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GGŁŁOOSS    ŚŚWWIIĘĘTTEEGGOO    FFRRAANNCCIISSZZKKAA  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu  /  www.franciszek.org.pl 

Do użytku wewnętrznego  

LUTY 2017 

1 środa Dzień powszedni 

2 czwartek ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
I czwartek miesiąca  

3 piątek I piątek miesiąca; 
 św. Błażeja , biskupa i męczennika – wsp. dowolne 

4 sobota I sobota miesiąca 
5 NIEDZIELA 5.NIEDZIELA ZWYKŁA 
6 poniedziałek Świętych Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników 
7 wtorek Dzień powszedni 
8 środa Dzień powszedni 
9 czwartek Dzień powszedni 
10 piątek Św. Scholastyki, dziewicy 
11 sobota Dzień powszedni  albo NMP z Lourdes  
12 NIEDZIELA 6.NIEDZIELA ZWYKŁA 
13 poniedziałek Dzień powszedni 
14 wtorek ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA I METODEGO, 

BISKUPA, PATRONÓW EUROPY 
15 środa Dzień powszedni 
16 czwartek Dzień powszedni 
17 piątek Dzień powszedni 
18 sobota Dzień powszedni 
19 NIEDZIELA 7.NIEDZIELA ZWYKŁA 
20 poniedziałek Dzień powszedni 
21 wtorek Dzień powszedni 
22 środa ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 

23 czwartek Dzień powszedni 

24 piątek Dzień powszedni 
  25 sobota Dzień powszedni 

  26 NIEDZIELA 8.NIEDZIELA ZWYKŁA 
  27 poniedziałek Dzień powszedni 

  28 wtorek Dzień powszedni 

 

 

Słowo Księdza Proboszcza   
W roku 2020 przypada 100. rocznica powstania Diecezji Łódzkiej. Do tego wydarzenia trzeba się przygotować. 

Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski zarządził, aby we wszystkich parafiach Archidiecezji Łódzkiej zostały 
zorganizowane i przeprowadzone Misje Miłosierdzia Bożego pod hasłem „Jezu, ufam Tobie”. Misje Miłosierdzia Bożego, 
mające na celu przywrócenie świadomości obecności pośród nas Boga bogatego w Miłosierdzie, nieodzownie związane są 
z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej. 
 Ojciec święty Franciszek udziela wiernym Archidiecezji Łódzkiej na te wielkie dni Apostolskiego 
Błogosławieństwa. Misje w naszej parafii będą przeprowadzone przez Ojców Jezuitów od 4. do 11. marca br. 
i  wprowadzą nas w okres Wielkiego Postu. 
 Zakończyliśmy Rok Miłosierdzia. Teraz wszyscy z tego Miłosierdzia skorzystajmy przez słuchanie Słowa 
Bożego, Sakrament Pokuty i Eucharystię. 

                                                                                      Ks.  Wiesław  Dura   
 
 

 

BOŻE CIAŁO 
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 GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  
…jeśli pokładamy nadzieję w bożkach, to stajemy się jak one: pustymi obrazami z rękoma, które nie 

dotykają, nogami, które nie chodzą, ustami, które nie mogą mówić. Nie mamy już nic 
do powiedzenia, stajemy się niezdolni, by pomóc, aby zmienić stan rzeczy, uśmiechnąć 
się, dać siebie, kochać. Ale grozi to także nam, ludziom Kościoła, kiedy stajemy się 
„światowi”. Trzeba pozostawać w świecie, ale bronić się przed iluzjami świata, 
którymi są bożki, o których wspomniałem. (Środowa audiencja z papieżem Franciszkiem 

11.01.2017; https://ekai.pl) 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy: W miesiącu lutym modlimy 
się w papieskiej intencji powszechnej:  

Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się 
z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach. 

 
P r z y p o m n i e n i a: 

W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:  
 

 
W miesiącu lutym trwamy w  OKRESIE ZWYKŁYM, charakteryzującym się zielonym kolorem szat 
liturgicznych, który trwa do wtorku (28 lutego) przed Środą Popielcową (1 marca).  
 
► CZWARTKOWE ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. W styczniu w każdy czwartek w Kaplicy 
Matki Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00 do 18.00 adorujemy Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia Bożego. Pozostały czas w ciszy 
i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Wspólnotową lekturę Pisma Świętego i medytację Słowa Bożego 
rozpoczynamy o godz. 17.30. (w czasie trwania kolędy duszpasterskiej do 18.00). 

 
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU. W każdy czwartek o godz. 17.30 (w czasie trwania kolędy o 18.00) msza św. 
o św. Franciszku z nauką i oddaniem czci jego relikwiom.  
 
► WYPOMINKI za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00 W każdy ostatni piątek miesiąca 
o godz. 18.00 jest sprawowana w ich intencji Msza św.  
 
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00  
 
► W  MIESIĄCU LUTYM PRZYPADAJĄ 

- PIERWSZY CZWARTEK – 2 lutego (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu,  o oddaniu czci 
Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i o powołania kapłańskie).  

- PIERWSZY PIĄTEK – 3 lutego  (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 – 4 lutego  (pamiętamy o mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej 
Maryi Panny, w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej. Nabożeństwo pierwszosobotnie, 
traktujemy jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 - PIERWSZA NIEDZIELA – 5 lutego -niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu  

 
►  W LITURGII KOŚCIOŁA W LUTYM 

 WSPOMINAMY: św. Błażeja – 3 lutego (wsp. dowolne);  6 lutego (poniedziałek) - świętych Pawła Miki 
i Towarzyszy; 10 lutego (piątek) – św. Scholastykę; 11 lutego (sobota) –Najświętszą Maryję Pannę 
z Lourdes;(wsp. dowolne); 15 lutego – bł. Michała Sopoćkę (wsp. dowolne)  
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 OBCHODZIMY ŚWIĘTA: 2 lutego (czwartek) - Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej), 
14 lutego (wtorek) – Świętych Cyryla i Metodego - patronów Europy, 22 lutego (środa) – Katedry św. Piotra, 
apostoła  

 
► ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (MB GROMNICZNEJ) - 2 lutego (czwartek).  

