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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Moi Drodzy Parafianie,  
 Za nami Stary Rok. Niech każdy z nas, i ja i wy, dokona przed Bogiem i 
sobą samym własnej oceny swojej wiary. Zapytajmy się – jaka ona jest? Czy 
mogę o sobie powiedzieć, że jestem wierzącym i praktykującym chrześcijani-
nem?  
A przed nami Rok Nowy. Niech on będzie nowy nowością nowych wydarzeń, 
których nie znamy pod każdym względem i niech będzie nowy w naszej wie-
rze, w naszej zażyłości z Panem Bogiem i naszej miłości, którą wyrażamy do 
Boga za pośrednictwem bliźnich. 

         Ks. Robert 

 

 Jeśli tracimy poczucie adoracji, to tracimy 
sens drogi życia chrześcijańskiego, które jest piel-
grzymowaniem do Pana, a nie ku nam samym. …  
Człowiek, kiedy nie adoruje Boga, ma skłonność do 

adoracji swojego ego. Także życie chrześcijańskie 
bez oddawania czci Panu może stać się uprzejmym 
sposobem na aprobowanie siebie i swoich umiejęt-
ności. … Ile razy myliliśmy interesy Ewangelii z na-
szymi, ile razy pokrywaliśmy religijnością to, co za-
pewniało nam wygodę, ile razy myliliśmy władzę 

według Boga, która oznacza służenie innym, z wła-
dzą według świata, która jest służeniem sobie sa-
mym …  Adorując uczymy się odrzucania tego, cze-
go nie należy czcić: bożka pieniędzy, bożka kon-
sumpcji, bożka przyjemności, bożka sukcesu, na-
szego ego ustanowionego bożkiem  (Słowa Papieża 

Franciszka wypowiedziane podczas Mszy św. w Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego (6.01.2020)   

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA             http://franciszek.org.pl/  
Do  użytku wewnętrznego wspólnoty parafialnej.  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77;  
Okładka:  Zdjęcia:1.str.:Tabernakulum w bocznym ołtarzu; 12str. Maria Niedziela, Jolanta Sokołowska, Maria Mazurkiewicz oraz wewnątrz nu-
meru: https://archidiecezja.lodz.pl i inne strony Internetu.  
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ks. Proboszcz Robert Kaczmarek; 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  

 

Człowiek,  
kiedy  
nie adoruje 
Boga,  
ma skłonność 
do adoracji 
swojego ego. 
 
 
 
 
 
 
 
Bóg nie  
przychodzi, 
by obnosić się 
ze swoją  
godnością, 
ale by  
przywrócić 
nam naszą 

https://papiez.wiara.pldoc/6077158.Franciszek

-odkryjmy-wartosc-adoracji 

 Wielce Szanowni Państwo, Siostry i Bracia, 
…  Dziękuję – na tyle, na ile mam do tego prawo 
– w imieniu całego naszego Kościoła. Za to, że ów 

Kościół współtworzycie. Dziś. I na co dzień. Z od-
powiedzialnością. Ofiarnością. Męstwem. Miłosier-
dziem. Przebaczeniem. Tworzycie modlitwą i czy-
nem. Pytaniami. Radą. Gdy trzeba także upomnie-
niem. Tworząc Kościół budujemy razem Ciało 
Chrystusa – a więc przedłużamy tajemnicę wciele-
nia i obecności Boga wśród ludzi. Przedłużamy 

wydarzenie tej Świętej Nocy. Więc dziękuję … On 
nie przychodzi, by się obnosić ze swoją godnością, 
ale by przywrócić nam naszą! Nie przychodzi, by 
brać – przychodzi by dawać! Nie przychodzi, by 
ranić – przychodzi by leczyć! Nie żąda ofiar z naj-
droższych pokarmów, sam staje się Pokarmem! 

Leży w żłobie, w „Domu Chleba”. (Z Orędzia na Bo-

że Narodzenie 2019) 

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA: 

https://misericors.org/oredzie-na-boze-

narodzenie-2019-abpa-grzegorza-rysia-tvp1-

24-grudnia-2019/  

https://papiez.wiara.pl/doc/6077158.Franciszek-odkryjmy-wartosc-adoracji
https://papiez.wiara.pl/doc/6077158.Franciszek-odkryjmy-wartosc-adoracji
https://misericors.org/oredzie-na-boze-narodzenie-2019-abpa-grzegorza-rysia-tvp1-24-grudnia-2019/
https://misericors.org/oredzie-na-boze-narodzenie-2019-abpa-grzegorza-rysia-tvp1-24-grudnia-2019/
https://misericors.org/oredzie-na-boze-narodzenie-2019-abpa-grzegorza-rysia-tvp1-24-grudnia-2019/


INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA STYCZEŃ 2020 

 POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA  
FRANCISZKA  

ewangelizacyjna 
SZERZENIE POKOJU NA ŚWIECIE 

 Aby chrześcijanie, ci, którzy wy-

znają inne religie, i ludzie dobrej 
woli szerzyli pokój i sprawiedliwość 
na świecie 

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA 
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
Niech Maryja, Królowa Polski, 
wspiera nas w walce z laicyzacją 
naszego Narodu i wyjedna nam 
łaskę pogłębionej wiary.  

