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GŁOS ARCYBISKUPA  
GRZEGORZA RYSIA: 

Abp G. Ryś w 81. rocznicę powstania Armii Krajowej: Dziś modlimy się za wszyst-
kich, którzy tę podziemną Armię tworzyli. W szczególny sposób modlimy się o 
życie wieczne dla dowódców dla gen. Grota, dla gen. Bora , dla gen. Niedźwiad-
ka. Modlimy się za te 100 tys. żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli i za 50 tys. 
żołnierzy  Armii Krajowej wywiezionych do łagrów w Związku Radzieckim – tam 
męczonych i torturowanych. Modlimy się o to, żeby ich ofiara owocowała dzisiaj 
w świecie pokojem…. Mocno przemówił do mnie ten fragment Roty przysięgi składanej przez żołnierzy AK: 
„kładę swe ręce na ten święty krzyż znak męki i zbawienia i przysięgam!” Czujecie to, co znaczy składać przy-
sięgę trzymając rękę na krzyżu? Nie na karabinie, a na krzyżu! Mówię o tym, bo mogłoby się wydawać, że 
jak celebrujemy takie rocznice i mówimy z dumą o nich, myśląc o prawie 400 tys. żołnierzy, największej Armii 
podziemnej w Europie. Mówimy o tym z bólem  - myśląc o tych, którzy zginęli, których wywieziono, którzy 
cierpieli. Ale nie mówili o tym, jakbyśmy mieli zamiłowanie do wojny. To nie jest tak, że Polacy to są urodzeni 
żołnierze i najchętniej by się bili. My nie celebrujemy tutaj wojny, my celebrujemy tutaj miłość i wierność.  
                                                    https://www.archidiecezja.lodz.pl/ 
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„Miej o nim  

staranie”  

(Łk 10, 35)  

 

- zaleca gospoda-

rzowi Samarytanin.  

Jezus powtarza to 

także każdemu z 

nas, a na koniec 

napomina:  

 

„Idź, i ty czyń 

podobnie!”.  

 ...nigdy nie jesteśmy gotowi na chorobę. A często nawet do 
przyznawania się, że jesteśmy coraz starsi. … Może się więc zdarzyć, 
że inni nas opuszczą, albo że wydaje nam się, iż musimy ich porzucić, 
aby nie czuć wobec nich ciężaru. Tak zaczyna się samotność i zatru-
wa nas gorzkie poczucie niesprawiedliwości, dla której nawet Niebo 
zdaje się zamykać. Rzeczywiście, trudno nam trwać w pokoju z Bo-
giem, gdy niszczy się nasze relacje z innymi i z samymi sobą. Dlatego 
tak ważne jest, także w odniesieniu do choroby, aby cały Kościół 
skonfrontował się z ewangelicznym przykładem dobrego Samaryta-
nina, aby stać się wartościowym „szpitalem polowym”: jego misja bowiem, zwłaszcza w okolicznościach 
historycznych, które przeżywamy, wyraża się w sprawowaniu opieki. Wszyscy jesteśmy delikatni i wrażliwi; 
wszyscy potrzebujemy tej współczującej uwagi, która potrafi się zatrzymać, zbliżyć, uzdrowić i podnieść. 
Sytuacja, w jakiej znajdują się chorzy jest więc apelem, który przerywa obojętność i spowalnia krok tych, 
którzy idą naprzód, jakby nie mieli sióstr i braci. (Z Orędzia Ojca Świętego na XXXI Światowy Dzień Chorego)                 
https://www.archidiecezja.lodz.pl/ 

S T R .  2 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
 Moi drodzy parafianie i sympatycy naszej parafii i naszego "Głosu św. Franciszka". 
Środą Popielcową i przyjętym w tym dniu popiołem na głowę podczas Mszy św. wchodzimy 
w szczególny czas pracy nad: swoją wolą, sumieniem - życiem duchowym.  
 Czas Wielkiego Postu daje sposobność zapanowania nad własnymi czynami; czy one wy-
nikają z naszej wiary, a może sytuacja nas do tego prowadzi; Bo tak wypada się zachować, bo 
inni na nas patrzą.  
 Niech ten czas będzie lustrem przed którym się nie schowamy, będzie możliwością odno-
wienia się i odrodzenia duchowo, by głosić Ewangelię swoim życiem odnowionym przez Paschal-
ną Ofiarę Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech udział w nabożeństwach: Drogi 
Krzyżowej i Gorzkich Żali, a także w rekolekcjach wielkopostnych pomogą nam wzrastać 
i wzmacniać naszą wiarę. Życie nasze trwa, a dni i lata już nie powrócą, lecz wiarę możemy 
udoskonalać poprzez wierne trwanie przy Jezusie i naśladowanie Go.  
                                                                                                         Ks. Robert  

 
My nie  
celebrujemy  
tutaj wojny,  
my celebrujemy 
tutaj  
miłość  
i wierność.  



DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

W  STYCZNIU I LUTYM  2023:  

                                Odeszli do Pana…  

Janina Kabza, Grażyna Gortat, Janina Kaim, Wacława Weder, Danuta Ja-
gielska, Andrzej Kowalski, Helena Francuziak, Halina Jurek, Lucjan Jac-
kowski, Mirosław Śniecikowski, Genowefa Kowalska, Sławomir Kiernal, 
Halina Uzolnik, Ryszard Chruszcz, Helena Gościniak, Wiesława Reczyk, 
Ryszard Rodziewicz, Piotr Grabowski, Alicja Kaniewska, Krzysztof Szwaj-
kowski, Sewera Błażejewska, Mieczysław Lacek, Aleksandra Tomasik, Ha-
lina Brzeźnicka, Jadwiga Pewca. 