-   podczas mszy świętych 0 godz. 9.00 i 18.00 – obrzęd błogosławieństwa świec (gromnic) 
-  DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO obchodzony jest w święto Ofiarowania Pańskiego. W Archikatedrze  
   Łódzkiej – msza św. o godz. 12.00 
- Tego dnia prowadzona jest zbiórka ofiar do puszek na potrzeby zakonów kontemplacyjnych Archidiecezji  
   Łódzkiej 

 
► Wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika (wspomnienie dowolne) - 3 lutego (piątek)  

Tam, gdzie istnieje zwyczaj można udzielić błogosławieństwa świecami św. Błażeja przeciwko chorobom gardła)  
Święty Błażej wyprasza wiernym wiele łask, szczególnie przy chorobach gardła. Na pamiątkę uzdrowienia 

chłopca, który konał z powodu zadławienia ością ryby, 3 lutego, w wspomnienie św. Błażeja święci się w kościele świece zwane 
„błażejkami”. Świece związuje się w krzyż i dotyka się gardła, wypowiadając słowa błogosławieństwa: „Za wstawiennictwem 
świętego Błażeja, biskupa i męczennika, niech Bóg zachowa cię od choroby gardła i wszelkiej innej dolegliwości. W imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego”. W niektórych stronach Polski wierni przynosili do błogosławieństwa małe świece, które po 
błogosławieństwie zabierali do domu i dotykali nimi gardła.  

 

► Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny z Lourdes - 11 lutego, w sobotę 
-  25. ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH -–przypadający we wspomnienie NMP z Lourdes. Prosimy o ułatwienie 
chorym i starszym udziału w nabożeństwie o godz. 11.00. Spowiedź św. od 10.30 
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II 13 maja 1992 r. Papież od razu na obchody tego Dnia  wyznaczył 

wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Po raz pierwszy Dzień Chorego obchodzono w 1993 r., 
a główne uroczystości odbyły się wtedy w Lourdes i - częściowo - w Rzymie. W tym roku obchody Światowego Dnia 
Chorych odbywają się już po raz dwudziesty piąty. Ich temat został zaczerpnięty z kantyku Magnificat: 

Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1, 49). 
 Centralne uroczystości odbędą się w sanktuarium maryjnym w Lourdes, podobnie jak w pierwszym 

Światowym Dniu Chorych 

 
► WALENTYNKI –  14 lutego .W Święto świętych Cyryla i Metodego wspominamy również 
świętego Walentego czyli obchodzimy popularne Walentynki. Tak o tym święcie pisał ks. Jan 
Twardowski:  

Święty Walenty , co ustawiasz ludzi w pary 
Patronie zakochanych – młodych, średnich i starych. 

 
► Wspomnienie dowolne bł. Michała Sopoćki, prezbitera – 15 lutego, w środę. 

Bł. Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 r. W 1933 r. spotkał siostrę Faustynę i został jej spowiednikiem. Był 
pierwszym kapłanem, który uwierzył w otrzymywane przez nią objawienia. Kazał s. Faustynie spisywać swoje prywatne 
objawienia. Tak powstał z nich „Dzienniczek” siostry Faustyny. Postarał się też o namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego. Po 
zamieszkaniu w 1947 r. w Białymstoku, słowem i piórem głosił Boże Miłosierdzie. Zmarł 15 lutego 1975 r., w dzień wspomnienia 
świętego Faustyna czyli w dniu imienin s. Faustyny  Kowalskiej. 28 września 2008 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Białymstoku miała miejsce uroczysta beatyfikacja ks. Michała Sopoćko. 

 

► Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (UNESCO) - 21 lutego, wtorek 

 
► ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA - 22 lutego (środa)  

 31 rocznica ingresu do Katedry łódzkiej Arcybiskupa Seniora Władysława Ziółka (22 lutego 1986 r.)  

 W Pałacu Poznańskiego - Bal karnawałowy  dla dzieci szkół podstawowych zaangażowanych w Szkolne Koła 
Caritas 

 
► Wspomnienie dowolne bł. Wincentego Frelichowskiego – patrona harcerstwa polskiego - 23 lutego, czwartek  

Bł. Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży. W latach szkolnych związał się 
z harcerstwem. Działał w 24. Pomorskiej Drużynie Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. W dniu 14 marca 1937 roku przyjął 
święcenia kapłańskie. Po wybuchu II wojny światowej w dniu 17 października został przez Niemców aresztowany i wywieziony 
do obozu. Zmarł  w Dachau w opinii świętości 23 lutego 1945 roku, w przeddzień wyzwolenia obozu. 

 TŁUSTY CZWARTEK - 23 lutego 
 Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Tak mówi staropolskie 
przysłowie. W polskiej   tradycji ludowej ostatni czwartek przed Wielkim Postem to Tłusty Czwartek. Rozpoczyna on ostatnie dni 
karnawału zwane zapustami. Tego dnia pieczemy i zjadamy pączki, faworki czyli chrusty. Smacznego! 
 

► 24 lutego, piątek -  13. rocznica ustanowienia Metropolii łódzkiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Decyzją Papieża w skład Metropolii weszły: Archidiecezja łódzka i Diecezja łowicka. 
 
