.
Siostra Łucja, widząca z Fatimy, powiedziała: „Kiedy Bóg użyje całej
gamy środków do nawrócenia człowieka, a człowiek się mimo wszystko nie
nawróci, wtedy użyje jeszcze jednego, ale tym razem już ostatniego środka posyła do człowieka Swoją Matkę. Matka Boża nie przestaje mówić do nas swoich dzieci. Wsłuchajmy się w tym miesiącu w Jej głos. Czyńmy pokutę
i odmawiajmy różaniec.

WE WRZEŚNIU 2018
Mocą Chrztu Świętego, przez polanie wodą
do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
Anna Matylda Muszynska, Bartłomiej Franciszek Miszczak, Michalina Elzbieta Piasecka, Bartosz
Wojciech Braszczynski, Maja Klaudia Łuczak, Ignacy Łukasz Śniecikowski, Franciszek Duda, Czesław Adam Zamolski.

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Jakub Piątek i Paula Jędraszczyk,
Łukasz Goluch i Daria Konicka,
Mateusz Śkoneczny i Katarzyna Makowska,
Adam Osyszek i Marta Kabza.

Odeszli do Pana…
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Kazimierz Śzymczak, Władysława Śiedlecka, Roman Prusik, Helena Pustelnik, Lech
Gutowski, Zygmunt Wronski, Jan Dunajski, Śtefania Nowotczynska, Błazej Bierczynski, Janina Majdzik, Halina Druszcz, Kazimierz Lipowski, Adam Drozdz.
28 października, niedziela
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 28.10.18 o godz. 7.00.

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Mozaika na kościele
św. Franciszka z Asyżu; Zdjęcia wewnątrz numeru: Maria Mazurkiewicz oraz strona internetowa https://archidiecezja.lodz.pl
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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GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Każdego dnia rzesze ludzi odwiedzają to miejsce, przychodząc do Matki Miłosierdzia. Pochodzą z wielu krajów: Litwini, Polacy, Białorusini i Rosjanie, katolicy i prawosławni – powiedział Ojciec
Święty. - Dzisiaj pozwala na to łatwość komunikacji, swoboda przemieszczania się między naszymi krajami. Jakże wspaniale by było,
gdyby do tej łatwości przemieszczania się z jednego miejsca w drugie, dołączyła także łatwość w tworzeniu punktów spotkania i solidarności między wszystkimi, by upowszechnić dary, jakie darmo
otrzymaliśmy, żeby wydostać się z własnych ograniczeń i dawać
siebie innym, przyjmując z kolei obecność i różnorodność innych
jako dar i bogactwo w naszym życiu. - Słowa Papieża Franciszka
podczas modlitwy w Ostrej Bramie w Wilnie 23.09.2018 https://
www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-09/podroz-apostolska-litwa-modlitwa-wsanktuarium-w-ostrej-bramie.html

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA
Wiara jest widzeniem i słuchaniem – to jest wtedy, gdy się spotka Osobę – tą
Osobą jest Jezus Chrystus, i w tym spotkaniu pojawia się doświadczenie, które polega
na naśladowaniu. Idę z Nim w drogę i żyję jak On, słucham jak On, postępuję jak On.
( I Sesja Plenarna IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej)
https://archidiecezja.lodz.pl/

INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA PAŹDZIERNIK 2018
EWANGELIZACYJNA POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA

Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny
i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na
margines i tych, którzy nie mają głosu.
Członkowie Kół Różańcowych odmawiają codziennie jedną wyznaczoną dziesiątkę różańca

KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY I KOŚCIOŁA

O większą troskę o nasze małe Ojczyzny i aktywny udział w wyborach samorządowych.
Członkowie Krucjaty z naszej parafii modlą się w wyznaczonych godzinach
19 dnia każdego miesiąca

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Aby modlitwa była źródłem jedności i zapału misyjnego dla
Rycerstwa Niepokalanej i całego Kościoła