                                            Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Tel. 42 233 67 77 
poniedziałek - piątek:  9.00 - 10.30;  16.00-17.00 ;      
sobota:                         9.00 - 10.30 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom,  
którzy wspierają utrzymanie naszej parafii i świątyni.  

Zapewniamy o pamięci w modlitwie o wszelkie łaski,  zdrowie i cierpliwość, w tym trudnym czasie. 
Ofiary można wpłacać na konto parafialne:    

Bank Pekao SA       25 1240 1545 1111 0010 2074 7364 

DNI POWSZEDNIE ..……………….....7.00;  7.30;  17.00;  18.00 
SOBOTY…………………………...… 7.00;  7.30;    8.00;   18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA …….......7.30;   9.30  11.00  12.30;   18.00 
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU  
z oddaniem czci jego relikwiom, w czwartki ……………………………....17.00 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH  
w niedziele przed Mszą Św.……………………………….....7.30;  9.30;  11.00 
W  INTENCJI ZMARŁYCH  polecanych Bogu w Wypominkach  
oraz  tych, którzy odeszli od nas w ostatnim miesiącu  
w ostatni piątek miesiąca .……………………………………………..…. 18.00 
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy ..15.00 – 17.00 

• Koronka do Miłosierdzia Bożego………………….……..……. 15.00 

• Modlitwy do św. Franciszka i zakończenie  Adoracji….…….. 16.45 
DROGA  KRZYŻOWA w piątki…………………...8.00,  17.30 (dla dzieci), 18.30  
GORZKIE ŻALE w niedziele ……………………………………………… 17.15 
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Mocą Chrztu  Świętego do wspólnoty Kościoła przez polanie wodą  
zostali włączeni: 

Hanna Karwacka, Zofia Karwacka, Piotr Rybczyński, Ignacy Antosiak, Marsel Kamec-
ki, Oliwier Jan Domińczyk, Borys Szymon Białkowski, Nikodem Jerzy Białkowski, Ga-
briela Aneta Gładysz-Radziej, Hanna Rawicka. 



 

Złóż twój 

ciężar  

na Boga,  

a On  

ci nieść  

pomoże. 
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POWIERZONA PRZEZ  
PAPIEŻA  FRANCISZKA  

 

LUTY:  Za parafie  
Módlmy się, aby parafie, 
w których centralne miejsce 
zajmuje komunia, stawały 
się coraz bardziej wspólno-
tami wiary, braterskimi i 
otwartymi na najbardziej 
potrzebujących.  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
 

LUTY: O dojrzałe powołania 
kapłańskie i zakonne w Pol-
sce. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Krucjaty z naszej para-

fii modlą się nieustannym różań-

cem w wyznaczonych godzinach 

19 dnia każdego miesiąca 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

LUTY:  Abyśmy żyjąc w 

prostocie i wdzięczności 

uznali wszystkie stworzenia 

za dar otrzymany z miłości 

Ojca.  

Członkowie Kół Różańcowych 

odmawiają codziennie jedną wy-

znaczoną dziesiątkę różańca  

G Ł O S    Ś W I Ę T E G O    F R A N C I S Z K A  

Rycerz Niepokalanej modli się 

przede wszystkim  różańcem, czy-

tając Pismo Św. i przynajmniej raz 

dziennie odmawiając akt strzelisty : 

„O Maryjo bez grzechu pierworod-

nego poczęta …” 

To nie  

gwoździe 

trzymały  

Jezusa  

na krzyżu, 

lecz Jego  

miłość  

do nas. 

MARZEC:  
Za ofiary nadużyć 
Módlmy się za tych, którzy 
cierpią z powodu zła wy-
rządzonego im przez człon-
ków wspólnoty kościelnej, 
aby właśnie w Kościele 
znaleźli konkretną odpo-
wiedź na swój ból i swoje 
cierpienia.  

MARZEC: Aby Wielki 
Post był odpowiednim 
czasem do prowadzenia 
trzeźwego i budującego 
życia, pielęgnując ufną 
modlitwę i żywą nadzieję.  

 Jednym z nabożeństw pasyjnych ułatwiających owocne i głębokie 

przeżywanie okresu Wielkiego Postu jest Droga Krzyżowa czyli nabożeń-

stwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze 

Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach.  

 Droga Krzyżowa (łac. Via Crucis, dosł. droga krzyża) korzeniami sięga 

starożytnej Jerozolimy, gdzie wierni odwiedzali miejsca męki Chrystusa i ją 

tam rozważali. Wielką popularność zawdzięcza zakonowi franciszkanów, 

którzy w średniowieczu przenieśli  je do Kościoła zachodniego, ze względu 

na wiernych, którzy nie mogli sami pielgrzymować do Miasta Świętego. W 

XIII wieku można było, zatem odprawić nabożeństwo męki Chrystusa na 

tzw. +Drogach jerozolimskich+. Potem przybrało ono różne formy, czasami 

bardzo rozbudowane, nawet po kilkadziesiąt stacji, czego przykładem jest 

w Polsce Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska czy Wambierzyce. 