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 
Abyśmy umieli „oddawać siebie 
Niepokalanej” jako Jej umiłowane 
dzieci 

INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA LUTY 2020 

 POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA  
FRANCISZKA  
powszechna 

SŁUCHANIE WOŁANIA MIGRANTÓW 

 Aby krzyk braci migrantów, którzy 

wpadli w ręce pozbawionych skru-
pułów handlarzy ludzi, był słyszany 
i brany pod uwagę 
Członkowie Kół Różańcowych odmawiają 
codziennie jedną wyznaczoną dziesiątkę 
różańca  

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
O nowe powołania kapłańskie 
i zakonne dla Kościoła w Polsce 
i Europie.  
Członkowie Krucjaty z naszej parafii modlą 
się nieustannym różańcem w wyznaczonych 
godzinach 19 dnia każdego miesiąca 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

Abyśmy stawali się chrześcijani-
nami, dla których pokora i posłu-
szeństwo są stylem życia 
 

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 

 AKCJA KATOLICKA – Śpotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, w drugi i ostatni czwartek po Mszy s w. o godz. 17.30;   
 Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska,  Asystentem Kos cielnym – ks. Tadeusz Śocha 
 SCHOLA – pro by w czwartki godz. 18.00 . Msze s w. z udziałem scholi w niedziele - godz. 11.00.  
                  Ścholę prowadzi Grzegorz   Krautsztrung 
 ASYSTA – spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekun  ks. Tadeusz Śocha 
 LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA -  Śpotkania ministranto w - w kaz dą sobotę o godz. 9.00. Opiekun -  ks.  Robert Kuz ma 
 ŻYWY RÓŻANIEC  - Śpotkania w kaz dą trzecią niedzielę miesiąca. Opiekunem jest ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek 
 DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunami są ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek i ks. Tadeusz Śocha   
 PARAFIALNE KOŁO CARITAS  -  Opiekunem jest ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek 

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

   W GRUDNIU 2019   
 

odeszli do Pana…  
Barbara Kulka, Jarosław Manowski, Wojciech Maliński, Wiesław Świątkowski, Ka-

zimierz Bednarek, Jan Palma, Piotr Koszewski, Waldemar Malesa, Ewa Zimna, Bar-

bara Berut-Wójtowicz, Ludwik Przybylski, Janina Dera, Leonarda Studzińska, Ewa 

Osińska, Janina Ruzga, Teresa Węglarek, Eugenia Resel, Je rzy Chmielewski, Anna 

Potasiak; 

mocą Chrztu  Świętego do wspólnoty  
Kościoła przez polanie wodą zostali włączeni: 

Wojciech Jan Szałapski, Lena Siwak, Florian Seweryn Chrząszcz, Amelia Marianna 

Szczepaniak, Szymon Dawid Chłopski, Robert Kazimierz Biernat; 



  

  Tradycyjnie po świętach Bożego Narodzenia rozpoczynamy w parafii odwiedziny duszpaster-

skie – kolędę. Dziękujemy za życzliwość, z jaką jesteśmy przyjmowani „po kolędzie”. Wszyst-
kim też wyrażamy naszą wdzięczność za złożone ofiary z racji odwiedzin duszpasterskich.  

    PRZYPOMINAMY, IŻ W CZASIE KOLĘDY, W DNI POWSZEDNIE W MIESIĄCU STYCZNIU, 
ODPRAWIANA JEST TYLKO JEDNA MSZA ŚW. WIECZORNA O GODZ. 18.00. MSZE ŚW. PORAN-
NE O GODZ. 7.00 I 7.30.  

 W kolędzie będzie nam pomagał ks. Paweł Malinowski.  

 Wzorowo przygotowana kolęda gromadzi całą rodzinę. Stół nakrywamy białym obrusem 
a na nim stawiamy krzyż, świece i wodę święconą. Można położyć także Pismo św. O religijnym 
oczekiwaniu świadczy wyłączony telewizor, śpiewana lub odtwarzana kolęda i uchylone drzwi 
mieszkania z oczekującym gospodarzem. Wiele też mówi porządek w mieszkaniu, strój gospo-
darzy i nieobecność psa, który chwilowo znajdzie gościnę u znajomych. Bywają i takie rodziny, 
gdzie kolędę poprzedza spowiedź, uczestnictwo we Mszy św, wspólne czytanie Pisma Świętego 

 Kolęda rozpoczyna się w dni powszednie o godz. 16.00, w sobotę o godz. 10.00  

 Program kolędy odczytywany jest w ogłoszeniach podczas niedzielnych mszy świętych 
oraz zmieszczony na stronie internetowej parafii http://franciszek.org.pl/  