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

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

poniedziałek - piątek: 9.00 - 10.30; 16.00-17.00 ;
sobota:
9.00 - 10.30
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SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:
AKCJA KATOLICKA – Śpotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, we wtorki po Msza sw. o godz. 17.30; w miesiącu wrzesniu: 9 - go i 23-go.
Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Koscielnym – ks. Tadeusz Śocha
CHÓR TON – proby choru w srody o godz. 19.00 w auli parafialnej. Chorem dyryguje p. Paulina Twardowska – organistka.
SCHOLA – proby w soboty o 8.45. Śchola spiewa podczas mszy swiętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00
ASYSTA – spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Śocha
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA - Śpotkania ministrantow - w kazdą 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
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura

Ks. Tadeusz Socha i Akcja Katolicka zapraszają na
pielgrzymkę do Warszawy
KU WOLNOŚCI Z BOHATERAMI I ŚWIĘTYMI
w niedzielę 21 października 2018 r.
Cena 100 zł
W tej pielgrzymce będziemy wspominać Św. Jana Pawła II Papieża oraz dziękować
za 100 lat niepodległości Polski
Zapewniamy
Przejazd autokarem • Ubezpieczenie • Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego • Sanktuarium i Muzeum Św. Andrzeja Boboli, Świątyni Opatrzności Bożej,
Mszę świętą • Wyjazd o godz. 7.00 sprzed kościoła św. Franciszka.

MAŁY FRANCISZEK
Drogie Dzieci, w miesiącu październiku wszyscy spotykamy się z
Maryją na modlitwie różańcowej. Jest to modlitwa prosta i piękna, a
jednocześnie kompletna. Człowiek włącza się w nią ciałem i duszą,
swoim głosem i dłońmi, swym umysłem i sercem. "Różaniec jest modli-

twą 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 22 października - także szczególnie upodobał sobie modlitwę różańcową. Zachęcał wszystkich do jej
odmawiania.
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 wtedy, gdy 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.
Drogie dzieci - List z wakacji – to był temat konkursu wakacyjnego. Wpłynęło kilka prac,
w których piszecie o miejscach, które odwiedziliście, są też rysunki i zdjęcia dokumentujące
wasze wakacyjne spotkania z Jezusem. Dziś zaprezentuję jeden list, który Ola napisała do Maryi, Matki Pana Jezusa. (STR 7) Pozdrawia Was – Wasz Anioł. Spotkamy się w ostatnią niedzielę
miesiąca października po mszy św. o godz. 11.00
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PAŹDZIERNIK

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE

1.10 PONIEDZIAŁEK

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Lisieux, dziewicy i doktora Kościoła

2.10

WTOREK

Świętych Aniołów Stróżów

3.10

ŚRODA

4.10

CZWARTEK

5.10

PIĄTEK

6.10

SOBOTA

7.10
NIEDZIELA
8.10 PONIEDZIAŁEK
9.10
10.10

WTOREK
ŚRODA

Dzień powszedni . Św. Franciszka Borgiasza, prezbitera

Św. Franciszka z Asyżu, zakonnika . I czwartek miesiąca.
„Odpust” w naszej parafii. O godz. 18.00 będzie odprawiona uroczysta Msza św. Już dzisiaj
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.
Rozpoczęcie I Łódzkiego Kongresu Św. Faustyny
Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. I piątek miesiąca. I Łódzki Kongres Św. Faustyny
Uroczystości odpustowe ku czci św. Faustyny, Patronki Łodzi. Msza św. w kościele św. Faustyny, godz. 18.00. Procesja ulicą Piotrkowską do bazyliki archikatedralnej
I sobota miesiąca . Św. Brunona, prezbitera

