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

Do użytku wewnętrznego  

Boże Narodzenie - STYCZEŃ 2017 

  25 NIEDZIELA NARODZENIE PAŃSKIE 

  26 poniedziałek Św. Szczepana, pierwszego męczennika 
  27 wtorek Św. Jana , apostoła i ewangelisty 
  28 środa Świętych Młodzianków, męczenników 
  29 czwartek 5. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego 
  30 piątek Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
  31 sobota 7. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego 

1 NIEDZIELA Świętej Bożej rodzicielki 
2 poniedziałek Świętych Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, 

biskupów i doktorów Kościoła 
3 wtorek Dzień powszedni 
4 środa Dzień powszedni 
5 czwartek I czwartek miesiąca 
6 piątek OBJAWIENIE  PAŃSKIE; I piątek miesiąca 
7 sobota I sobota miesiąca 
8 NIEDZIELA CHRZEST PAŃSKI 

Koniec okresu Narodzenia Pańskiego 
9 poniedziałek Dzień powszedni; Rozpoczęcie okresu zwykłego 
10 wtorek Dzień powszedni 
11 środa Dzień powszedni 
12 czwartek Dzień powszedni 
13 piątek Dzień powszedni 
14 sobota Dzień powszedni 
15 NIEDZIELA 2.NIEDZIELA ZWYKŁA 

16 poniedziałek Dzień powszedni 

17 wtorek Św. Antoniego, opata 
18 środa Dzień powszedni 

19 czwartek Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa 

20 piątek Dzień powszedni 

21 sobota Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy 

22 NIEDZIELA 3.NIEDZIELA ZWYKŁA 

23 poniedziałek Dzień powszedni 
24 wtorek Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora 

Kościoła 
  25 środa NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 
  26 czwartek Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów 
  27 piątek Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa 
  28 sobota Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora 

Kościoła 
  29 NIEDZIELA 4.NIEDZIELA ZWYKŁA 
  30 poniedziałek Dzień powszedni 
  31 wtorek Św. Jana Bosko, prezbitera 
 

 

Słowo Księdza Proboszcza  – Boże Narodzenie 2016 

Już ponad dwadzieścia wieków ludzie wpatrują się w żłóbek, w którym złożono Zbawiciela.  

Już ponad dwadzieścia wieków ludzie wsłuchują się w Jego głos: Ja się na to narodziłem, na to 
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. 
 Już ponad dwadzieścia wieków ludzie spierają się o prawdę. Mówią prawda jest tu, prawda jest 
tam…  
 Spór nigdy nie ustanie, gdy człowiek nie pochyli się z pokorą nad żłóbkiem Chrystusa, by 
wsłuchać się i przyjąć do serca Jego słowa: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem.  

Ks. Wiesław Dura 
 
 

 

BOŻE CIAŁO 
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GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  
W 2017 r. starajmy się, poprzez modlitwę i działania, stawać się ludźmi, którzy 

wygnali przemoc ze swego serca, słów i gestów oraz budować wspólnoty bez 
przemocy, które troszczą się o wspólny dom. - Orędzie Papieża Franciszka na 
50. Światowy Dzień Pokoju 2017 r. (http://papiez.wiara.pl) 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy: W miesiącu styczniu modlimy się 
w papieskiej intencji ewangelizacyjnej: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując 

wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej 
jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością. 

 
 

Niech blask Gwiazdy betlejemskiej napełni serca nasze 
radością i nadzieją. 

„Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” 

 Niech Nowonarodzony Chrystus obudzi w nas  
wciąż uśpione pokłady dobra,  

obdarza wszystkich miłością i pokojem. 
Niech Nowy Rok 2017  

będzie dla nas wszystkich  
czasem wzrastania w łasce u Boga i u ludzi. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 

 
Księdzu Proboszczowi, wszystkim Kapłanom i Czytelnikom  

życzy Redakcja „Głosu Świętego Franciszka” wraz z członkami Akcji Katolickiej 
 

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

W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:  
 
► KOLĘDA – wizyta duszpasterska księży w domach parafian i błogosławieństwo mieszkań - w dni powszednie od 
poniedziałku do piątku od godz. 16.00, w soboty od godz. 10.00. Harmonogram kolędy będzie ogłaszany w każdą 
niedzielę i wywieszony w gablocie informacyjnej na zewnątrz kościoła.  Prosimy o właściwe przygotowanie się do tej 
wizyty – na stole biały obrus, krzyż, świece, woda święcona, pismo święte. Dzieci prosimy o przygotowanie zeszytów od 
religii. 
► Z racji kolędy w miesiącu styczniu nie będzie w naszym kościele odprawiana msza św. o godz. 17.30.  
W dni powszednie wieczorem odprawiana będzie tylko jedna msza św. o godz. 18.00 
► 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.  
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU. W każdy czwartek o godz. 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 STYCZNIU PRZYPADAJĄ 

- PIERWSZY CZWARTEK – 5 stycznia (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu,  o oddaniu czci 
Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i o powołania kapłańskie).  