Ks. Proboszcz wraz z  księżmi duszpasterzami  

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

DNI POWSZEDNIE .……………...…….....7.00;  7.30;  17.30;  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, ………………………czwartki  17.30 
MSZE ŚW.  W INTENCJI  ZMARŁYCH  
polecanych w wypominkach oraz tych,  
którzy odeszli w ostatnim miesiącu ………...ostatnie piątki miesiąca 18.00 
 
ADORACJA Najświętszego Sakramentu w Kaplicy   
z Koronka do Miłosierdzia Bożego…………………..... czwartki 15.00 – 17.30 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH w niedziele przed Mszą Św. 7.00;  9.30;  11.00    
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY …..środy 18.00 

Msze święte 
Godziny nabożeństw 

KOLĘDA 
WIZYTA DUSZPASTERSKA 

Kolęda to nie  
prywatne  
odwiedziny  
księdza, 
ale oficjalna  
wizyta, którą  
w imieniu  
Kościoła  
składa  
posłany do  
parafii kapłan.  
 

 

 

Istotą  kolędy jest 
uświęcenie  
poprzez modlitwę 
i sakramentalia 
powierzonych  
pasterskiej pieczy 
parafian  
oraz miejsc  
ich zamieszkania, 
ale także  
rozeznanie  
kondycji moralnej 
i religijnej  
poszczególnych 
rodzin.  



 

STYCZEŃ 2020 
 

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

1.01.  ŚRODA UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI .    ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 

2.01   CZWARTEK Świętych Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła 
32 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH BISKUPA SENIORA ADAMA LEPY                              I czwartek miesiąca 

3.01.   PIĄTEK Najświętszego Imienia Jezus                                                                                          I piątek miesiąca     

4.01.   SOBOTA Św. Anieli z Foligno zakonnicy                                                                                       I sobota miesiąca   

5.01   NIEDZIELA 2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM  

6.01. PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — ORSZAK „TRZECH KRÓLI” 

12. 01. NIEDZIELA  
  

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - obrzęd błogosławieństwa wody 
KONIEC OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO      ŚWIATOWY  DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 

13.01.PONIEDZIAŁEK Św. Hilarego z Poitiers biskupa i doktora Kościoła                          OKRES ZWYKŁY      

14. 01       WTOREK Św. Feliksa z Noli prezbitera 

15.01    ŚRODA Św. Pawła z Teb pustelnika 

16.01. CZWARTEK Św. Marcelego I       BETLEJEM W ŁODZI  - ATLAS ARENA , GODZ. 19.00   

17.01.  PIĄTEK Św. Antoniego, opata   74 ROCZNICA SPALENIA WIĘŹNIÓW RADOGOSZCZA      DZIEŃ JUDAIZMU 

18.01.   SOBOTA Św. Małgorzaty Węgierskiej   POCZĄTEK TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN     

19.01.  NIEDZIELA 2. NIEDZIELA ZWYKŁA 
MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN, ARCHIKATEDRA GODZ. 19.00 

20.01PONIEDZIAŁEK Św. Fabiana, papieża i męczennika, św. Sebastiana męczennika 

21. 01       WTOREK Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy     DZIEŃ BABCI 

22.01    ŚRODA Św. Wincentego Pallotiego, prezbitera   DZIEŃ DZIADKA 

23.01. CZWARTEK Błogosławionych Męczenników z Pratulina 

24.01.  PIĄTEK Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła 

25.01.   SOBOTA ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 

26.01.  NIEDZIELA 3. NIEDZIELA ZWYKŁA                    DZIEŃ ISLAMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE 

27.01.PONIEDZIAŁEK Bł. Jerzego Matulewicza biskupa,   53 ROCZNICA ŚMIERCI BPA MICHAŁA KLEPACZA (1967) 

28. 01       WTOREK Św.  Tomasza z Akwinu prezbitera i doktora Kościoła 

29.01    ŚRODA Św. Anieli Merici dziewicy 

30.01. CZWARTEK Bł. Bronisława Markiewicza prezbitera 

31.01.  PIĄTEK Św. Jana Bosko prezbitera 

LUTY  2020  
1.02          SOBOTA Św. Brygidy z Kildare dziewicy                                                                                    I sobota miesiąca  

2.02       NIEDZIELA 4. NIEDZIELA  ZWYKŁA.    Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu.  
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ. Na każdej Mszy św. 
obrzęd błogosławieństwa świec. Ofiary zebrane tego dnia do puszek przeznaczone są na potrze-
by zakonów kontemplacyjnych Archidiecezji Łódzkiej.      
DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO, bazylika archikatedralna godz. 12.00 . 

3.02 PONIEDZIAŁEK Św. Błażeja biskupa i męczennika, św. Oskara biskupa.  
Tam gdzie istnieje zwyczaj można udzielić błogosławieństwa św. Błażeja 

4. 02       WTOREK Św. Weroniki 

5. 02         ŚRODA Św. Agaty, dziewicy i męczennicy 

6. 02  CZWARTEK Świętych Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników                                I czwartek miesiąca    

7.02       PIĄTEK Bł. Piusa IX Papieża                                                                                                        I piątek miesiąca.   