27. NIEDZIELA ZWYKŁA. NMP Różańcowej
Dzień powszedni . Św. Pelagii, męczennicy
22 rocznica śmierci ks. Wincentego Drzewieckiego (1996) - wieloletniego wikariusza w naszej parafii
Dzień powszedni . Św. Abrahama, patriarchy; bł. Wincentego Kadłubka
Dzień powszedni . Bł. Anieli Truszkowskiej

11.10 CZWARTEK

Dzień powszedni . Św. Jana XXIII, papieża

12.10

PIĄTEK

Dzień powszedni . Bł. Jana Beyzyma

13.10

SOBOTA

14.10

NIEDZIELA

Bł. Honorata Koźmińskiego, zakonnika. NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Pielgrzymka Kół Różańcowych do sanktuarium Matki Bożej Łaskiej,
kolegiata łaska, godz. 11.00
28. NIEDZIELA ZWYKŁA. Św. Małgorzaty Marii Alacoque
XVIII DZIEŃ PAPIESKI - „PROMIENIOWANIE OJCOSTWA” Zbiórka „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
DZIEŃ EDUKACJI
ŚWIĘTO ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO. Św. Teresy z Avila od Jezusa
DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO
Św. Jadwigi Śląskiej; 40 ROCZNICA WYBORU JANA PAWŁA II NA STOLICĘ PIOTROWĄ

15.10 PONIEDZIAŁEK
16.10

WTOREK

17.10

ŚRODA

18.10

CZWARTEK

Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY. Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia

19.10

PIĄTEK

Dzień powszedni. Bł. Jerzego Popiełuszki

20.10

SOBOTA

Św. Jana Kantego, prezbitera

21.10

NIEDZIELA

22.10 PONIEDZIAŁEK

29. NIEDZIELA ZWYKŁA . Św. Urszuli, bł. Jakuba Strzemię, biskupa
NIEDZIELA MISYJNA. POCZĄTEK TYGODNIA MISYJNEGO
51 ROCZNICA ŚMIERCI BPA KAZIMIERZA TOMCZAKA (1967)
PIELGRZYMKA PARAFIALNA DO WARSZAWY
INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO duszpasterstw akademickich Archidiecezji
Łódzkiej, bazylika archikatedralna , godz. 19.00
Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w godz. 7.00 do 21.00
Św. Jana Pawła II, papieża .
70. ROCZNICA ŚMIERCI SŁ. BOŻEGO AUGUSTA HLONDA

23.10

WTOREK

24.10

ŚRODA

Dzień powszedni . Św. Jana Kapistrana, prezbitera; św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
Dzień powszedni . Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa; Bł. Jana Wojciecha Balickiego,

25.10 CZWARTEK

Dzień powszedni . Świętych i Darii, męczenników

26.10

Dzień powszedni . Bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy

PIĄTEK

27.10

SOBOTA

29.10 PONIEDZIAŁEK

Dzień powszedni . Św. Sabiny, Wincentego, Chrestyna, męczenników
23 ROCZNICA ŚMIERCI BPA JANA WAWRZYŃCA KULIKA (1995);
30. NIEDZIELA ZWYKŁA. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Rocznica poświęcenia kościoła własnego. Zmiana czasu, przestawiamy zegarki z 3 na2
Dzień powszedni . Bł. Michał Rua, prezbiter