 W swej aktualnej formie (14 stacji) Droga Krzyżowa rozpowszechniona  została 

w pierwszej połowie XVII wieku, przede wszystkim przez zakonnika św. Leonar-

da z Porto Maurizio (+ 1751). Był on jednym z największych propagatorów na-

bożeństwa Drogi Krzyżowej. Uzyskał od Stolicy Apostolskiej pozwolenie, by bra-

cia mniejsi mogli ją zakładać także poza swymi kościołami i miejscami podległy-

mi ich jurysdykcji. Stacje Męki Pańskiej erygował w 576 kościołach. To dzięki 

jego prośbie papież Benedykt XIV założył Drogę Krzyżową w rzymskim Kolo-

seum.  

Natomiast najstarszy z zachowanych polskich tekstów nabożeństw Drogi Krzyżo-

wej - „Sposób nabożeństwa droga krzyżowa nazywanego" został wydany we 

Wrocławiu w roku 1731.”  

Część obecnych stacji ma swoje odzwierciedlenie w Ewangelii i swoje topogra-

ficznie umiejscowienie. Wśród nich są 1. skazanie na śmierć, 2. wzięcie krzyża, 

5. pomoc Szymona z Cyreny, 8. spotkanie niewiast, 10. obnażenie z szat, 11. 

przybicie do krzyża, 12. śmierć na krzyżu, 13. zdjęcie z krzyża, 14. złożenie do 

grobu. Natomiast pozostałe stacje to owoc tradycji i zaczerpnięcia z apokryfów.  
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 Nie wszyscy wiedzą, że istnie-
je nowsza wersja Drogi Krzyżowej, 
bardziej oparta na Biblii i rezygnu-
jąca z informacji apokryficznych, 
która zatwierdzona została przez 
papieża Benedykta XVI w 2007 ro-
ku. Nowe stacje i związane z nimi 
rozważania opracował ks. prof. 
Gianfranco Ravasi, członek Papie-
skiej Komisji Biblijnej i późniejszy 
kardynał, opierając się wyłącznie 
na Ewangeliach i realizując postulat 
„ubiblijnienia” liturgii. Poniżej poda-
ję zestawienie nowych i starych 
stacji tych dwóch wersji Drogi 
Krzyżowej: 

Stacja I – Agonia Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (zamiast: Jezus skazany na śmierć); 

Stacja II – Zdrada Judasza (zamiast: Jezus bierze swój krzyż na ramiona 

Stacja III – Jezus skazany na śmierć przez Sanhedryn (zamiast: Jezus po raz pierwszy 

upada pod krzyżem); 

Stacja IV – Trzykrotne wyparcie się Jezusa przez Piotra (zamiast: Jezus spotyka swoją 

Matkę); 

Stacja V – Jezus osądzony przez Poncjusza Piłata (zamiast: Szymon z Cyreny pomaga 

nieść krzyż Jezusowi); 

Stacja VI – Ukoronowanie koroną cierniową (zamiast: Weronika ociera twarz Jezusowi); 

Stacja VII – Jezus bierze na ramiona krzyż (zamiast: Jezus po raz drugi upada pod krzy-

żem); 

Stacja VIII – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi (zamiast: Jezus spotyka 

kobiety); 

Stacja IX – Jezus spotyka kobiety (zamiast: Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem); 

Stacja X – Ukrzyżowanie Jezusa (zamiast: odarcie Jezusa z szat); 

Stacja XI – Jezus obiecuje Raj dobremu łotrowi (zamiast: przybicie Jezusa do krzyża); 

Stacja XII – Spotkanie Jezusa z Matką, stojącą pod krzyżem (zamiast: śmierć Jezusa 

na krzyżu); 

Stacja XIII – Śmierć Jezusa na krzyżu (zamiast: zdjęcie z krzyża); 

Stacja XIV – Złożenie Jezusa do grobu (bez zmian). 

 Postulat bardziej biblijnej Drogi Krzyżowej jest niewątpliwie chwalebny! A jednak zapro-

ponowana zmiana, nie zyskała uznania. Odpowiedź, dlaczego się to nie przyjęło, jest bardzo 

prosta. Ta nowa, bardziej biblijna, Droga Krzyżowa była od samego początku skazana na po-

rażkę w konfrontacji z tradycyjną, opartą częściowo na apokryfach.  

Nowa Droga Krzyżowa mogła nas wyrwać z pewnego skostnienia i sztampowości. W pewnym 
sensie tak było, ale ludziom chyba brakowało tych trzech upadków podczas dźwigania krzyża, 
spotkania z Matką i Weroniki ocierającej twarz Jezusa z krwi zalewającej Mu oczy. I powiem 
szczerze… mi także tego brakowało. 

Stacje drogi krzyżowej opracowane przez Gianfranco Ravasiego są oczywiście bardziej zgodne 

z Biblią, ale stacje, z których zrezygnowano z powodu ich apokryficzności, są z kolei bliskie 

sercu i wzruszające… Są (jakkolwiek patetycznie to zabrzmi) częścią naszej tożsamości. 

https://stacja7.pl/droga-krzyzowa/biblijne-stacje-drogi-krzyzowej-inne-niz-te-ktore-dobrze-znamy/ 
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G Ł O S    Ś W I Ę T E G O    F R A N C I S Z K A  

Lektura na Wielki Post 
 Wielki Post 2023 roku rozpoczniemy już 22 lutego. To właśnie na ten dzień przypada 

Środa Popielcowa, która rozpoczyna w Kościele czas 40-dniowej pokuty. Wielki Post to 

czas przygotowujący nas do przeżycia największych świąt dla chrześcijan, Świąt Wielkanocy. 