► OSTATKI – 28 lutego we wtorek przypada ostatni dzień karnawału. Kończą się zapusty, czyli czas jedzenia obfitych i tłustych 
potraw. Przyjęło się, że podczas Ostatków oprócz ucztowania i zabawy możemy się spodziewać wizyty przebierańców. Zwyczaj ten 
polega na przebieraniu się okolicznych mieszkańców i wzajemnym odwiedzaniu oraz tańczeniu i śpiewaniu w zaprzyjaźnionych 
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i zupełnie obcych domach. Przebierańcy w zamian za odśpiewanie kilku ludowych przyśpiewek otrzymują w każdym domu drobną 
kwotę pieniężną, cukierki, pączki oraz jajka będące symbolem zbliżającej się Wielkanocy, z których wieczorem przyrządza się 
jajecznicę. Przebierać się można w stroje różnych postaci, zwierząt lub maszkar, a napotkanym osobom wręcza się zielone gałązki 
drzew iglastych. W miarę możliwości w grupie przebierańców powinny znaleźć się postacie diabła, śmierci, cyganki lub cygana, 
niedźwiedzia, pary młodej, Żyda, lekarza, kominiarza itp 

 
►  SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 
AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania w auli parafialnej po mszy św. w drugi i ostatni czwartek 
miesiąca. W tym miesiącu spotykamy się 9 i 23 lutego. Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem 
Kościelnym – ks. Tadeusz Socha 
CHÓR TON –próby chóru w środy o godz. 19.00 w auli parafialnej. Msze św. wzbogacone śpiewem Chóru w każdą 
niedzielę o godz. 9.30  oraz w inne  święta i uroczystości kościelne. Chórem dyryguje p. Paulina Twardowska – 
organistka.  
SCHOLA – próby w soboty o 8.45. Schola śpiewa podczas mszy świętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00 
ASYSTA –spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Socha 
LITURGICZNA SŁÓŻBA OŁTARZA - opiekunem jest ks. Stefan Bujak. 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 Arch.  Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/ 
Akcji Katolickiej w Polsce:  http://ak.org.pl/ 

 

Bogu niech będą dzięki, za ten błogosławiony łódzki czas! 

Uroczystą Mszą świętą, sprawowaną w sobotę 21 stycznia br., 
o godz. 12:00 w katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi, wierni i duchowni 
Archidiecezji Łódzkiej, dziękowali Bożej Opatrzności za cztery lata posługi 
księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego. 
„Dziękuję dziś wszystkim, których Pan Bóg postawił przez te ponad cztery 
lata, na mojej pasterskiej drodze w archidiecezji łódzkiej, i z którymi razem 
dane mi było głosić zwycięską Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa.” – 
mówił pasterz Kościoła łódzkiego. 

Dziękujemy za Jego pasterską posługę w Łodzi.  Zgodnie ze swoim 
zawołaniem biskupim „Scire Christum” (Znać Chrystusa) pokazał nam jak 
poznać Chrystusa. Abp Marek Jędraszewski dał się poznać diecezjanom 

jako niezłomny obrońca prawdy i nauczyciel. Uczył, podkreślając zawsze to co jest autentycznie ważne i najważniejsze, 
rozprawiając się jednocześnie z iluzjami, które fałszują świat i obraz człowieka. Przykładem takich działań były comiesięczne  
„Dialogi w Katedrze” a w sposób szczególny odkrywane sukcesywnie sprawy i wydarzenia, które od dawna uległy zapomnieniu 
w pamięci historycznej łodzian. Wystarczy przykładowo wymienić „przypomniany” hitlerowski obóz dziecięcy „na Przemysłowej”, 
czy obóz koncentracyjny w Konstantynowie Łódzkim czy zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę Żołnierzy Wyklętych 
w najnowszej historii Polski i przypomnienie największej tragedii w historii miasta nazywanej Golgota Radogoska. Należy też 
podkreślić, że arcybiskup Marek Jędraszewski zawsze nazywał rzeczy po imieniu i odważnie rozprawiał się z różnymi przejawami 
zakłamania. Wskazywał jednocześnie na symptomy zagrożeń, przed którymi znalazł się człowiek i świat jego wartości. – 
powiedział  bp Adam Lepa. 

Dziękujemy Ks. Arcybiskupowi, zapewniamy o modlitwie i życzymy wszelkich darów Ducha Świętego w nowej posłudze, 
nowej ale będącej kontynuacją dzieła wielkich postaci Kościoła polskiego i krakowskiego - kardynałów: Adama Sapiehy, Karola 
Wojtyły, Franciszka Macharskiego czy ostatnio kard. Stanisława Dziwisza. Ingres abp. Marka Jędraszewskiego, odbył się w sobotę 
28 stycznia br. w Katedrze na Wawelu. (wg  http://archidiecezja.lodz.pl/) 

Jubileusze 2017 

Rok 2017 przywodzi na myśl wiele okrągłych rocznic, ma również znakomitych patronów. Kościół na świecie 
obchodzić będzie 100 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, w Polsce 300 lat temu odbyła się pierwsza 

koronacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, w naszej archidiecezji rozpoczynamy przygotowania do 100. 

rocznicy powstania Diecezji Łódzkiej, która przypada na rok 2020. 

http://www.franciszek.org.pl/
http://archidiecezja.lodz.pl/
http://www.aklodz.pl/
http://ak.org.pl/
http://archidiecezja.lodz.pl/
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Patronami roku 2017 są min. Tadeusz Kościuszko, zmarły 200 lat temu, w 1817 roku w Solurze, pisarz 
Joseph Conrad – Korzeniowski, który urodził się w Berdyczowie w 1857 roku i 10 lat młodszy Józef Piłsudski. 
W setną rocznicę śmierci 25 grudnia 2016 roku rozpoczął się w Kościele polskim Rok Adama Chmielowskiego – 
św. Brata Alberta, który w sierpniu 1887 roku ( 130 lat temu) przywdział habit III Zakonu św. Franciszka. Stało się 
to w Kaplicy Loretańskiej, tzw. Domku Loretańskim przy kościele Ojców Kapucynów w Krakowie – tam, gdzie podczas 
mszy św. 24 marca 1794 roku Tadeusz Kościuszko otrzymał poświęconą szablę. 100 lat temu w 1917 roku zmarł 
bł. Honorat Koźmiński, kapucyn.  