28.10

NIEDZIELA

30.10

WTOREK

Dzień powszedni . Bł. Dominik Collins, zakonnik i męczennik

31.10

ŚRODA

Dzień powszedni . NOC ŚWIĘTYCH W BAZYLICE ARCHIKATEDRALNEJ, GODZ. 19.00
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Medytacja Ikony św. Jana Pawła II
Pielgrzyma Świata
napisanej w latach 2010-2014
przez mniszkę karmelitankę bosą z Islandii
z okazji kanonizacji Papieza
Od roku możemy kontemplować w naszym kościele kopię
tej nietypowej ikony - tryptyku przedstawiającą wizerunek i
sceny z życia Papieża Polaka. Kiedy się w nią wpatrujemy staje
się ona szczególnym miejscem spotkania ze św. Janem
Pawłem II.
Ojciec Święty przedstawiony jest na niej jako Pielgrzym
Świata - Świadek Jezusa, niestrudzenie niosący Dobrą Nowinę.
Papież jedną ręką błogosławi, drugą wspiera się na Krzyżu, który
zawsze był dla niego przesłaniem o nieskończonej miłości Boga.
Ma na sobie czerwony ornat - symbol miłości i męczeństwa. Na
nogach ma proste sandały - nie licujące ze strojem pontyfikalnym, ale symbolizujące ubóstwo i niestrudzone pielgrzymowanie. Pas na ornacie tworzy drogę życia św. Jana Pawła II zamkniętą w dziewięciu wybranych scenach. Sceny te znajdziemy
powtórzone na bocznych skrzydłach ikony - tryptyku.

Scena 1. Obejmuje dzieciństwo i wczesną młodość Karola Wojtyły. Jest tu widoczny wadowicki zegar z napisem:
Czas ucieka, wieczność czeka, który obserwował z okien swojego mieszkania mały Karol . W oddali widać trzy
groby: rodziców i brata papieża, z lewej strony kominy fabryki sody „Solvay”, z prawej piętrzy się kamieniołom to miejsca, w których pracował w czasie wojny, rekwizyty dnia codziennego tamtych czasów: narzędzia ciężkiej
pracy, książki , skromny posiłek i drewniaki. W centrum widoczne są teatralne maski nawiązujące do pasji aktorskiej Karola Wojtyły i Teatru Rapsodycznego promującego polskie wartości narodowe jako formę walki o niepodległość. Wszystko oplata cierń, jako symbol czasu ostatecznego pójścia za Chrystusem i wstąpienia do konspiracyjnego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Scena 2. Przedstawia Karola Wojtyłę jako człowieka łączącego w sobie miłość Boga i miłość stworzenia. Widzimy
go w kajaku na tle ukochanych gór. Narty, rower i plecak symbolizują kolejne pasje kapłana, biskupa i kardynała. W tej scenie Karol Wojtyła jest sam, choć często otoczony był młodymi ludźmi. Ta samotność jest symbolem
spotkania serca z miłującym i umiłowanym Bogiem.
Scena 3. Przedstawia św. Jana Pawła II zaangażowanego w pracę naukową i w bieżące problemy społeczne. Od
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej płynie światło rozpraszające mrok tamtych czasów. Na tle symboli związanych ze zmianami zachodzącymi w ówczesnej Polsce i Europie widzimy gołębicę - symbol Ducha Świętego i zapaloną lampkę oliwną - znak miłości i pojednania człowieka z Bogiem i samym sobą, narodów, społeczeństw i
różnych religii.
Scena 4. Dzień 13 maja 1981 roku - po ludzku powinien być końcem tego pontyfikatu, stał się natomiast punktem zwrotu historii świata. Ojciec święty ugodzony kulą słania się, by za chwilę upaść. Papieża otaczają dłonie
gotowe mu przyjść z pomocą modlitewną i bezpośrednio ratującą życie. Ponad tym lasem rąk wychyla się jedna
dłoń, która zarzuca różaniec na rękę z pistoletem - dłoń Maryi. Jej zawierzył papież swoje życie i Ona błękitnym
płaszczem osłania Ojca Świętego. Ona również odsłania znaczenie wydarzeń, które rozegrały się 65 lat wcześniej
w Fatimie. Ikona nawiązuje też do Aktu Poświęcenia Świata Niepokalanemu Sercu Maryi z 25 marca 1984 roku
dokonanego w łączności ze wszystkimi biskupami, a nas wzywa byśmy włączyli swoje dłonie w modlitewny krąg
o zwycięstwo Maryi.
(Cd medytacji w następnym miesiącu)
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Uchwycone w kadrze
Fot. Maria Niedziela