To czas mający pobudzić nas nie tylko do podjęcia postu, ale do podjęcia zdecydowanej drogi 

osobistej odnowy i nawrócenia poprzez codzienne zbliżanie się do tajemnicy zbawczej śmierci 

Chrystusa. Dlatego, jako pomoc,  Kościół w tym czasie proponuje nam oprócz postu - mo-

dlitwę i jałmużnę, dając jednocześnie odpowiednie narzędzia. Mękę i śmierć Pana Jezusa  

możemy kontemplować podczas tradycyjnych w wielkim Poście nabożeństw pasyjnych: Drogi 

Krzyżowej i Gorzkich Żali.  Z kolei różne formy rekolekcji wielkopostnych pomogą 

nam w pogłębieniu duchowej odnowy poprzez nauki, modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii i 

Sakrament Pokuty. Również codzienna modlitwa, uczestnictwo w Eucharystii oraz nauki i me-

dytacje nad przypadającymi na dany dzień Wielkiego Postu czytaniami mszalnymi związane 

są z pielgrzymowaniem do łódzkich kościołów stacyjnych. To pielgrzymowanie przeży-

wamy w czasie Wielkiego Postu wraz z biskupami naszej archidiecezji, którzy w tych kościo-

łach odprawiają codzienne msze święte, na zakończenie których wraz ze zgromadzonymi 

wiernymi odmawiają Koronkę do Miłosier-

dzia Bożego.   

 W Wielkim Poście można także 

więcej czasu poświęcić na lekturę, któ-

ra pogłębi naszą modlitwę. Może to 

właśnie w tym Wielkim Poście przystę-

pując do spowiedzi  św. innym okiem   

spojrzymy na ten sakrament? A może 

po raz kolejny podejmiemy postano-

wienie walki z konkretnym grzechem?   

Dlatego na czas Wielkiego Postu chcia-

łabym polecić lekturę książki     Arcy-

biskupa Grzegorza Rysia zatytuło-

waną „Skoro jest miłość - o rodzi-

nie, szczęściu i nie tylko.” Poniżej 

przedstawiam fragment tej książki, który wprowadzi nas w temat grzechu i pokuty, a zatytu-

łowałam go słowami autora: 

NIE MOGĘ  ZAPŁACIĆ ZA MÓJ GRZECH... 

Pismo mówi: 

karą za 

grzech  

jest śmierć.  

Ale to  

nie ja  

umieram,  

tylko Jezus 

bierze  

moją śmierć 

na siebie. 

Pokuta  
nie jest  
od tego,  
żebym płacił  
za grzechy,  
tylko żebym  
- będąc  
rozgrzeszonym 
- wykonał 
pierwszy  
dobry gest, 
pierwszy krok 
w dobrym  
kierunku. 

„...Powróćmy jeszcze raz do przypowieści 

o nielitościwym dłużniku z osiemnastego 

rozdziału Ewangelii wg. św. Mateusza. 

Teraz Jezus mówi o tym, że my powinni-

śmy przebaczać, i to  po pierwsze zawsze, 

a po drugie z serca. Zawsze i z serca. Dla-

czego powinniśmy przebaczać zawsze i z 

serca? Odpowiedź jest: dlatego, że Tobie 

przebaczono. Każdy z nas jest tym pierw-

szym sługą, który klęka przed Panem i mó-

wi: okaż mi cierpliwość, a wszystko ci od-

dam. Nie wierzył w to, co mówił. Choćby na 

rzęsach stawał, toby nie oddał. Był winien 

dziesięć tysięcy talentów. Talent - tu bibliści 

trochę się różnią, podają inne miary - to 

było 27 kg srebra albo złota. Ale niektórzy 

mówią, że 32 albo 35 kg. Jeden talent. Jeśli 

on był winien 10 000 talentów, to znaczy, 

że był winien 270 ton srebra albo złota. 

Nasz problem polega na tym, że my nie 

wierzymy, że jesteśmy tyle  Panu Bogu. My 

nie wierzymy, że jesteśmy tyle dłużni. Jak 

ktoś nie wierzy w tak wielki dług, to musi 

sobie zadać pytanie na ile wycenia życie 

Jezusa Chrystusa, bo przed chwilą powie-

dzieliśmy, że ceną za nasz grzech jest 

śmierć Jezusa. 

 Na ile wyceniacie życie Jezusa? A jak  

nie chce odpowiedzieć, na ile wycenia życie 

Jezusa, to niech sobie zada pytanie, na ile 

wycenia swoje. Ile kosztuje wasze życie? I 

wtedy dopiero rozumiemy co to jest grzech. 

Bo nam się wydaje, że grzech to jest prze-

kroczenie jakiegoś tam prawa, przepisu… 

Bądźmy poważni. Nie bagatelizujmy grze-

chu. Nie sprowadzajmy go do przekroczenia 

jakiejś normy. Grzech dzieje się w naszych 

relacjach z Bogiem. Grzech to jest zranienie 

osoby. Jezus umarł za nasze grzechy. Jezus 

stał się moim grzechem. Pismo mówi: karą 

za grzech jest smierć. Ale to nie ja umie-

ram. Nie ja umieram, tylko Jezus bierze 

moją śmierć na siebie. Jestem mu winien 

270 ton złota albo srebra. Właśnie cała 

rzecz polega na tym, że nie mogę zapłacić 

za mój grzech. Nie mogę. Ale On może. 