Rok 2017 ma być również Rokiem Rzeki Wisły, gdyż 550 lat temu, w wyniku postanowień II pokoju 
toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły.  

W listę tych jubileuszy wpisuje się także nasz jubileusz parafialny. 4 września 1932 roku Biskup 
Ordynariusz  Wincenty Tymieniecki erygował nową łódzką parafię pod wezwaniem św. Franciszka 
z Asyżu. 9 października - 85 lat temu, w pierwszą uroczystość odpustową biskup dokonał konsekracji 
naszej świątyni. Nieco wcześniej 7 sierpnia 1932 roku biskup Tymieniecki poświęcił kaplicę św. Teresy (obecnie 
kaplica MB Częstochowskiej) i tu została odprawiona pierwsza msza św. Początkowo kościół wprawdzie był 
udostępniony wiernym, ale tak naprawdę były to tylko surowe mury, dlatego pierwsze nabożeństwa mogły być 
odprawiane w kaplicy św. Teresy, gdyż tylko tam znajdował się ołtarz przeniesiony z kaplicy szkoły dla głuchoniemych 
(z Pabianickiej 34). Dopiero później w prezbiterium ustawiono prowizoryczny ołtarz z wizerunkiem Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Nie przetrwał on jednak czasu wojny. (W kościele Niemcy urządzili magazyny) Po wojnie 
w zdewastowanych wnętrzach kościoła ponownie ustawiono w prezbiterium prowizoryczny ołtarz z zachowanym 
szczęśliwie obrazem  MB Częstochowskiej – tym 1932 roku. Prawdopodobnie obraz ten znajduje się obecnie w kaplicy 
i jest on wraz z figurą Serca Jezusowego, która również ocalała z zawieruchy wojennej świadkiem 85-letniej historii 
naszego kościoła.  

Budowniczym i pierwszym proboszczem naszej parafii był ks. Kajetan Nasierowski. 80 lat temu - 12 lutego 
1937 roku obchodził swoje 25–lecie kapłaństwa. Wkrótce po tym radosnym dniu zachorował na chorobę nowotworową 
i 15 sierpnia 1937 roku w święto Wniebowzięcia NMP zmarł przeżywszy 49 lat.  
Więcej o historii naszej parafii można dowiedzieć się z opracowań mec. Jerzego Zielińskiego w jubileuszowych 
wydaniach książeczek pt. Parafia św. Franciszka z Asyżu w Łodzi Jubileusz 70 i 75-lecia. Na zakończenie dodam, że w 
najstarszej części naszego kościoła, w kaplicy MB Częstochowskiej na wschodniej ścianie wiszą podpisane ręką św. 
Jana Pawła II błogosławieństwa udzielone pasterzom i wiernym naszej parafii z okazji jej 50-, 60- i 70-lecia. Są to więc 
takie nasze parafialne jubileuszowe relikwie św. Jana Pawła II.                                                                 Maria Mazurkiewicz 

Papież pobłogosławił baranki  
21 stycznia 2017r. w sali kaplicy Urbana VIII przedstawiono 

papieżowi dwa baranki pobłogosławione w bazylice św. 

Agnieszki. Dzieje się tak zgodnie z tradycją we wspomnienie tej 

młodziutkiej męczennicy żyjącej na przełomie III i IV wieku. 

 Sam obrzęd pobłogosławienia 

i przyjęcia przez Ojca Świętego 

dwóch baranków sięga co najmniej 

początków XVI wieku (jego opis 

znajdujemy w ceremoniale rzymskim, 

wydanym w 1516). Z wełny tych baranków zostaną 

wykonane paliusze. 

Paliusz jest symbolem jedności metropolitów, czyli zwierzchników metropolii - prowincji 

kościelnych - z papieżem. Jest liturgiczną oznaką honorową i władzy, noszoną w czasie uroczystych   

liturgii przez papieża wszędzie, gdziekolwiek ją sprawuje, i przez arcybiskupów-metropolitów na terenie 

ich metropolii. 

Paliusz arcybiskupi jest szeroką okrągłą wstęga nakładaną na ramiona, której dwa końce spływają na plecy 

i piersi. Ozdabia go sześć krzyżyków wykonanych z czarnej wełny. 

Ojciec Święty pobłogosławi paliusze w uroczystość świętych Piotra i Pawła 29 czerwca. Następnie w poszczególnych 

metropoliach odbędzie się pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego uroczystość ich nałożenia. 
 http://www.deon.pl   

 

Kościół Domowy 

Z prawnego punktu widzenia najmniejszą jednostką jest parafia, ale tak naprawdę jest nią rodzina. To tu na 

codziennie jest przeżywana wiara, przekazywana z pokolenia na pokolenie. 

O stanie Kościoła nie świadczy ilość wiernych uczęszczających do kościoła ani nawet przyjmujących Komunię 

świętą , ale kondycja rodziny. To ona przysparza Kościołowi nowych wyznawców, wychowuje ich i formuje. To w rodzinie rodzą 

się powołania kapłańskie i zakonne. Jeżeli rodzina będzie silna, silny będzie Kościół. 