- PIERWSZY PIĄTEK – przypada w tym miesiącu w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) - 
6 stycznia  
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- PIERWSZA SOBOTA – 7 stycznia  (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 – przypada w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia  

 
►  W LITURGII KOŚCIOŁA W STYCZNIU 

 WSPOMINAMY: świętych Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu – 2.01; św. Józefa Sebastiana Pelczara – 19.01; 
św. Agnieszki – 21.01; św. Franciszka Salezego – 24.01 ; świętych Tymoteusza i Tytusa – 26.01; bł. Jerzego 
Matulewicza – 27.01; św. Tomasza z Akwinu 28.01; św. Jana Bosko – 31.01. 

 OBCHODZIMY ŚWIĘTA: Niedzielę Chrztu Pańskiego – 8.01; św. Antoniego, opata  – 17.01;  Nawrócenia 
Św. Pawła, apostoła – 25.01;   

 OBCHODZIMY UROCZYSTOŚCI: Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1.01; Objawienia Pańskiego 
czyli Trzech Króli - 6.01 

 
 
 Rozpoczyna się zawsze 25 grudnia i trwa do Niedzieli Chrztu Pańskiego. Obchodzone w tym okresie uroczystości: 
Bożego Narodzenia (25.12.2016), Świętej Bożej Rodzicielki (1.01.2017) oraz Objawienia Pańskiego ( tzw. Trzech Króli - 
6.01.2017) odsłaniają głębię przeżywanej tajemnicy. 
 
► BOŻE NARODZENIE – niedziela, 25 grudnia –- rozpoczyna Oktawę 
Bożego Narodzenia, która trwa do 1 stycznia 2017.  

MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE: PIERWSZA MSZA ŚW. 
O GODZ. 8.00, NASTĘPNE JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 

► ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA – poniedziałek, 26 grudnia. Wg Dziejów 
Apostolskich (Dz6-8) pierwszego Męczennika chrześcijańskiego, 
ukamienowano kilka lat po śmierci Jezusa, a jego prześladowcą był Szaweł, 
późniejszy św. Paweł. Tam gdzie istnieje zwyczaj, obrzęd błogosławieństwa  owsa. 

MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE - JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ. 
► ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY – wtorek, 27 grudnia –. Tam gdzie istnieje zwyczaj, 
obrzęd błogosławieństwa wina   

MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE - JAK W DNI POWSZEDNIE 
► ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW – środa, 28 grudnia. Tam gdzie istnieje 
zwyczaj, obrzęd błogosławieństwa małych dzieci 

MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE - JAK W DNI POWSZEDNIE.   
► ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – piątek, 30 grudnia. Tego dnia w sposób 
szczególny dziękujemy Bogu za nasze rodziny. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy Dziewicy i św. Józefa prosimy 
o błogosławieństwo dla nich.  

MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE - JAK W DNI POWSZEDNIE  
► 31 GRUDNIA,  sobota, Sylwester 

 MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE - JAK W DNI POWSZEDNIE  
(O GODZ. 18.00 MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNO-PRZEBŁAGALNA NA ZAKOŃCZENIE 

STAREGO ROKU)  
► UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI - 1 stycznia, niedziela – Tego 
dnia obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. Kościół nazywa Maryję Matką Boga i Królową Pokoju. 
Dzień ten kończy Oktawę Bożego Narodzenia.  

MSZE ŚWIĘTE W NASZYM KOŚCIELE: PIERWSZA MSZA ŚW. GODZ. 8.00, 
NASTĘPNE - JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ.  

►28 rocznica święceń biskupich Biskupa Seniora Adama Lepy - 2 stycznia,   
► UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PANSKIEGO ( EPIFANIA) - 6 stycznia, piątek.  