 Jest taki piękny tekst papieża Jana 

Pawła II w adhortacji Reconciliatio et paeni-

tentia, który tłumaczy, czemu służy nasza 

pokuta za grzechy. Idziecie do konfesjonału, 

wyznajecie grzechy i słuchacie, jaka ma być 

pokuta. Mądry ksiądz musi to pamiętać: nie 

może zadać takiej pokuty człowiekowi, żeby 

ktoś myślał, że tym co robi, płaci za grze-

chy. Nasza pokuta nie ma charakteru zapła-

ty za grzechy. Ja nie płacę za swoje grze-

chy. Chrystus zapłacił już za mój grzech. Ja 

nie jestem w stanie zapłacić.  

https://stacja7.pl/wielki-post/rzeczy-z-ktorych-mozesz-zrezygnowac-w-wielkim-poscie-a-ktore-nie-sa-slodyczami/


 

Pokuta nie jest od tego, żebym 

płacił za grzechy, tylko żebym 

- będąc rozgrzeszonym - wy-

konał pierwszy dobry gest, 

pierwszy krok w dobrym kie-

runku. Przyjąłem rozgrzeszeni, 

przyjąłem wybaczenie i teraz 

pokuta jest moim pierwszym 

dobrym czynem, którym poka-

zuję Bogu, że zmieniłem kieru-

nek w życiu. Że szedłem idio-

tycznie, w złą stronę, ale teraz 

zatrzymałem się i idę w prze-

ciwna stronę. Idę w stronę Boga. I robię 

właśnie pierwszy krok. To jest poku-

ta. Dlatego ona nie musi być wcale 

ciężka. Ona musi być prawdziwa. 

Pokazuję Bogu, że rzeczywiście do-

konuje się dokonuje się we mnie 

zmiana. I dlatego w starożytnym 

Kościele na przykład była zasada, że 

pokuta jest jak lekarstwo trochę: 

przeciwne leczy się przez przeciwne. 

Grzeszyłeś gadulstwem, to weź sobie 

za pokutę milczenie. A jak grzeszyłeś 

tym, że urządziłeś komuś ciche dni, 

to weź sobie za pokutę, że się wresz-

cie do niego odezwiesz. I wtedy po-

kuta jest prawdziwa. A my byśmy 

woleli, żeby ksiądz nam nie kazał za 

pokutę odezwać się do kogoś, tylko 

niech mi każe zmówić cztery razy 

Chwała Ojcu. Pokuta nie musi być modli-

twą za każdym razem. Powinna natomiast być takim 

gestem, takim czynem, który pokazuje: zmieniłem 

kierunek. Mocą tego rozgrzeszenia, mocą miłości,  

której doświadczyłem przed chwilą, zaczynam iść w 

drugim kierunku. 

 Wróćmy dalej do przypowieści. Słudze darowa-

no dług. Wyszedł sprzed obli-

cza Pana i spotkał współsługę, który był mu winien 

sto denarów - trzymiesięczną pensję. Bo denar w 

czasach Jezusa to była dniówka. W przypowieści o 

robotnikach w winnicy umawiali się oni z gospoda-

rzem o denara za dzień. To jest wyobrażalny dług. 

Mógłbyś darować. Ale on nie chce. Co to oznacza? 

Kiedy odmawia wybaczenia, to jednocześnie pokazu-

je, że nie jest w stanie przyjąć tego, co mu Pan dał. 

Pan wybaczył mu niewyobrażalny dług, darował mu 

go, skreślił, ale po nim to spłynęło jak woda po gęsi. 

Ta łaska nie dotarła do środka. A zablokował ją od-

mową wybaczenia. Co z tego, że Bóg ci wybaczy 

wszystko i że zalewa cię strumieniami łaski, jak ty 

jesteś szklanką przykrytą celofanem? Nie wleje 

się ta łaska w ciebie. Bo się zablokowałeś.  

  Jest taki tekst w Katechizmie Ko-

ścioła Katolickiego: człowiek powinien bar-

dzo czuwać nad sobą, żeby sobie nie po-

zwolić na grzech nienawiści czy odmowy 

przebaczenia w stosunku do kogokolwiek. 

Bo jeśli sobie człowiek na to pozwoli, to 

przetrąci w sobie miłość czy możliwość ko-

chania kogokolwiek. To jest bardzo mocny 

tekst.  

… jedna nienawiść, jedna odmowa przeba-

czenia w naszym życiu tak zatwardza na-

sze serce, że żadna miłość nie jest w sta-

nie się przez tę skorupę przedrzeć. Nawet 

Pan ze swoim niebywałym przebaczeniem 

nie był w stanie przedrzeć się do tego słu-

gi, ponieważ była w nim odmowa przeba-

czenia w stosunku do współbrata. A nie by to 

jakiś niesamowity i niewyobrażalny dług. Ten współ-

sługa prosił go dokładnie tym samym tekstem, któ-

rym on przed chwilą mówił do Pana: miej cierpliwość, 

oddam Tobie. Miej cierpliwość. O to samo go prosił, 

tymi samymi słowami. A ten odmówił. Namawiam do 

poważnej lektury tego tekstu.” 

On odpuszcza 
wszystkie  

twoje winy  
i leczy wszystkie 

choroby.  
Obdarza cię  

łaską  
i zmiłowaniem 

(Psalm 103) 

Tropikalny smak z rodzimej dyni 
Lato i jesień to czas robienia przetworów na zimę. Mamy jednak takie warzywo, które 

bardzo długo samo się świetnie przechowuje w całości. Jest to dynia. Moja dynia cze-

kała aż do lutego. Jest to warzywo, z którego można zrobić zarówno dania wytrawne 

jak i deserowe. Moja dzisiejsza propozycja to dżem pomarańczowy z dyni. Cytrusy o tej 

porze są też najtańsze i najsmaczniejsze. Warto więc na zrobienie takiego dżemu po-

święcić jeden z jeszcze długich, zimowych wieczorów i cieszyć się tropikalnym smakiem 

czekając na polskie lato. Przepis na taki dżem można znaleźć oczywiście w Internecie. 