8.02         SOBOTA Św. Józefiny Bakhity, dziewicy, Św. Hieronima Emilianiego zakonnika.  
IX Sesja Plenarna IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej  

9.02   NIEDZIELA 5. NIEDZIELA  ZWYKŁA.  Bł. Anny Katarzyny Emmerich dziewicy  

10.02PONIEDZIAŁEK Św. Scholastyki dziewicy 

11. 02      WTOREK NMP z Lourdes  XXVII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. Bazylika Archikatedr, msza św. godz. 12.00 

12. 02         ŚRODA Św. Melecjusza patriarchy  

13. 02  CZWARTEK Św. Eulogiusza  patriarchy 

14. 02       PIĄTEK Św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, Patronów Europy, św. Walentego, biskupa i 
męczennika.                       WALENTYNKI, DZIEŃ ZAKOCHANYCH 

15.  02  SOBOTA Bł. Michała Sopoćki prezbitera 

16.02      NIEDZIELA 6. NIEDZIELA  ZWYKŁA 

17.02PONIEDZIAŁEK Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów NMP 

18. 02      WTOREK Św. Teotoniusza zakonnika 

19. 02         ŚRODA Św. Konrada z Piacenzy pustelnika 

20. 02  CZWARTEK Świętych Hiacynty i Franciszka                                          TŁUSTY CZWARTEK 

21. 02       PIĄTEK Św. Piotra Damiana biskupa i doktora Kościoła 

22.  02  SOBOTA ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA 

23.02      NIEDZIELA 7. NIEDZIELA  ZWYKŁA 
Św. Polikarpa, biskupa i męczennika, bł. Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika 

24.02PONIEDZIAŁEK Św. Etelberta króla 

25. 02      WTOREK Św. Tarazjusza patriarchy.                                                               OSTATKI  



 

  Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison. 
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
 
Najświętsza Panno z Lourdes, módl się za nami. 
Najświętsza Panno z Lourdes, cudami niezwykłymi słynąca, 
Najświętsza Panno z Lourdes, przedziwne narzędzie miłosierdzia Bożego, 
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś się zjawiła w promieniach jasności 
  Boskiej, aby nam chwałę nieba ukazać, 
Najświętsza Panno z Lourdes, której przecudne piękno uczy nas, że nad 
  wszystko starać się nam trzeba o piękno duszy naszej, 
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś się objawiła w śnieżnej szacie,  
  abyśmy starali się ochraniać dusze nasze od wszelkiej zmazy 
  grzechowej, 
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś oczy swe wzniosła ku niebu,  
  aby nam przypominać drogę wiodącą do żywota wiecznego, 
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś trzymała różaniec,  
  aby nam wskazać, jak bardzo cieszy serce Twoje pobożne  
  i częste rozpamiętywanie jego tajemnic, 
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś stała w skalistej grocie na głogu,  
  aby nam dodać odwagi do dalszej pielgrzymki na tym padole 

łez i nędzy, 
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś się kilkanaście razy objawić raczyła nieznanej światu,  
  ubogiej Bernadecie, aby nam pokazać upodobanie swoje do maluczkich tego świata, 
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś przez posłuszną służebnicę Twoją dała światu źródło  
  cudownej wody dla przekonania nas, że przez Ciebie cudów dostąpić możemy, 
Najświętsza Panno z Lourdes, która nawracasz grzeszników, 
Najświętsza Panno z Lourdes, która przywracasz wzrok niewidomym, 
Najświętsza Panno z Lourdes, która przywracasz słuch głuchym, 
Najświętsza Panno z Lourdes, która przywracasz mowę niemym, 
Najświętsza Panno z Lourdes, która przywracasz władzę sparaliżowanym, 
Najświętsza Panno z Lourdes, która chorym zdrowie i siły powracasz, 
Najświętsza Panno z Lourdes, która ożywiasz serca sprawiedliwych zapałem niebiańskiej  
  pobożności, 
Najświętsza Panno z Lourdes, która strapionych pocieszasz, 
Najświętsza Panno z Lourdes, która zrozpaczonych pokrzepiasz w wierze świętej, 
Najświętsza Panno z Lourdes, z każdym dniem coraz liczniej i częściej wzywana i wielbiona, 
Najświętsza Panno z Lourdes, która przyciągasz mnóstwo ludu pobożnego ze wszystkich  
  stron świata, 
 