MSZE ŚW. W NASZYM KOŚCIELE JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ  
Obrzęd błogosławieństwa kadzidła i kredy, którą kreśli się 

później na drzwiach domów litery C+M+B+2017, które mogą 
oznaczać pierwsze litery imion trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora, 
Baltazara. Jednak bliższe duchowi święta Objawienia Pańskiego jest 
wezwanie: Christus Mansionem Benedicat - Niech Chrystus błogosławi 
temu domowi. Pismo Święte nie wymienia liczby mędrców, nie nazywa też 
ich królami, nie podaje ich imion. Mówi tylko, że ofiarowali Jezusowi dary: 
złoto, kadzidło i mirrę.  

 Orszak Trzech Króli ulicami Łodzi 

 ŚWIATOWY DZIEŃ PAPIESKIEGO DZIEŁA MISYJNEGO DZIECI - 
zbiórka ofiar na tacę na Krajowy Fundusz Misyjny.  
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PODZIELMY SIĘ WSPÓLNIE OPŁATKIEM - PARAFIALNE 
KOLĘDOWANIE – 6 stycznia o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkie grupy 
i wspólnoty oraz chętnych parafian na wspólne wraz z naszymi duszpasterzami 
czuwanie przy Bożonarodzeniowej Szopce, wspólną modlitwę i śpiew kolęd 
z naszym parafialnym Chórem oraz na tradycyjne dzielenie się opłatkiem 
i wzajemne składanie sobie życzeń. Niech nasza obecność będzie wyrazem  
przywiązania do Kościoła parafialnego, tworzącego jedną wspólnotę świeckich 
i Kapłanów.  

 
► ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - 8 stycznia, przypada zawsze w I niedzielę po Objawieniu Pańskim (między 7 
a 13 stycznia). Niedziela ta kończy okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj przedłużania tego 
czasu do święta Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 2 lutego. Dlatego do tego dnia można zachować szopkę 
w kościele i śpiewać kolędy.  

 Ingres Abp. Marka Jędraszewskiego do Archikatedry Krakowskiej 

 17. Rocznica święceń biskupich Biskupa Ireneusza Pękalskiego  

 
9 stycznia rozpoczyna się OKRES ZWYKŁY, charakteryzujący się zielonym kolorem szat liturgicznych, i trwa do 
wtorku przed Środą Popielcową.  
 

 ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY - 15 stycznia - niedziela  

 DZIEŃ JUDAIZMU - 17 stycznia – wtorek 

 72. rocznica spalenia więźniów w Łodzi – Radogoszczy. Msza św. w Bazylice Archikatedralnej o godz. 
18.00 

 TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN  od 18 stycznia – środa  

 DZIEŃ BABCI I DZIADKA -  21 i 22 stycznia(sobota i niedziela). Otoczmy modlitwą naszych Seniorów.  

 ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA - 25 stycznia, środa   

 DZIEŃ ISLAMU w Kościele katolickim w Polsce - 26 stycznia - czwartek.  

 50. rocznica śmierci śp. Biskupa Michała Klepacza (1967) – 27 stycznia, piątek 
Bp Michał Klepacz. Urodził się 22.07.1893. Był biskupem diecezjalnym łódzkim w latach 1947–1967.  

2 czerwca 1916 święceń kapłańskich udzielił mu biskup Jan Cieplak w Petersburgu. Aresztowany 
i więziony przez Niemców w latach 1942–1944. Był więźniem obozu w Prawieniszkach na Litwie. 
Był profesorem seminarium duchownego w Wilnie i Białymstoku w latach 1944–1946. 
Prekanonizowany na stolicę biskupią w Łodzi 20 grudnia 1946. Kanonicznie objął rządy nad 
diecezją łódzką 2 marca 1947, konsekrowany 13 kwietnia 1947 w kościele farnym w Białymstoku 
przez kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski. 20 kwietnia 1947 odbył ingres do katedry 
łódzkiej. 
28 września 1953, trzy dni po aresztowaniu przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa        
Publicznego prymasa Stefana Wyszyńskiego, przejął na żądanie władz PRL przewodnictwo 
Konferencji Episkopatu Polski. 
Zmarł 27 stycznia 1967 roku. Został pochowany w krypcie biskupów łódzkich bazyliki 

archikatedralnej. 