Ten, który podaję poniżej jest dodatkowo sprawdzony i wypróbowany: 

  SKŁADNIKI: 

 1 kg dyni 

 2 pomarańcze 

 1 cytryna 

 1 saszetka żelfix 3:1  

 350 g cukru 

SPOSÓB WYKONANIA: 

 Dynię umyć, wydrążyć z pestek i gąbczastego miąższu, obrać i pokroić w kostkę . Dodać 

żelfix, wymieszać i rozprużyć podgrzewając. Dodać  sok z pomarańczy i cytryny (ja dodałam 

całe, rozdrobnione). Całość zmiksować i zagotować.  Na koniec dodać cukier, wymieszać tak, 

by się cukier rozpuścił  i jeszcze raz doprowadzić do wrzenia.  

Gorące wkładać do słoików. Słoiki powinny być zapasteryzowane (wrzątkiem, w mikrofali, w 

piekarniku lub w zmywarce) Słoiki zakręcić, odwrócić do góry dnem i ostudzić. Gotowe.  

SMACZNEGO ! 
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22.02   ŚR ŚRODA POPIELCOWA. OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY. 
Błogosławieństwo i posypanie popiołem 
Kościół stacyjny: Matki Boskiej Zwycięskiej 
Katedry Św. Piotra Apostoła 

23.02     CZ  Św. Polikarpa męczennika,  
Bł. Wincentego Frelichowskiego;  
Kościół stacyjny: Chrystusa Króla 

24.02   PT Droga Krzyżowa 17.30 (dla dzieci) i 18.30;                                                                                 
Św. Marka Marconi, zakonnika, Św. Etelberta 
Kościół stacyjny: Najświętszego Serca Jezusowego 
(Retkinia) 

25.02   SB Św. Tarazjusza, patriarchy, Św. Cezarego z Nazjanzu 
Kościół stacyjny: Najświętszej Eucharystii 

26.02     N 1. NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU 
Gorzkie Żale g. 17.15   
Św. Aleksandra, biskupa 

27.02   PN Kościół stacyjny : Św. Franciszka z Asyżu 
Św. Grzegorza z Nareku opata i doktora Kościoła, Św. Gabriela 
od Matki Bożej Bolesnej, zakonnika, Św. Leanarda 

28.02   WT Św. Hilarego I, papieża 
Kościół stacyjny : ŚW. Józefa (Ruda) 

1.03 ŚR Kościół stacyjny: Przemienienia Pańskiego;   
Św. Feliksa III 
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY  
WYKLĘTYCH         

2. 03     CZ                                                            I czwartek miesiąca.  
Św. Agnieszki z Pragi 
7. rocznica śmierci abp Janusza Bolonka (2016) 
Kościół stacyjny: św. Wojciecha;                                         

3. 03         PT                                                                  I piątek miesiąca.  
Droga Krzyżowa 17.30 (dla dzieci) i 18.30;                                                                                 
Św. Kunegundy 
Kościół stacyjny: św. Maksymiliana Kolbego    

4. 03  SB ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA  PATRONA POLSKI.   
                                                                 I sobota miesiąca.   
Kościół stacyjny: Trójcy Przenajświętszej;                             

5. 03       N 2. NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU.  
Gorzkie Żale g. 17.15   
Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramen-
tu.  

6.  03  PN Św. Róży z Viterbo 
Kościół stacyjny: św. Anny.                                                    

7.03     WT Kościół stacyjny: Św. Apostołów Piotra i Pawła     
 ŚŚ. Perpetuy i Felicyty Męczenniczek 

8.03 ŚR św. Jana Bożego, zakonnika;                                                                                                                       
DZIEŃ KOBIET 
Kościół stacyjny: Alberta Chmielowskiego 

9.03       CZ  Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy, Św. Katarzyny Bolońskiej, 
św. Dominika Savio. 
Kościół stacyjny: Matki Boskiej Jasnogórskiej  

10.03  PT  Droga Krzyżowa 17.30(dla dzieci)  i 18.30     
DZIEŃ MĘŻCZYZN  jako wspomnienie liturgiczne Świętych czter-
dziestu Męczenników z Sebasty  
Kościół stacyjny: św. Jana Ewangelisty;    

11.03   SB 49. rocznica śmierci Sługi BoŻej  Stanisławy Leszczyńskiej 
(1974) - Łodzianki, położnej z Oświęcimia, jej doczesne szczątki 
znajdują się w  kościele Wniebowzięcia NMP, w którym została 
ochrzczona.  
Św. Sofroniusza 
Kościół stacyjny: św. Jana XXIII;     

12.03     N 3.NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU;   
Gorzkie Żale g. 17.15 
Św. Alojzego Orione, prezbitera 

13.03  PN Św. Krystyny 
10. rocznica wyboru papieża  Franciszka  
Kościół stacyjny: Matki Boskiej Różańcowej 

14.03 WT Św. Matyldy 
Kościół stacyjny: św. Elżbiety Węgierskiej;    

15. 03 ŚR   Św. Klemensa Marii Hofbauera 
Kościół stacyjny: Opatrzności Bożej   

16. 03   CZ Św. Renata 
Kościół stacyjny:  NMP Królowej Polski 

17. 03  PT Droga Krzyżowa 17.30 (dla dzieci) i 18.30;    
Św. Patryka, biskupa;  
Kościół stacyjny:  Najświętszego Serca Jezusowego 
(Julianów) 