Zdjęcie Papieża Franciszka z błogosławienia 
baranków 21.01.2015r http://niedziela.pl 



6        Luty  2017  Głos Świętego Franciszka nr 77 

Dziś rodzina przeżywa kryzys. Liberalna ideologia szczególnie w nią uderza. Rozwody, alkoholizm, propaganda 

homoseksualna, nędza materialna, coraz szybsze tempo życia - to tylko niektóre zagrożenia. Jest ich wiele.  Dlatego rodzina 

zajmuje szczególne miejsce w nauce Kościoła. Kościół patrzy dziś na nią z dużą troską . Wciągu ostatnich kilkudziesięciu 

lat powstało dużo ruchów prorodzinnych,  których charyzmatem jest budowa relacji małżeńskich i rodzinnych.  

Jednym z nich jest Domowy Kościół. Został on założony przez Sługę 

 Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego. Nazwa została zaczerpnięta od Ojców Kościoła 

(takim mianem  określali oni rodzinę). Domowy Kościół jest rodzinną gałęzią Ruchu 

Światło-Życie, ale działa autonomicznie i ma własny charyzmat. Powstał w 1973 roku. 

Wtedy to w lipcu odbyły się pierwsze rekolekcje Domowego Kościoła. Z niego  wyrosły 

wszystkie działające kręgi. 

Domowy Kościół pokazuje małżonkom, jak czerpać z mocy sakramentu, 

jak budować prawidłowe relacje małżeńskie i pomaga w otwarciu się na łaskę Bożą. 

Podstawowa praca formacyjna jest prowadzona w kręgach. Krąg jest to grupa 4 - 7 

małżeństw, tworzących swego rodzaju wspólnotę.  

Członkowie kręgu spotykają się raz w miesiącu na modlitwie, czytaniu 

Pisma Świętego i poznawaniu nauki Kościoła. 

Bardzo ważna jest na spotkaniach obecność księdza. Jest on znakiem 

jedności kręgu i jego łączności z Kościołem Powszechnym. Ksiądz służy małżonkom 

 swoją wiedzą teologiczną, doświadczeniem oraz dba o poprawność doktrynalną spotkań. Krąg powinien skupiać swych członków 

z jednej parafii. Powinien też przy niej działać służąc jej pomocą w miarę swoich uzdolnień i możliwości. 

W DK nie ma hierarchii. Równi usługują równym (Humanae Vitae,26). Wszystkie funkcje są kadencyjne i mają 

charakter pomocniczy. Główną patronką jest Niepokalana. Domowy Kościół czerpie też z duchowości św. Maksymiliana oraz 

Założyciela, ks. Blachnickiego. Świętem patronalnym jest uroczystość Świętej Rodziny obchodzona w ostatnią niedzielę grudnia. 

Obecnie kręgi Domowego Kościoła działają we wszystkich diecezjach w Polsce, a także za granicą m.in w Austrii, 

na Słowacji, na Ukrainie, w USA i Kanadzie. W naszej parafii pierwszy krąg Domowego Kościoła powstał na początku lat 80-

tych ubiegłego wieku. Założył go ks. Antoni Głowa. Krąg trwał krótko i rozpadł się po przeniesieniu kapłana do innej parafii. Na 

następny trzeba było czekać 20 lat. Powstał na początku XXI w., a założył go ks. Jan Cholewa.  

W obecnej formie krąg istnieje od 2008 roku, a prowadzi go ks. Wojciech Błaszczyk, obecny proboszcz parafii 

w Łaskowicach. Krąg włącza się w życie parafii. Członkowie kręgu m.in.  prowadzą scholę parafialną i administrują stroną 

internetową parafii. Raz w miesiącu w każdą trzecią niedzielę o godz. 9.30 spotykają się na "swojej"  Mszy św.  razem  modląc 

się, słuchając Słowa Bożego i przyjmując Eucharystię.  

Nie jesteśmy sektą, nie mamy tajnych spotkań, własnego kultu ani ukrytych celów. Jesteśmy głęboko osadzeni 

w Kościele, czerpiąc z jego duchowości tradycji, kultury i  dwutysiącletniego doświadczenia. Jesteśmy raczej otwartą księgą, do 

której każdy może zajrzeć. Służymy Kościołowi realizując swój charyzmat.  Nasz założyciel jest kandydatem na ołtarze. 

Krąg,  do którego należy niżej podpisany z Żoną pragnie zaprosić wszystkich chętnych do włączenia się w dzieło 

Boże, którym jest Domowy Kościół. Proszę się kontaktować się  z nami mailowo parafia@franciszek.org.pl lub z uczestnikami 

kręgu po Mszy św. o godz 9.30 w każdą III niedzielę miesiąca. 

Mirek Wasilewski -.parafianin. 

Św. Walenty  - Biskup i męczennik 

Św. Walenty, którego wspomnienie przypada 14 lutego i który stał się patronem 
zakochanych, a także dynamicznie rozwijających się zwyczajów walentynkowych jest 

postacią historycznie mało uchwytną. Wiele legend otacza jego życie. Miał być ubogim 
kapłanem, biskupem Terni w Umbrii, żyjącym w III w.,  który szukającym pomocy i 

pociechy ofiarował kwiat ze swego ogrodu. Mimo zakazu Cesarza Klaudiusza II zaręczał 
pary wg chrześcijańskiego rytu i pomagał w kryzysach małżeńskich. Za to spotkała go 
śmierć męczeńska przez ścięcie. Stało się to 14 lutego 269 roku. Bazylika wraz z jego 
stała się prawdziwym sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych. W 

ciągu średniowiecza kult Walentego objął całą niemal Europę. Na terenie niemieckim 
Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i 
epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. 
Walentego jako patrona zakochanych. W ikonografii św. Walenty przedstawiany jest jako 
kapłan w ornacie, z kielichem w lewej ręce, a z mieczem w prawej, także w stroju 
biskupa uzdrawiającego chłopca z padaczki. http://brewiarz.pl 

Święci Cyryl i Metody  
Mnich i Biskup –patroni Europy 

Święci Cyryl i Metody byli braćmi. Żyli w IX w. Pochodzą z Tesalonik.  
Cyryl – imię chrzcielne Konstanty - był wyższym oficerem miejscowego garnizonu. Po studiach 

w Konstantynopolu został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia. W szkole cesarskiej wykładał  filozofię. 