►  SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 
AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania po mszy św. w drugi i ostatni czwartek miesiąca. W tym 
miesiącu 6 stycznia w auli parafialnej o godz. 13.30 odbędzie się spotkanie opłatkowe. 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/ 

http://www.franciszek.org.pl/
http://archidiecezja.lodz.pl/
http://www.aklodz.pl/
http://ak.org.pl/
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Arcybiskup Marek Jędraszewski  
nowym metropolitą krakowskim  

Dotychczasowy metropolita łódzki i zastępca przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski abp Marek Jędraszewski został 
mianowany nowym metropolitą krakowskim. Zastąpi on 
odchodzącego na emeryturę po 11 latach posługi metropolity 

krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Decyzję Ojca Świętego ogłosił w południe 8 grudnia br., 
w dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nuncjusz apostolski 
w Polsce abp Salvatore Pennacchio.  

Nowy metropolita krakowski ma 67 lat. Od prawie 20 lat jest biskupem, w tym ponad 4 lata 
arcybiskupem metropolitą łódzkim. Od marca 2014 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski. Jest profesorem nauk teologicznych. Jego dewizą biskupią są 
słowa: „Scire Christum” (Znać Chrystusa). Znany jest m.in. z organizowanych co miesiąc w naszej 
archidiecezji „Dialogów w katedrze”, gdzie odpowiadał na pytania dotyczące Kościoła i wiary. 

Kanoniczne objęcie urzędu metropolity krakowskiego przez abp. Marka Jędraszewskiego 
oraz jego ingres do archikatedry św. Wacława na wzgórzu wawelskim odbędzie się 28 stycznia 
2017 r. 

 
 

Idźcie i głoście  
Program duszpasterski na rok 2016/2017 

Wraz z początkiem Adwentu, w niedzielę 27 listopada, w Kościele w Polsce rozpoczął się nowy 

rok liturgiczny i duszpasterski. Na ten rok Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski 

przygotowała Program Duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Idźcie i głoście”. To 

ostatnia, czwarta część programu na lata 2013-2017. Wypracowana wizja prowadziła przez 

doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Stąd tegoroczny program 

zwraca uwagę przede wszystkim na wezwanie do ewangelizacji.  
„W ostatnim, czwartym roku Programu duszpasterskiego chcemy podjąć tematykę skutków i owoców 

naszego zjednoczenia z Chrystusem w chwili chrztu świętego” – podkreśla abp Stanisław Gądecki, 

przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski we wstępie do publikacji „Idźcie i głoście” zawierającej 

program duszpasterski na rok 2016/2017. Wyjaśnia, że „każdy ochrzczony jest powołany przez Boga do 

zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii”. Zachęca do włączenia się w tę misję nie tylko 

dorosłych, ale również dzieci i młodzież, których entuzjazm i zaangażowanie są, jak pisze, potrzebne 

w Kościele. 
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W kontekście kończącego się Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Przewodniczący Episkopatu 

podkreśla, że okazją do jego kontynuowania będzie w Polsce Rok Świętego Brata Alberta. Został on 

ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski z okazji 100-lecia śmierci tego 

świętego i potrwa od 25 grudnia 2016 roku do 25 grudnia 2017 roku. „W kontekście 

tematu roku „Idźcie i głoście” przykład świętego Brata Alberta stanie się okazją do 

uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić” – pisze abp Gądecki. 

Przypomina też, że w roku 2017 czeka nas również 100. rocznica objawień 

fatimskich, w których Matka Boża wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy 

różańcowej oraz nabożeństw wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca. 

Program duszpasterski na rok 2016/2017 „Idźcie i głoście” pod red. ks. dra 

Szymona Stułkowskiego, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2016 (Nowe życie w 

Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w 

Polsce na lata 2013-2017) http://episkopat.pl 

 

Być dobrym jak chleb 
2017 - Rok św. Brata Alberta 

25 grudnia 2016 r. rozpoczął się Rok św. Brata Alberta. W polskim Kościele  jest 
on  kontynuacją zakończonego Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Przypomnijmy 
sylwetkę świętego. 

Adam Chmielowski, bo tak brzmiało jego świeckie imię i nazwisko, urodził się 
20 sierpnia 1845 r. w Igołomii pod Krakowem. Pochodził z ubogiej rodziny ziemiańskiej. 