18. 03   SB Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła;     
Kościół stacyjny:  Matki Boskiej Bolesnej;   

19.  03  N 4. NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU.  
Gorzkie Żale g. 17.15   
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
9. rocz. inauguracji pontyfikatu pap Franciszka;  
17. rocz śmierci bp Bohdana Bejze (2005)    

20.03     PN UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, 
GŁÓWNEGO PATRONA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ, 
bazylika archikatedralna 18.00 - msza św. 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Kościół stacyjny:  Św. Jana XXIII  
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21.03 WT REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Św. Mikołaja z Flue 
Kościół stacyjny:  Św.  Antoniego z Padwy        
Pierwszy dzień wiosny 

22. 03  ŚR  REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Św. Zachariasza, papieża 
Kościół stacyjny:  Najświętszego Zbawiciela   

23. 03   CZ Św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa 
Kościół stacyjny: św. Marka Ewangelisty   

24. 03 PT Św. Katarzyny Szwedzkiej, zakonnicy 
Droga Krzyżowa 17.30 (dla dzieci) i 18.30  ;  
Kościół stacyjny: Zesłania Ducha Świętego   

25. 03    SB UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.    
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 
31. rocz. ustanowienia Archidiecezji Łódzkiej;  
19. rocznica ustanowienia Metropolii Łódzkiej    
Kościół stacyjny:  św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

26.  03  N 5. NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU.   
Gorzkie Żale g. 17.15 
Zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów - krzyże pozostawia się zasło-
nięte do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek, natomiast 
obrazy do wigilii Paschalnej;    
Św. Dobrego Łotra (Dyzmy) 
Zmiana czasu z zimowego na letni .  
Przesuwamy zegarki z 2.00 na 3.00 

27.03    PN Św. Ruperta 
Kościół stacyjny:  Wniebowzięcia NMP 

28.03 WT Św. Kastora 
Kościół stacyjny:  św. Józefa (ul. Ogrodowa) 

29. 03  ŚR Św. Wilhelma 
Kościół stacyjny:  Najświętszego Imienia Jezus  

30. 03   CZ Św. Leonarda  Murialdo 
81 rocz. Śmierci Sł B.  Ks. Dominika Kaczyńskiego (1942) 
Kościół stacyjny:  Podwyższenia Świętego Krzyża 

31. 03  PT Droga Krzyżowa  17.30 (dla dzieci) i 18.30  
 Św. Balbiny, dziewicy i męczennicy 
Kościół stacyjny: św. Faustyny Kowalskiej   

1. 04       SB Św. Hugona          PRIMA APRILIS                   I sobota miesiąca    
Kościół stacyjny:  św. Stanisława Kostki     

2.  04  N 6. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  
PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ - poświęcenie palm przed 
każda mszą św.;   
Gorzkie Żale g. 17.15  
18. rocznica śmierci św. Jana Pawła II             
Św. Franciszka z Pauli 

W I E L KI  T Y D Z IE Ń      

3.04  PN 
 

WIELKI PONIEDZIAŁEK 
Rekolekcje dla Łodzi (Kościół Ojców Jezuitów) 
Św. Ryszarda  de Wyche, biskupa 

4.04  WT WIELKI WTOREK    
Rekolekcje dla Łodzi (Kościół Ojców Jezuitów) 
Św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła 

5.04    ŚR WIELKA ŚRODA      
Rekolekcje dla Łodzi (Kościół Ojców Jezuitów) 
Św. Wincentego Ferreriusza, prezbitera  

6.04      CZ WIELKI CZWARTEK;   
Msza św. Krzyżma -Bazylika archikatedralna, godz. 10.00 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE      
Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji kapłanów,  godz. 
18.00 z ceremonią mycia nóg. Po Mszy św. przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia, Adoracja.  
Św. Wilhelma z Paryża                                    I czwartek miesiąca 

7.04    PT WIELKI PIĄTEK.  OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY;  
◊  Godz.15.00 - Droga Krzyżowa  
◊ Rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego, polegająca na 
odmawianiu przez 9 dni Koronki do Miłosierdzia Bożego. Jest ona przygoto-
waniem do święta Miłosierdzia Bożego  
◊ LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ, godz. 18.00 (lektura 
Słowa Bożego, adoracja Krzyża, Komunia św., przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu w monstrancji okrytej welonem do symbolicznego Bożego 
Grobu, Adoracja)  Po Liturgii odsłania się wszystkie zakryte krzyże.  
Św. Jana Chrzciciela de la Salle,                         I piątek miesiąca   

8.04    SB WIELKA SOBOTA  
Święcenie pokarmów - Przez cały dzień od godz. 9.00 co 10 minut, 
zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu.  

OKRES WIELKANOCNY,  
NABOŻEŃSTWO WIGILII PASCHALNEJ- godz. 19.00 
(poświęcenie ognia, paschału, wody chrztu, odnowienie obietnic chrztu św., 
liturgia eucharystyczna)  
Przypominamy, aby przynieść ze sobą świece.  
Udzielenie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej katechumenom, 
bazylika archikatedralna godz. 21.00 
Św. Dionizego, biskupa i męczennika 

9.04    N NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. 
Rezurekcja –godz. 6.00.  
Następne Msze św. o godz. 9.30; 11.00;  12.30;  
18.00  
Św. Gaucheriusza, św. Marii żony Kleofasa                                                     
68. rocznica śmierci ks. Stanisława Szabelskiego (1955)  - 
trzeciego proboszcza naszej parafii w latach 1945-1950 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czterdziestu_m%C4%99czennik%C3%B3w_z_Sebasty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czterdziestu_m%C4%99czennik%C3%B3w_z_Sebasty


 
 

 Droga Krzyżowa 
   
 Arcykapłani drwili z Jezusa. 
 Kto chciał, fałszywie zeznania składał. 
 Nie mogli wydać wyroku śmierci, 
 więc odesłali Go do Piłata. 
 