Najświętsza Panno z Lourdes,  
Rodziców naszych, dzieci nasze, krewnych i przyjaciół polecamy Ci, Najświętsza Panno z Lourdes. 
Wrogów naszych polecamy Ci, Najświętsza Panno z Lourdes. 
Wszystkich niewiernych polecamy Ci, Najświętsza Panno z Lourdes. 
Wszystkie dusze zmarłych polecamy Ci, Najświętsza Panno z Lourdes. 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
W.: Dusza moja raduje się w Bogu moim, 
O.: Bo mnie przyodział w szaty zbawienia. 
 Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wsta-
wiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której objawienie się wspominamy, dźwi-
gnęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
 O Przenajświętsza Matko, tak wielkimi łaskami słynąca w Lourdes, przez dobroć, jakiej da-
jesz tyle dowodów w tym błogosławionym miejscu, racz mi wyjednać przemożnym wstawiennic-
twem Twoim wszystkie cnoty, mogące mnie uświęcić. Wyproś mi dar zdrowia i spraw, abym go 
użył na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia własnej duszy. Błogosław wszystkim chwaleb-
nym zamiarom moim! O najdobrotliwsza i najmiłosierniejsza Maryjo Panno, broń od nieszczęścia 
i pociesz wedle litości najświętszego Serca Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Litania do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 

Jam jest  

Niepokalane  

Poczęcie  

 

 

11 lutego 1858 r w 
Lourdes Matka Boża 
zjawiła się ubogiej pa-
sterce, św. Bernadecie. 
Podczas osiemnastu 
zjawień (od 11 lutego  
do 16 lipca) Maryja 
wzywała do modlitwy 
i pokuty.  
Jan Paweł II wyznaczył 
dzień wspomnienia 
Matki Bożej z Lourdes, 
czyli 11 lutego, na Świa-
towy Dzień Chorego.  
Możemy przygotować 
się do tego dnia przez 
odprawienie Nowenny 
za chorych, która roz-
poczyna się 2 lutego, 
w święto Ofiarowania 

Matki Bożej. (str. 7) 

 



DZIEŃ PIERWSZY  2 LUTEGO    O OTWARCIE SERC CHORYCH NA BOŻĄ MIŁOŚĆ 

Jeśli Jezus jest źródłem życia, które zwycięża śmierć, to Maryja jest troskliwą Matką, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich dzieci, wyjednując dla nich zdrowie 

ducha i ciała. Takie właśnie orędzie płynie nieustannie z sanktuarium w Lourdes do wszystkich czcicieli Maryi i pielgrzymów. Taka jest także wymowa uzdrowień cielesnych i 
duchowych, jakie dokonują się w grocie w Massabielle (Orędzie na XII Światowy Dzień Chorego, 2004). 

 Maryjo, dziękuję Ci za to, że dałaś nam wzór otwarcia serca na Bożą miłość. Dzięki Twojemu „tak” Słowo Boże stało się ciałem i „zamieszkało między nami”. 

Ty wychodzisz naprzeciw wszystkim chorym i zapraszasz ich do tego, by nie przeżywali swojej choroby i cierpienia samotnie, lecz by otwarli serca na Bożą miłość i Boży plan 

dla nich. Proszę Cię, byś każdemu z nich wyjednała tę łaskę. Proszę za chorych duchowo i fizycznie. Proszę za tymi, którzy są chorzy nieuleczalnie i za lżej chorymi. Proszę za 
tych, których czeka długie i kosztowne leczenie, za ofiary wypadków, cierpiące osoby starsze. Proszę za ludzi młodych i chore dzieci. Wyproś każdemu z nich łaskę odwróce-

nia się od grzechu i śmierci oraz otwarcia się na Bożą miłość.                                                            Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu… 

 

DZIEŃ DRUGI  3 LUTEGO     O ŻYWĄ WIARĘ DLA WSZYSTKICH CHORYCH 
Bóg dzisiaj nas nawiedził! Jest z nami w każdej sytuacji (…) Stając się człowiekiem, Syn Boży przyszedł, aby nawiedzić każdego człowieka i stał się dla każdego «Bramą»: 

Bramą życia, Bramą zbawienia. Przez tę Bramę człowiek musi przejść, jeśli chce znaleźć zbawienie. Każdy jest wezwany, by przekroczyć jej próg. Dzisiaj do przejścia przez 

nią jesteście zaproszeni w szczególny sposób wy, drodzy chorzy i cierpiący… (Jubileusz Chorych i Pracowników Służby Zdrowia, 11 II 2000). 

 Maryjo, Ty pierwsza przeszłaś przez Bramę zbawienia, którą jest Twój Syn. Stało się tak dzięki Twojej wierze. Zaufanie do Bożego planu prowadziło Cię od wypo-
wiedzianego w Nazarecie „tak”, przez wszystkie lata towarzyszenia Jezusowi w Jego życiu, najpierw ukrytym a później publicznym, aż po Jego krzyż… Mimo ciężarów i prób 

wiary, wytrwałaś i teraz nam pokazujesz właściwą drogę. 

Proszę, prowadź po niej każdego z chorych polecanych w tej nowennie. Wyjednaj każdemu łaskę osobistego spotkania z Chrystusem. Niech każdy chory otworzy swoje serce 

i przejdzie przez „Bramę życia, Bramę zbawienia” – zaprosi do swojego życia, do swojej choroby Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, i pozwoli Mu działać. 