Sześć dni później na chrzcie św. z wody dano mu imiona Adam Bernard. W czasie 
uroczystego chrztu św. 17 czerwca 1847 roku w warszawskim kościele Matki Bożej na 
Nowym Mieście dodano jeszcze imię Hilary. Wychowany był w duchu głębokiego 
patriotyzmu. Jako sześcioletni chłopiec został przez matkę poświęcony Bogu w czasie 

pielgrzymki do Mogiły. Kiedy miał 8 lat, umarł jego ojciec, sześć lat później zmarła matka. Do szkół uczęszczał 
w Petersburgu, Warszawie i Puławach 

Jako młody chłopak brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Mełchowem został 
ciężko ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej. Tam w prymitywnych warunkach  
musiano mu amputować nogę. Miał wtedy 18 lat. Przebywał w więzieniu. Po 
interwencji rodziny został zwolniony, jednak aby uniknąć represji władz carskich, 
wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia malarskie. Potem studiował w Belgii. 
Ostatecznie ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium.  

W 1874 r. powrócił do kraju. Coraz częściej zaczął czerpać natchnienie 

z tematów religijnych. Wszędzie, gdzie przebywał, wyróżniał się postawą 
chrześcijańską, a jego silna osobowość wywierała duży wpływ na otoczenie. Jeden 
z jego najlepszych obrazów Ecce Homo jest owocem głębokiego przeżycia tajemnicy 
bezgranicznej miłości Boga do człowieka (obraz ten znajduje się obecnie w ołtarzu 
sanktuarium Brata Alberta w Krakowie przy ulicy Woronicza 10). 
W 1880 r. nastąpił duchowy zwrot w jego życiu. Będąc w pełni sił twórczych porzucił 
malarstwo i liczne kontakty towarzyskie i mając 35 lat wstąpił do nowicjatu 

jezuitów. Po pół roku jednak opuścił nowicjat. Zafascynował się duchowością 
św. Franciszka z Asyżu. W 1884 r. przeniósł się do Krakowa i zatrzymał się przy 
klasztorze kapucynów. Po pewnym czasie pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów 
zaczął wspomagać najbiedniejszych, a jego pracownia malarska stała się 
przytułkiem dla ubogich. Z miłości do Boga i ludzi Adam Chmielowski zrezygnował 
z kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych. Przeniósł się tam na stałe, aby 

mieszkając wśród najuboższych, pomagać im w dźwiganiu się z nędzy nie tylko materialnej, ale i moralnej. 
25 sierpnia 1887 r. Adam Chmielowski przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię brat Albert. 

Dokładnie rok później złożył śluby tercjarza na ręce kard. Albina Dunajewskiego.  
Albert był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem. Odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los 

z najuboższymi pragnął przywrócić im godność.  
Pomimo swego kalectwa wiele podróżował, zakładał nowe przytułki, sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla 
starców i nieuleczalnie chorych. Za jego życia powstało 21 takich domów, gdzie potrzebujący otaczani byli opieką 

40 braci i 120 sióstr. Przykładem swego życia Brat Albert uczył współbraci i współsiostry, że trzeba być "dobrym 
jak chleb". Zalecał też przestrzeganie krańcowego ubóstwa, które od wielu lat było również jego udziałem.  

Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w przytułku, który założył dla 
mężczyzn, 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim 28 grudnia 1916 r. stał się 
pierwszym wyrazem czci powszechnie mu oddawanej. 

Św. Jan Paweł II beatyfikował go 22 czerwca 1983 r. na Błoniach krakowskich, a kanonizował 12 
listopada 1989 r. w Watykanie. Jest patronem zakonów albertynek i albertynów, a w Polsce także artystów 

plastyków. Wg: http://www.brewiarz.pl 

http://episkopat.pl/
http://www.brewiarz.pl/
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Czy dorosłym potrzebna jest katechizacja? 
 Ks. dr Paweł Gabara  - wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym  
 i prorektor ds. nauki i rozwoju Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi  

W obecnych czasach, kiedy mówimy o katechezie, to zazwyczaj myślimy o szkole jako miejscu 

jej nauczania oraz o dzieciach i młodzieży, którzy w niej uczestniczą. W mniejszym stopniu katechezę 

odnosimy do osób dorosłych, choć poruszając się po Łodzi, można zauważyć na wielu łódzkich 

Kościołach banery z informacją o wygłaszaniu katechezy właśnie osobom dorosłym.  