 Piłat rozmawiał długo z Jezusem, 
 zastanawiały go Jego słowa, 
 by nie narażać się jednak Żydom 

  kazał Go związać i ubiczować 
 

         Potem zdarzenia szły jak lawina. 
         Tłumy szalały wciąż podburzane. 
         Proces był tylko smutną igraszką, 
         aż w końcu wyrok został wydany. 
 
         Jezus sam dźwigał belkę od krzyża, 
         a że był słaby trzy razy padał, 
         więc przypadkowy Szymon z Cyreny 
         został zmuszony, by Mu pomagać. 
 
         Przy drodze stały gromady gapiów. 
         Orszak Skazańca powoli sunął. 
         Z tłumu wybiegła cicha kobieta 
         i twarz Skazańca otarła chustą. 
 
         A na Kalwarii było dwóch łotrów. 
         Z nimi Jezusa ukrzyżowali. 
         Jeden złorzeczył, drugi żałował, 
         więc miał otwartą drogę do raju 
 
         Pod krzyżem stała Matka Jezusa, 
         inne kobiety i Jan Apostoł, 
         jemu powierzył Jezus Maryję, 
         a wtedy Kościół też Matkę dostał. 
 
         W końcu śmierć przyszła i Jezus skonał. 
         Dał odkupienie wszystkim na ziemi. 
         Jeden z żołnierzy bok włócznią przebił, 
         uczniowie ciało do grobu wzięli 
 
         Jezu zbyt małe są wszystkie słowa. 
         Pozwól w milczeniu wytrwać przy Tobie. 
         Wszystkie cierpienia, trudy, przykrości 
         chcę razem z Tobą dziś ofiarować. 

(Zofia Jasnota „Ścieżka przez Pismo Święte”) 
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Drogie Dzieci,  

W tym miesiącu Środą Popielcową i posypaniem głów 
popiołem rozpoczęliśmy Wielki Post, okres rozważa-
nia Męki Pana Jezusa. Jest to czas, który przygo-
tuje nas na wielkie święto - Wielkiej Nocy, w którą 
Pan Jezus Zmartwychwstał.  

Będziemy więcej czasu poświęcać na modlitwę, bę-
dziemy częściej się spotykać w kościele: na mszach 
św., na Drodze Krzyżowej, na Gorzkich Żalach i re-
kolekcjach wielkopostnych.  

Swoimi dobrymi uczynkami będziecie pomagać nieść 
krzyż Jezusowi. Wystarczy dostrzec Jezusa w dru-
gim człowieku, w mamie, tacie, w koleżance lub kole-
dze, może w osobie starszej lub chorej. Wystarczy 
sprawić uśmiech na ich twarzy.  

W czasie Wielkiego Postu w każdy piątek o godz. 
17.30 uczestniczyć będziemy w drodze, którą szedł 
Jezus niosąc krzyż - Drodze Krzyżowej. Podążajcie 
razem z Nim od stacji do stacji.  

Wybierzcie sobie jedno wydarzenie, które miało 
miejsce na Drodze Krzyżowej Jezusa i zilustrujcie 
je samodzielnie na kartonie formatu A4 dowolną 
techniką plastyczną. Z Waszych prac podobnie jak 
w ubiegłych latach utworzymy dziecięcą Drogę 
Krzyżową .  

Konkurs wielkopostny będzie rozstrzygnięty razem 
z konkursem wielkanocnym w maju. Dokładny termin 
zostanie podany w kolejnym numerze Głosu Święte-
go Franciszka. 

 Pozdrawiam Was - wasz  Anioł. 



Żegnamy Siostrę Marię i witamy siostrę Ritę 
 

Od ponad dwóch lat w naszej parafii pracują siostry ze  Zgromadzenia Sióstr 

Misjonarek Świętej Rodziny. W miesiącu lutym 2023 pożegnaliśmy Siostrę Ma-

rię zakrystiankę. Serdecznie dziękujemy Siostrze  za kilkumiesięczną posługę w 

zakrystii,  za jej czujne i wrażliwe serce, dojrzałą miłość do Boga i ludzi, dobroć, 

i uśmiech na twarzy oraz dbałość o wystrój ołtarzy i kościoła.  

Jednocześnie witamy ponownie Siostrę Ritę, która pracowała już w naszej za-

krystii w pierwszym roku posługi Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy na-

szym kościele. Niech dobry Bóg dopomaga jej w pracy dla naszej wspólnoty pa-

rafialnej.  Niech w tej posłudze patronują jej bł. Bolesława Lament,  św. Franci-

szek z Asyżu i św. Rita. 

Otoczmy  obie siostry wsparciem duchowym i modlitwą na kolejne lata ich po-

wołania zakonnego i pracy w nowych miejscach. 

Opłatek  w Akcji Katolickiej  
i zaproszeni goście:  
duszpasterze z Ks. Proboszczem,  
Siostry Zakonne,  
przedstawiciele Domowego Kościoła 

Siostry zakrystianki : S. Rita i S. Maria 