Procesja Fatimska
13.09.2018
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KSIĄDZ JULIUSZ LASOŃ
OTRZYMAŁ TYTUŁ
KAPELANA JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI
20 września dotarła do nas radosna wiadomość.
Ojciec Święty Franciszek mianował prałatem
ks. Juliusza Lasonia nadając mu tym samym tytuł Kapelana Jego Świątobliwości!
Według prawa ustanowionego przez Ojca
Świętego Franciszka tytuł ten mogą otrzymać za zgodą Stolicy Apostolskiej kapłani, którzy ukończyli 65 rok
życia. W przypadku ks. prał. Juliusza Lasonia Ojciec
Święty odstąpił od tej reguły i zrobił wyjątek z uwagi na
jego gorliwą i nieprzerwaną służbę chorym i cierpiącym w szpitalu oraz Domach Pomocy Społecznej, w
których ów kapłan posługuje.
Ksiądz Juliusz Lasoń od ponad 20 lat pełni
posługę kapelana w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika oraz w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
NMP NP im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Łodzi.
Wręczając nominację nowemu prałatowi metropolita łódzki podkreślił, że to wyróżnienie ma szczególne znaczenie, ponieważ papież odstąpił od prawa,
które sam nadał, honorując księdza Juliusza tym tytułem.
– Ta nominacja, ten tytuł, jest dla mnie wielkim
szokiem. – mówi ksiądz prałat Lasoń. – Ja jestem za
mały, żeby dla mnie były takie zaszczyty. Ale rodzi się
we mnie wdzięczność, bo ktoś powiedział mi dziś po
tej nominacji musisz jeszcze więcej, jeszcze więcej
pracować, ale także cieszę się, bo widzę to też dzisiaj,
że to co robię ma sens! To dla mnie bardzo ważne! – podkreślił ze wzruszeniem.
Ksiądz Juliusz otrzymał nominację w czasie, kiedy przeżywaliśmy w kościele 50. rocznicę śmierci św. Ojca Pio
(23.09.1968) i 100. rocznicę, kiedy św. zakonnik z Pietrelciny otrzymał od Boga stygmaty (20.09.1918) - pięć ran na rękach boku i nogach. Mogliśmy również w naszym kościele podziękować Bogu za to wyróżnienie ks. prałata Juliusza
Lasonia . W niedzielę 23 września poprzez ucałowanie relikwii św. Ojca Pio, twórcy niezwykłego dzieła - Szpitala Ulgi w
Cierpieniu w San Giovanni Rotondo powierzyliśmy Bogu, za jego wstawiennictwem, również naszego kapelana ze szpitala „Kopernika”

Czym jest wiara w 6-ściu punktach
w świetle encykliki papieskiej Lumen Fidei

ARCYBIŚKUP GRZEGORZ RYŚ - PODCZAŚ I ŚEŚJI PLENARNEJ IV ŚYNODU ARCHIDIECEZJI ŁODZKIEJ
1.
2.
3.
•
•

4.
5.
6.