Wkrótce potem, w 855 r. udał się na górę Olimp do klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał już jego starszy brat - 
św. Metody. 

https://nowy.tlen.pl/d/
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Metody  (jego imię chrzcielne - Michał) Ponieważ posiadał uzdolnienia wybitnie prawnicze, wstąpił na 
drogę kariery urzędniczej. W młodym wieku został archontem - zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich 
prowincji. Zrezygnował z urzędu, wstępując do klasztoru w Bitynii, gdzie został przełożonym. Tam też przyjął imię 
Metody. 

Na żądanie cesarza Michała III obaj bracia wyruszyli do kraju Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory 
religijne między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Cyryl przygotował się do tej misji bardzo starannie - 
nauczył się języka hebrajskiego (by dyskutować z Żydami) i syryjskiego (by prowadzić dialog z Arabami, 
przybyłymi z okolic Syrii). Po udanej misji został wysłany z bratem przez patriarchę św. Ignacego, aby nieść 
chrześcijaństwo Bułgarom. Pośród nich pracowali pięć lat. Następnie, na prośbę księcia Rościsława udali się z 

podobną misją na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany 
alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język 

starocerkiewno-słowiański. Inkulturacja chrześcijaństwa stała się przyczyną 
ich cierpień, a nawet prześladowań. Bracia zostali oskarżeni w Rzymie przed 
papieżem św. Mikołajem I niemal o herezję. Daremnie Cyryl przekonywał 
swoich przeciwników, że język nie powinien odgrywać warunku istotnego dla 
przyjęcia chrześcijaństwa. Posłuszni wezwaniu namiestnika Chrystusowego 
na ziemi, udali się do Rzymu. W tym jednak czasie zmarł papież św. Mikołaj I 

(+ 867), a po nim został wybrany Hadrian II. Ku radości misjonarzy nowy 

papież przyjął ich bardzo serdecznie, a ich słowiańskie księgi liturgiczne kazał 
uroczyście złożyć na ołtarzu w kościele Matki Bożej. Wkrótce potem Cyryl 
wstąpił do jednego z greckich klasztorów, gdzie zmarł na rękach swego brata 
14 lutego 869 r. Papież Hadrian (Adrian) urządził Cyrylowi uroczysty pogrzeb. 
Po śmierci Cyryla (w 869 r.) Hadrian II konsekrował Metodego na 
arcybiskupa Moraw i Panonii (Węgier) oraz dał mu uprawnienia legata. Jako 

biskup, Metody kontynuował rozpoczęte dzieło. W roku 1980 papież św. Jan 
Paweł II ogłosił ich - obok św. Benedykta - współpatronami Europy, tym 
samym podnosząc dotychczas obowiązujące wspomnienie do rangi święta. W 
ikonografii Bracia Sołuńscy przedstawiani są w stroju pontyfikalnym jako 
biskupi greccy lub łacińscy. Czasami trzymają w rękach model kościoła. Św. 
Cyryl ukazywany jest w todze profesora, w ręce ma księgę pisaną cyrylicą. 
Ich atrybutami są: krzyż, księga i kielich, rozwinięty zwój z alfabetem 

słowiańskim. http://brewiarz.pl 

Nowe życie 

Gdy piszę ten tekst jest początek stycznia. Wielu ludzi niedawno obrało sobie postanowienia 

noworoczne przepisywane w kalendarzu co 12 miesięcy. Mówi się: „Nowy rok – nowa ja” i zakłada się, że w tym 
roku to już na pewno: przestanę jeść słodycze, pobiegnę w półmaratonie i zrzucę 10 kilo. Jak długo jesteśmy 
w stanie wytrwać w tak dobranych postanowieniach? Miesiąc, może dwa? Jestem ciekawa ile osób poddało się już 
przed początkiem lutego.  

 

Nowy rok – nowa ja 
Dlaczego tak jest i czy musi być? Podejrzewam, że jednym z powodów nierealizowania postanowień 

noworocznych jest nasza wrodzona niechęć do zmian. Lubimy komfort stałości. Prawie zawsze najtrudniej jest 
nam zrobić ten pierwszy krok w kierunku nowego. Wymaga on od nas pewnego wysiłku. Bo o ile łatwiej jest paść 

na kanapę przy włączonym telewizorze, zamiast 
wziąć się do jakieś aktywności lub nauki czegoś 
nowego.  

Być może dlatego tak hołubimy 
postanowienia noworoczne. W styczniu wypada 
mieć postanowienie, ale mało prawdopodobnym 

jest, że ktoś zapyta Cię o nie np. w czerwcu, gdy 
prawdopodobnie już dawno je złamałeś i o nim 
zapomniałeś. W ten sposób możesz bez presji 
społecznej i wyrzutów sumienia przestać się 
wysilać aż do grudnia. 

Czekamy do pierwszego stycznia, 
jakby to była magiczna data, która sprawi, że 

w oka mgnieniu wyrobimy sobie nowe dobre nawyki – tak po prostu, bez wysiłku – i zrealizujemy wszystko 
cokolwiek sobie postanowimy. Oczywiście tak się nie dzieje. Dobre nawyki wyrabia się każdego dnia małymi 

zmianami i codzienną pracą. Co prawda codzienny trud dążenia do zmian brzmi mało zachęcająco, jednak 
otwiera oczy na jedną ważną rzecz – każdy dzień jest dobry na nowy początek, przemyślenie: dokąd 
zmierzam? co jest dla mnie ważne? co chcę zmienić? oraz ustalenie planu i rozpoczęcie działania (bo 
samo przemyślenie sprawy i zmiana nastawienia to aż albo zaledwie pierwszy krok).  