Maryjo, która byłaś pierwszą „Uczennicą Pańską”, wyjednaj każdemu z chorych, polecanych 
w tej nowennie, łaskę żywej, przemieniającej życie wiary.                                                                                       Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu… 

 

DZIEŃ TRZECI   4 LUTEGO    O NADZIEJĘ 

Gdy patrzymy na Maryję, nasze serca otwierają się na nadzieję, bo widzimy, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg, gdy w pokorze zgadzamy się na wypełnienie Jego woli. Niepo-
kalana jest wspaniałym znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią, miłości nad grzechem, zbawienia nad wszelką chorobą ciała i duszy. Jest Ona znakiem niezachwianej nadziei 

i pociechy (…) To, co w Niej już się dokonało i co teraz podziwiamy, jest rękojmią tego, co Bóg chce dać każdemu ludzkiemu stworzeniu: pełni życia, radości i pokoju 

(Spotkanie z chorymi w Bazylice Watykańskiej, 11 I 2004). 

 Maryjo, Ty wiesz, że chorzy pogrążeni w cierpieniu często popadają w rozpacz. W ten sposób rezygnują z życia i zwracają się ku śmierci. Proszę Cię, byś przez 
swoje pokorne i przeżywane w zjednoczeniu z wolą Ojca życie, wyprosiła każdemu z nich nadzieję. Spójrz na tych, którzy są udręczeni cierpieniem już od wielu lat, na dzieci 

dotknięte chorobą i kalectwem, na chorujących ojców i matki, na cierpiących i opuszczonych w chorobie ludzi starszych. Popatrz na przekonanych o tym, że znikąd nie otrzy-

mują ratunku, na zaślepionych rozpaczą, na cierpiących w samotności. Wyproś im łaskę zaufania Bożym planom. Spraw, by uwierzyli w miłość Ojca, wyjednaj im łaskę na-

dziei, która pozwoli im przejść przez cierpienia ciała i otworzyć się na życie wieczne.                                                                   Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała 

Ojcu… 
 

DZIEŃ CZWARTY     5 LUTEGO       O ULGĘ W CIERPIENIU I UZDROWIENIE FIZYCZNE  

Perspektywa „pokrzepienia”, jakie Boski Lekarz może dać tym, którzy zwracają się doń z ufnością, pociąga przede wszystkim ludzi cierpiących (…) czasem jest to pokrzepie-

nie fizyczne, kiedy Bóg w swojej Opatrzności uzdrawia z choroby; częściej zaś jest to pokrzepienie duchowe (…) Drogę, którą mamy podążać w tej niełatwej pielgrzymce, 
wskazuje nam macierzyński głos Maryi (Orędzie na V Światowy Dzień Chorego, 1997). 

 Maryjo, od wieków wzywamy Cię jako „Uzdrowienie chorych”, a Ty zawsze wskazujesz na swojego Syna, który uzdrowił tak wielu za swojego ziemskiego życia i 

który nadal uzdrawia w swoim Kościele. Proszę Cię o dar uzdrowienia fizycznego dla wszystkich chorych. Odsuń od nich wszystko to, co może być przeszkodą w uzdrowieniu: 

zniechęcenie, brak wiary, brak nadziei, a także lęk przed byciem zdrowym, który nieraz paradoksalnie może gościć w ich sercach. Pozwól na nowo powierzyć się drogom 
Pana, które choć bywają różne od naszych dróg, zawsze są pełne Jego miłosierdzia. Proszę szczególnie za tych, których cierpienie fizyczne staje się nie do wytrzymania, za 

terminalnie chorych, za chorych na nowotwory, za ciężko rannych i przykutych latami do łóżek. Ulżyj im w cierpieniu i wyproś łaskę pełnego powrotu do zdrowia.    

                                                                                                                                                                             Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu… 

 
DZIEŃ PIĄTY     6 LUTEGO     O UZDROWIENIE DUCHOWE 

Walka z chorobą jest słuszna, ponieważ zdrowie jest darem Bożym. Lecz zarazem ważne jest, by umieć odczytać plan Boga, kiedy cierpienie puka do drzwi naszego życia. 

Dla nas wierzących kluczem do odczytania tej tajemnicy jest krzyż Chrystusa (…) Nasze cierpienia nabierają wartości i pełnego znaczenia jedynie wtedy, gdy są włączone w 

Jego mękę. Przeżywane w świetle wiary, stają się źródłem nadziei i zbawienia (Spotkanie z chorymi, 11 II 2002). 