Rzadko kto wie, że w pierwszych wiekach Kościoła o wierze w Trójjedynego Boga, 

o moralności wypływającej z tej wiary, o obecności Jezusa Chrystusa w sakramencie Eucharystii, 

o łasce płynącej z przyjmowanych sakramentów oraz o czynnym uczestnictwie w liturgii uczono 

właśnie osoby dorosłe. Czyniono tak dlatego, że w wieku dojrzałym wierni przyjmowali sakramenty 

wtajemniczenia chrześcijańskiego, tj. sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii, oraz ze względu 

na to,  że to na dorosłych spoczywał obowiązek wychowania dzieci, tzn. że rodzice byli ich pierwszymi 

nauczycielami, w tym nauczycielami przekazującymi wiarę.  

Kryzys wiary, który w ostatnich latach przetacza się przez świat, pokazał, że wielu dorosłych, 

którzy deklarują swoją czynną obecność w życiu Kościoła, ma również problemy z rozumieniem Bożej 

nauki. Przejawia się to między innymi w akceptacji związków niesakramentalnych swoich bliskich, 

długoletnim odkładaniu spowiedzi, odchodzeniu do wieczności bez udzielenia sakramentu. Brak 

faktycznej troski o rozwój życia duchowego motywuje Kościół do działań, których celem jest 

rozbudzenie autentycznej wiary rodzącej się ze słuchania Słowa Bożego. Co ciekawe, w krajach, które 

jako pierwsze zliberalizowały życie religijne, zaczęto wracać do korzeni i dostrzeżono potrzebę 

dowartościowania katechezy osób dorosłych. Myślę tu o Holandii i Francji, gdzie w latach 60. 

XX wieku przygotowano katechizm dla dorosłych oraz podjęto ich katechizację. Również i obecna 

sytuacja religijna w naszym kraju, w tym również i w naszej parafii, domaga się katechizacji 

dorosłych, która w pierwszym rzędzie musi być ukierunkowana na ewangelizację, ponieważ 

wartościowa katecheza nie może służyć jedynie utrwalaniu dotychczasowego życia religijnego, lecz 

musi zmierzać do jego udoskonalenia. A tego nie uda się osiągnąć bez ponownego odkrycia swojej 

osobistej relacji z Jezusem Chrystusem.  

Zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w katechezach dla dorosłych, które w naszej 

parafii wygłaszane są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17.00.  

Żywa Korona Maryi 

2016 – 8 września – 2017 to rok Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego 

Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi.  
Miało to miejsce w 1717 r. Korony przesłał papież Klemens XI. Było to pierwsze 

w świecie takie wydarzenie poza Rzymem. 



8        Styczeń 2017  Głos Świętego Franciszka nr 76 

Dziś pragniemy ukoronować Maryję już nie złotymi koronami, ale naszym ewangelicznym życiem. 

Św. Ireneusz mówił: „Chwałą Boga [jest] żyjący człowiek”. Aby tak się stało potrzeba nam nawrócenia. 

Dlatego też chcemy złożyć Maryi nasze duchowe dary – to one najbardziej ukazują, czy Maryja króluje 

w naszym życiu. Patronat nad Jubileuszem oraz akcją Żywa Korona Maryi objęła Konferencja Episkopatu 

Polski wraz z przewodniczącym – arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim. Żywa 

Korona Maryi powstanie ze zdjęć nadesłanych na Jasną Górę wraz z darem duchowym zapisanym na 

odwrocie sfotografowanego naszego oblicza. Szczegóły akcji umieszczone są na stronie 

internetowej Jasnej Góry. 
 

M a ł y   F r a n c i s z e k 

Bombka dla Dzieciątka 
Drogie Dzieci.  

Na pewno zauważyłyście jak zmienił się wystrój naszego kościoła. Został 

zbudowany żłóbek. Stoją wystrojone choinki. A te przy żłóbku Pana Jezusa ozdabiają 

bombki zrobione przez Was drogie dzieci. Wasze serduszka też są radosne, bo narodził się Jezus Chrystus. 

W Waszych domach również widać zewnętrzne oznaki tej radości: jest posprzątane, pachną świąteczne wypieki, 

a w rogu pokoju stoi choinka pod którą znalazłyście pewnie prezenty. Powszechny jest zwyczaj obdarowywania 

się w Święta Bożego Narodzenia prezentami. Zwyczaj to bardzo dawny, sięgający czasów starożytnych. Jest to 

piękny symbol zbratania i miłości. Największy powód do radości macie w Święta Bożego Narodzenia właśnie Wy, 

drogie dzieci. Chrystus bowiem zjawił się w postaci dziecka. Dlatego przede wszystkim dzieci czekają na 

podarunki i prezenty gwiazdkowe. Życzę Wam, by narodzony Pan Jezus obdarował Was radością i miłością i mam 

nadzieję, że na dzieci, które przychodzą w niedziele do kościoła na godz. 11.00 też czekać będzie miła 

niespodzianka. W styczniu będziecie miały ferie, czas wolny od nauki, ale nie zapominajcie o Panu Jezusie, który 

czeka na was w kościele i o najbliższych, a szczególnie w tym miesiącu o babciach i dziadkach, którzy mają swoje 