W dzisiejszym świecie żyjemy w ciągłym biegu i silnym stresie. Niezwykle łatwo jest się w swojej 

drodze pogubić. Warto zatem co jakiś czas powiedzieć: Stop! Sprawdzam! Zastanowić się, czy intensywna nauka 
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albo praca nie przesłoniła nam relacji z drugim człowiekiem, a może co gorsza ekran telefonu stał się naszym 
regularnym widokiem w czasie wolnym.  

  

Ora et labora 
 „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.” To bardzo 

mądra maksyma. Kierowałam się nią przy układaniu treści własnego postanowienia. Na pierwszym miejscu 

postawiłam relację z Bogiem: pamięć o modlitwie, lekturę Pisma Świętego, niedzielną Mszę Świętą (i nie 
wychodzenie do Kościoła w ostatniej chwili) oraz codzienny rachunek sumienia i regularną spowiedź.  

Następnym punktem jest dla mnie dbanie o siebie. „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”. 
Właśnie jak siebie samego. Czy zastanawiałeś się kiedyś co to oznacza? Nie bez powodu mówi się, że łaska buduje 
na naturze najedzonej i wyspanej, bo gdy jesteś wyczerpany i nie masz już na nic siły, trudno będzie Ci chociażby 
dać coś z siebie innym. Zdrowo pojęta miłość własna wcale nie jest oczywistością, wielu z nas chociażby po 
ciężkich przeżyciach z dzieciństwa lub niezdrowych relacjach w najbliższym otoczeniu, nie wykształciła jej w sobie 

tak po prostu. Ba, ośmielę się sądzić, że mało kto (a być może nikt) nie ma jej w sobie tak z automatu i powinien 
ją pielęgnować. W codziennej bieganinie zapominamy o siebie. Nieczęsto 
myślimy o własnym zdrowiu, dobrym samopoczuciu, czy o tym co tak naprawdę 
lubimy robić.  

„Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny.” Pracuj 

sumiennie w czasie na to przeznaczonym i zasłużenie odpoczywaj. Naprawdę 
odpoczywaj, bez wyrzutów sumienia, że przecież jeszcze tyle do zrobienia. 

W czasie przeznaczonym na odpoczynek w żadnym wypadku nie leż bez sił na 
kanapie z telefonem, bezmyślnie scrollując główną facebooka.  

Wsłuchaj się w swoje ciało ono będzie najlepszym doradcą przy 
ustalaniu, jaki sposób odpoczynku powinieneś wybrać. Odpoczywaj tak jak 
lubisz, aktywnie (i bynajmniej nie chodzi mi konkretnie o sport, a o to by czas 
odpoczynku naprawdę przeżyć i naładować dzięki niemu swoje akumulatory). 

Może to być szeroko pojęta aktywność fizyczna, rozwijające hobby, dobra 
książka albo leniwe popołudnie z najbliższymi – ważne, by był to twój wybór.  

Próbuj nowych rzeczy, bo skąd wiesz, czy coś lubisz jeśli nie spróbowałeś? Możesz w ten sposób 
poznać ludzi z pasją, odkryć ukryte talenty, zdobyć nowe zainteresowania i nauczyć wiele o sobie. Pamiętaj, że na 
naukę nigdy nie jest za późno. Prawdopodobnie łatwiej Ci też będzie ustalić co naprawdę lubisz robić (pod 
warunkiem, że nie weźmiesz się za sto rzeczy na raz ani nie poddasz po pierwszej próbie ;) ) Odpoczywaj tak, by 

naładować baterie, włączyć uśmiech i w końcu być gotowym na to, by bez lęku zmierzyć się z codziennością.  

Żyj w zgodzie ze sobą. Dbaj o swoją duszę umysł i ciało. Pamiętaj o pielęgnowaniu relacji 
z bliskimi: rodziną i przyjaciółmi. Bądź szczęśliwy i dawaj szczęście innym.  

„Niech Twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą dla Ciebie źródłem radości” 
Na mojej liście postanowień widnieje tylko jedno ogólne zdanie: pielęgnować relację z Bogiem, dbać 

o siebie i być dobrą dla innych. To tylko taka myśl przewodnia, odpowiedź na pytanie jak dobrze żyć. Kryje się za 
nią wiele małych celów – kroczków, które rozpisuję na bieżąco. Małych kroczków, bo nie ma nic gorszego od 
postanowienia, którego cel jawi się szczytem wielkiej góry, u podnóża której stoimy bez mapy, nie znając szlaku. 

Stąd małe kroczki, wysiłek podejmowany każdego dnia, a z każdym kolejnym jest łatwiej. Nim się obejrzysz, 
dostrzeżesz różnicę.  

Do końca roku zostało jeszcze całe 11 miesięcy – to bardzo dużo czasu do zmian. Na pewno nieraz 
w swej drodze zabłądzisz, nie bój się jednak korygować swojego kursu, precyzować celów.  Daj sobie prawo do 
błędu i niezwłocznie podnoś z każdego upadku. Stawiaj pytania i módl się o Światło Ducha Świętego, by i na te 
trudne znaleźć odpowiedzi! Nie zmarnuj danego Ci czasu, czekając na kolejny Nowy Rok. Świadomie przeżyj 

każdy dzień i poczuj różnicę! 

Aleksandra Świątczak 
PS Dodaję opowiadanie, które mnie zainspirowało i dobrze wpisuje się w to, co wyraża moje 

postanowienie. Miłej lektury! 

Drwale 
Dwóch drwali pracowało w tym samym lesie przy wyrębie drzew. 