Wiara jest doświadczeniem spotkania z Osobą Jezusa Chrystusa. Jest spotkaniem z Bogiem
żywym, który nas wzywa miłością uprzedzająca. Podstawowe pytanie nie jest więc takie - czy
przyjmuję treści katechizmu - tylko czy przyjmuję miłość Boga żywego
Wiara jest wzrokiem. Jest sposobem widzenia rzeczywistości takim jakie ma Jezus. Czy patrzę na
siebie i innych wzrokiem Jezusa
Wiara jest odpowiedzią na Słowo. W tym Słowie istotne są dwa wymiary
Obietnica - wiara jest Dobrą Nowiną
Wezwanie - powołanie. Odpowiedzią na Słowo jest pójście w drogę, wejście w tę przestrzeń, którą
otwiera Słowo Boga. Wiara widzi w takiej mierze w jakiej się posuwa na przód - papież Franciszek.
Jeśli mnie słowo nie uruchomiło - nie jestem wierzącym człowiekiem
Wiara jest przeciwieństwem bałwochwalstwa. Niewierzący to nie ten, który mówi „Nie ma Boga”. To ten, który nie przyznaje Bogu w swoim życiu pierwszego miejsca. Niewiara to bałwochwalstwo.
Wiara jest środkiem eklezjalnym tzn. mam ją przezywać we wspólnocie
Wiara jest poznaniem prawdy, jest uczeniem się. Jeśli się nie uczę, to wiara może być projekcją
naszych własnych pragnień i szczęścia albo sprowadza się do pięknego uczucia. Jest to bardzo ważny wymiar wiary, gdyż żyjemy w świecie, w którym istnieje kryzys prawdy. Dzis nikogo nie obchodzi prawda. Dziś wszystkich obchodzą opinie.
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22 września modlitwą przedpołudniową liturgii godzin w łódzkiej katedrze
rozpoczęło się pierwsze posiedzenie plenarne IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej.
Było ono podsumowaniem prac grup synodalnych pracujących nad wyznaczonymi
zagadnieniami w swoich parafiach, szkołach i innych miejscach, gdzie na co dzień
gromadzi się młodzież.
Do udziału w tym spotkaniu zostało zaproszonych blisko 150 osób, którzy
po wspólnej modlitwie brewiarzowej złożyli Wyznanie Wiary w Symbolu Apostolskim, a następnie z rąk metropolity łódzkiego otrzymali krzyże pobłogosławione
przez Ojca Świętego Franciszka.
Pierwszym punktem wspólnych obrad było przedłożenie przewodniczących
dwóch podkomisji: „Bez wiary nie można podobać się Bogu” – ks. Grzegorz Dziewulski i „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – ks. Marcin Jarzenkowski, którzy dokonali podsumowania prac kół synodalnych, które opracowywały odpowiedzi na przygotowane przez te podkomisje zagadnienia.
Podsumowania działalności dwóch podkomisji dokonał ksiądz arcybiskup
Grzegorz Ryś, który wskazał na to, że – wiara jest doświadczeniem Boga, który
mnie kocha, a ja w sposób duchowy dotykam Go swoim sercem. Wskazując na
encyklikę papieską Lumen Fidei metropolita łódzki podsumował czym jest wiara .
(więcej na str. 8)

Głos Akcji Katolickiej
Razem ku radości z narodzenia
Akcja Katolicka w Polsce łącznie z Fundacją Słowo, w przededniu 8 września,
kiedy to w Kościele wspominaliśmy narodziny Matki Bożej, rozpoczęła kampanię
promującą życie.
Narodzenie zwiastowało całemu światu radość. I w nas jest wielkie pragnienie, aby poderwać znów wielkie rzesze ludzi do wspólnej modlitwy w intencji obrony
życia nienarodzonych. Za przykładem naszego świętego Patrona Jana Pawła II, zachęcamy do modlitwy, którą to zakończył encyklikę Evangelium vitae:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,
aby mogli budować, wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.
Uważamy, że ważne jest nieustanne uwrażliwianie Rodziców, że życie ludzkie zaczyna
się od momentu poczęcia i trwa do naturalnej śmierci. Jest to niezbity fakt naukowy.
Zachęcamy do szerokiego propagowania i nieustannej afirmacji życia. Życząc wszystkim przyszłym Rodzicom radości z narodzenia dzieci, liczymy również na to, że akcja
ta zjednoczy wszystkich do przyjęcia postawy „za życiem”.
Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

My również popieramy tą kampanię promującą życie i włączamy się w modlitwę w intencji obrony życia nienarodzonych. Na ostatniej stronie naszej gazetki zamieszczamy plakat, który ma pobudzić naszą wyobraźnię i wzbudzić refleksję nad życiem od poczęcia.
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