święto 21 i 22 stycznia. Konkurs na ten miesiąc to rozwiązanie krzyżówki i rebusów. My zobaczymy się jeszcze 

przed feriami w niedzielę 8 stycznia 2017 roku po mszy św. o godz. 11.00. Radosnych Świąt Bożego 

Narodzenia!    Pozdrawia Was - Wasz Anioł  

 

1. Imię ojca św. Józefa (Mt 1,16) 

2. ………… Chrystus 

3. Imię Jednego z Trzech Króli 

4. Imię Jednego z Trzech Króli 

5. Imię Jednego z Trzech Króli 

6. Imię ojca Maryi 

7. Imię ojca Jezusa 

8. Imię Matki Jezusa 

              

1 ▄ ▄ ▄ 5 ▄ ▄ ▄ 

 ▄ 3 ▄  ▄ 7 ▄ 

 ▄  4  ▄  ▄ 

 2    ▄  ▄ 

     6  8 

        

▄        
▄    ▄  ▄  
▄    ▄  ▄  
▄ ▄   ▄  ▄  

▄ ▄ ▄  ▄  ▄  
▄ ▄ ▄ ▄ ▄  ▄ ▄ 
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Głos Akcji Katolickiej 
 

Materiały formacyjne na 2017 

Ukazały się kolejne materiały formacyjne 

Akcji Katolickiej przygotowane pod kierunkiem Ks. Profesora Tadeusza 

Borutki. Jest to pewien sygnał o tym, że coś zbliża się do końca, zamyka się 

pewien rozdział, dokonuje się podsumowania. Warto więc, chwilę się 

zastanowić nad naszą wspólnotową formacją, warto zajrzeć w głąb siebie 

i zapytać, ile poświęciłem na nią czasu w minionym roku, czy skorzystałem 

z rekolekcji, czy pochyliłem się nad materiałami formacyjnymi na rok 2016 ?  

A tu puka do naszych drzwi kolejny wielki czas, w czasie którego 

usłyszymy „Idźcie i głoście!”. Z odwagą, nadzieją i radością sięgnijmy po 

nowe wskazówki i umocnienie w kolejnych materiałach formacyjnych. 

Wszystkich, do których dotrze ta publikacja, chcemy zaprosić 

i pokazać im, że poprzez jednolitą formację i osobiste zakorzenienie 

w Chrystusie, działając w zorganizowanych strukturach można jeszcze lepiej 

i skuteczniej służyć Kościołowi. 

Niech te kolejne materiały formacyjne zapalą na nowo nasze serca, 

natchną umysły, zaprzątną całego człowieka w służbie wielkiemu dziełu jakim jest Akcja Katolicka. 

  Idźmy i głośmy!                                                     Urszula Furtak – Prezes Zarządu KIAK 
 

Z   KANCELARII   PARAFIALNEJ 

 
W grudniu 2016: 

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali: 
Olga Joanna Jakubowska, Maria Danuta Kandzia 

 

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Stefania Krzosek, Henryk Dąbrowski, Krystyna Majda, Jadwiga 

Proce, Henryk Strzemiński, Urszula Możdżyńska, Helena Perka, Stanisław Porada, 

Krystyna Andrzejewska, Zofia Nagiel, Janina Kwiatkowska 

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:  
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)                     6.30;    7.30;     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 (27 stycznia o godz. 18.00) 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:                          w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 18.00 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:                                                                    w niedziele przed Mszą Św. o godz.   6:45 i 9:00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:                                            w środy po Mszy Św.  o godz. 18:00 

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

 
GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Żłóbek 2015. Fot. 
Maria Mazurkiewicz; Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Proboszcz Wiesław Dura; Osoby wspomagające:, Maria 
Mazurkiewicz, Waldemar Thiele. Zapraszamy wszystkich chętnych do redagowania gazetki. Teksty można nadsyłać na adres: marimaz@o2.pl 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów.  
Druk: Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl  
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