Pnie drzew były ogromne, wytrzymałe i mocne. Obaj używali swych siekier 

z taką samą wprawą, ale każdy z nich używał innej techniki. Pierwszy 

uderzał w drzewo z niesłychaną wytrwałością, raz za razem, nie zatrzymując 

się, chyba że tylko na kilka sekund, by złapać oddech. Drugi co godzinę robił 

przerwę w pracy. 

O zmierzchu pierwszy był w połowie dzieła. Napocił się porządnie 

i nie dałby rady pracować nawet pięciu minut dłużej. Drugi, choć to 

niewiarygodne, kończył ścinanie swego drzewa. Rozpoczęli razem i obydwa 

drzewa były dokładnie takie same. 

Pierwszy nie wierzył własnym oczom. 
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– Nic z tego nie rozumiem! Co godzinę odpoczywałeś. Jak to możliwe, że skończyłeś tak szybko? 

Tamten odparł z uśmiechem: 

– Widziałeś, że co godzinę robiłem sobie odpoczynek. Nie zauważyłeś jednak, że wolny czas wykorzystywałem, 

aby podostrzyć siekierę.  

Twój duch jest jak siekiera. Nie pozwalaj mu zardzewieć. Ostrz go trochę każdego dnia. 
 

1. Zatrzymaj się na dziesięć minut, aby posłuchać muzyki. 
2. Gdy tylko możesz, spaceruj. 

3. Uściśnij każdego dnia drogie Ci osoby i powiedz każdej z nich: „Kocham cię”. 
4. Świętuj rocznice, urodziny, imieniny i wszystko, co Ci przyjdzie do głowy. 

5. Bądź uprzejmy dla wszystkich, również dla domowników. 
6. Uśmiechaj się. 

7. Módl się. 
8. Pomagaj tym, którzy cię potrzebują. 

9. Zafunduj sobie jakąś przyjemność. 
10. Patrz w niebo i mierz w górę. 

(Bruno Ferrero „365 krótkich opowiadań dla ducha”) 

M a ł y   F r a n c i s z e k 
Drogie Dzieci.  

W tym miesiącu 11 lutego będziemy obchodzić już po raz 25 Światowy Dzień 

Chorych. Nikt z Was na pewno nie lubi chorować. Ale wokół jest wiele osób 

cierpiących, słabych i starszych. O nich trzeba szczególnie pamiętać, by w ich 

schorowanym ciele pojawił się uśmiech duszy. Możecie się do tego przyczynić modląc się za osoby chore, 

przebywające w szpitalach, czy doświadczone cierpieniem. Spróbujcie sprawić im radość i zasypcie ich swoimi 

życzeniami, laurkami, własnoręcznie wykonanymi serduszkami czy kwiatami. Będzie można je im wręczyć podczas 

nabożeństwa dla chorych 11 lutego o godz. 11.00 w naszym kościele lub osobom leżącym w szpitalu.  

 Druga część konkursu będzie wymagała znajomości nazw stolic państw Europy. Do podanych nazw państw 

należy dopisać nazwy ich stolic, odnaleźć je i zamalować odpowiadające im pola w tabeli. Nazwy stolic wypisane 

są w kolejnych kratkach w różnych kierunkach: od lewej do prawej lub odwrotnie i w obu kierunkach po skosie. 

Litery z pól niezamalowanych czytane po kolei utworzą rozwiązanie. Miłej zabawy życzy Wam i pozdrawia Was – 

Wasz Anioł.   Spotkamy się w ostatnią niedzielę miesiąca lutego po mszy św. o godz. 11.00.  

 

A W P L K O M Y Z R 

G A I T I S L Ń S A 

Y A L L Y Z Ń S T G 

R W W O N R B I O A 

D A P O N O D O M R 

U Z S A M D Y A N P 

B S O I R N Y A M A 

L R F S E Y T N O W 

I A I T A T Ż Y K A 

N W A N B E R L I N 

 

POLSKA  - WŁOCHY – NORWEGIA 

WIELKA BRYTANIA – FRANCJA 

REPUBLIKA CZESKA  -PORTUGALIA  

NIEMCY –  ŁOTWA – LITWA – IRLANDIA  

HISZPANIA – BIAŁORUŚ – GRECJA  

BUŁGARIA  

Głos Akcji Katolickiej 
Dnia 8 stycznia 2017r. w naszym kościele rozstrzygnięto konkurs parafialny "Bombka dla 
Dzieciątka" zorganizowany przez Akcję Katolicką. Gościem specjalnym był Święty Mikołaj który 
obdarował wszystkie dzieci obrazkami balonikami z  cytatami Pisma Świętego. Uczestnicy 
konkursu losowali nagrody. Nagrodę specjalną za największą bombkę zdobyła Marysia Siekacz 
z klasy IVb. Gratulujemy!!! 
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Z   KANCELARII   PARAFIALNEJ 

 
W styczniu 2017: 

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali: 
Zofia Danuta Michalak, Arkadiusz Michał Michalak 

 

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Stefan Gajda, Krzysztof Klawiński, Helena Lawin, Zofia Małecka, 

Mirosław Magdziarz, Mirosława Marciniec, Beata Bierczyńska, Bogusław 

Wiktorowicz, Marianna Olczyk, Tadeusz Gwiazdowski, Zofia Skrobiranda, 

Jadwiga Sieszputowska 

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:  
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)                     6.30;    7.30;     17.30     18.00 
SOBOTY                                       6.30;    7.30;      8.00;     18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:                                 7.00;     8.00;     9.30;      11.00 (z udziałem dzieci);      12.30;     18.00 
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,  

KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU               w ostatni piątek miesiąca (24 lutego o godz. 18.00) 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:                          w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:                                                                    w niedziele przed Mszą Św. o godz.   6:45 i 9:00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:                                            w środy po Mszy Św.  o godz. 18:00 

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