 Maryjo, Twoje życie pokazuje, że plany Boże przekraczają ludzkie plany. Przyjęłaś Bożą perspektywę  podczas Zwiastowania i byłaś jej wierna aż po krzyż Twojego 
Syna. Proszę Cię dziś za wszystkich chorych, by umieli przyjąć Boże myślenie wówczas, gdy okazuje się ono inne od naszego myślenia. Pomóż im zaufać, szczególnie wtedy, 

gdy latami modlą się o zdrowie fizyczne i nie odzyskują go. Pozwól im uwierzyć, że Pan ich nie opuszcza. Proszę Cię dla każdego z chorych o łaskę przylgnięcia do krzyża 

Chrystusa. Niech w zaufaniu Jemu, mimo bólu i cierpienia, potrafią odkryć sens swojej drogi i niech przez to dokona się to, co najcenniejsze – uzdrowienie duchowe. Niech 

uzdrowionym sercem wielbią Pana, który patrzy na każdego z nas w perspektywie życia wiecznego i nieprzemijającego dobra. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała 
Ojcu… 

 

DZIEŃ SZÓSTY    7 LUTEGO      O ODKRYCIE PRZEZ CHORYCH SWOJEGO MIEJSCA WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA 

Drodzy ludzie chorzy, zajmujecie szczególne miejsce we wspólnocie Kościoła (…) Wstawiennictwu Maryi powierzam wasze pragnienie zdrowia cielesnego i duchowego (…) 
Wasze doświadczenie cierpienia, wzorowane na Chrystusie i przeniknięte obecnością Ducha Świętego, będzie głosić zwycięską moc Zmartwychwstania (Orędzie na VI Świato-

wy Dzień Chorego, 1998). 

 Proszę Cię, Matko, by każdy odkrył swoje osobiste powołanie i sposób, w jaki może swoim cierpieniem służyć innym. Proszę, by każdy potrafił dojrzeć, że przyjęcie 

cierpienia wraz z Chrystusem i dla Chrystusa jest szczególną misją, która służy całej wspólnocie Kościoła. Wyjednaj każdemu  łaskę wejścia w to powołanie hojnym sercem. 

Niech każdy głosi Zmartwychwstałego tak, jak jest wezwany. Proszę także o konkretne doświadczenie wspólnoty Kościoła dla osób chorych, szczególnie w obrębie ich parafii. 
Niech każdy chory otrzyma konieczną mu posługę sakramentalną. Niech każdy spotka się z braterską miłością i wsparciem płynącym od innych członków Kościoła.                            

             Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu… 

DZIEŃ SIÓDMY    8 LUTEGO     O LUDZKĄ POMOC I DAR WDZIĘCZNOŚCI 

W domu Maryi jest miejsce dla wszystkich Jej dzieci. Tam bowiem gdzie mieszka Bóg, człowiek znajduje schronienie, umocnienie i pokój, zwłaszcza w godzinie próby. Dzięki 
Maryi, «Uzdrowieniu chorych», niepewni znajdują pomoc, wątpiący – światło, a pogrążeni w cierpieniu i chorobie – ulgę (Audiencja generalna, 11 II 1998). 

 „Tam, gdzie mieszka Bóg, człowiek znajduje schronienie, umocnienie i pokój”… Ty wiesz, Maryjo, że domy chorych są nieraz miejscami ogromnego cierpienia. Dla 

człowieka chorego najdrobniejsza rzecz jest związana z ogromnym trudem. Powierzam Ci dziś wszystkich tych, którzy w swojej chorobie są pozbawieni wystarczającej opieki 

– osoby samotne, niedołężne, stare, a także zaniedbane chore dzieci oraz wszystkich, którzy oprócz braku zdrowia zmagają się także z niedostatkiem materialnym. Proszę, 
by wokół chorych znaleźli się ludzie gotowi im pomóc we wszystkich codziennych czynnościach – wizytach lekarskich, zakupach, sprzątaniu. Proszę, by ta pomoc była przez 

chorych przyjęta z wdzięcznym sercem. Strzeż chorych od narzekania, pretensji, oskarżania. Niech miłość im wyświadczona stanie się dla nich drogą do otwarcia się na 

miłość Chrystusa.                                                                                                                     Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała 

Ojcu… 
 

DZIEŃ ÓSMY   9 LUTEGO    ZA RODZINY OSÓB CHORYCH 

Pragnąłbym, aby z tego domostwa każda ludzka rodzina dotknięta cierpieniem mogła czerpać pokój i ufność (…) Opieka nad chorym członkiem rodziny sprawowana z miło-

ścią i poświęceniem oraz wspomagana wiarą, modlitwą i sakramentami może stać się niezastąpioną formą terapii dla samego chorego, dla wszystkich zaś okazją do odkrycia 

cennych wartości humanistycznych i duchowych (Orędzie na VI Światowy Dzień Chorego, 1998). 
 Maryjo, proszę dziś za rodziny osób chorych. Przeżywają one wiele trudności i często upadają pod ich ciężarem. Proszę dla nich wszystkich o łaskę umocnienia tak, 

żeby ich jedność pozostała niezachwiana i żeby umiały nieść pomoc i pociechę tym, którzy w niej chorują. Szczególnie proszę za rodziców chorych dzieci. 

Proszę szczególnie za osoby, które nie zaakceptowały choroby swoich dzieci, rodziców, braci, sióstr. Proszę za tych, których cierpienie w rodzinie przygniata. Wyjednaj im 

łaskę ufności i pokoju. Proszę także za tych, którzy są wobec cierpienia bliskich obojętni – spraw, by otworzyli swoje serca na chorych bliskich. 
Uproś u swojego Syna łaskę dostrzeżenia w chorobie szansy na to, by rodzina kochała się bardziej i pomóż przeżyć czas choroby w rodzinie jako czas bliskości między sobą 

i bliskości z Chrystusem. Proszę o wszystkie środki materialne potrzebne do tego, by rodziny sprostały zadaniu, które jest przed nimi postawione, oraz o dar mądrości i 

rozeznania, w jaki sposób najlepiej sprawować opiekę nad chorymi.                                                                                  Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu… 

 
DZIEŃ DZIEWIĄTY    10 LUTEGO     ZA WSZYSTKICH, KTÓRZY OPIEKUJĄ SIĘ CHORYMI 

Wierzący wie, że może liczyć na moc Boga Stwórcy, Chrystusa zmartwychwstałego i Ducha Ożywiciela. Ta perspektywa nadaje sens pracy tych, którzy na rozmaite sposoby 

z miłością zajmują się chorymi i cierpiącymi: lekarzy, pielęgniarzy, badaczy, farmaceutów, wolontariuszy (…) 

Módlmy się, aby Maryja Dziewica, Uzdrowienie chorych, otaczała swą opieką cierpiących na ciele i duszy oraz by wspierała tych, którzy z pełnym oddaniem opiekują się nimi 

(Anioł Pański, 10 II 2002). 
 Maryjo, dziś Twojemu wstawiennictwu polecam wszystkich zajmujących się chorymi, prosząc, by na nowo odkryli sens swojego powołania. Proszę o otwarte, życzli-

we serca, by umieli przyjąć wszystkich chorych i udzielić im pomocy. Proszę o cierpliwość we wszystkich trudnych sytuacjach związanych z cierpieniem drugiego człowieka. 

Proszę też, by osoby pracujące z chorymi nieustannie rozwijały swoje kompetencje i stawały się coraz lepszymi fachowcami. Proszę, by wszyscy profesjonalnie zajmujący się 

chorym człowiekiem traktowali swoją pracę jak Boże powołanie i nigdy nie patrzyli na chorych przedmiotowo i bezosobowo. Niech dzięki ich pracy – uczciwej, kompetentnej 
i pełnej szacunku dla ludzkiego cierpienia – zmienia się stosunek całego społeczeństwa do osób chorych i cierpiących. 

                                                                                                                                                                               Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu… 

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ Z LOURDES     11 LUTEGO    AKT OFIAROWANIA CHOREGO MATCE BOŻEJ Z LOURDES 

 Najdroższa Matko, jakże wiele razy dałaś dzieciom swoim wyrazy miłości. Dziś, gdy wśród moich bliskich znajduje się osoba chora i cierpiąca, do Ciebie kieruję moje 
myśli i słowa. Weź, proszę, w opiekę chorego, umacniaj go, utwierdzaj w wierze. Nie pozwól, aby choroba i cierpienie odebrały mu siły, ufność, nadzieję. Znasz nasze słabo-

ści i grzechy. Spraw, byśmy nigdy nie zapomnieli, iż droga do naszego zbawienia wiedzie przez krzyż. Pomóż choremu zrozumieć sens cierpienia i bądź Orędowniczką naszą. 

Wstaw się za chorym, aby otrzymał łaskę uzdrowienia, jeśli taka jest wola Boża, i stał się żywym świadectwem Twej miłości. Udziel nam tej łaski, o którą pokornie błagamy. 

Przepełnieni wiarą w Boże Miłosierdzie i cud modlitwy, oddajemy chorego pod Twoją opiekę. Twemu orędownictwu zawierzamy jego uzdrowienie. Czuwaj nad chorym, napeł-
nij jego serce niezłomną wiarą i pomóż przez doświadczenie choroby zrozumieć tajemnicę Bożego Miłosierdzia, na chwałę Syna Twego Jedynego, który żyje i króluje na wielki 

wieków. Amen.                                                                                                                                                               https://www.spm.org.pl/nws/nowenna-dla-chorych  

https://www.spm.org.pl/nws/nowenna-dla-chorych


Koncert Wigilijny  
z udziałem Pary Prezydenckiej  

u Salezjanów w Łodzi 
100-lecie istnienia Salezjańskiej Inspektorii Warszawskiej (cd.) 

 W grudniowym numerze Głosu Świętego Franciszka można było zapoznać się z historią łódzkich Salezjanów. 

Okazją do tego były uroczystości 100-lecia istnienia zakonnej prowincji Salezjanów, w których uczestniczył wywodzący 

się z naszej parafii, a pracujący od wielu lat na Białorusi Ks. Zdzisław Weder. Podczas jubileuszowej mszy św. kapłani 

wraz z Ks. Generałem modlili się za całą wspólnotę salezjańską w Polsce. Możemy Bogu dziękować za wszystko. Pracuje-

my poświęcając wszystko dla  młodzieży, jak św. Jan Bosko poświęcił całe swoje życie, wszystko co czynił,  miłości do 

Boga i bliźnich. Prawdziwi Salezjanie szukają tylko dobra dla Was młodych, zależy nam na Waszej przyszłości w łączności 
z Panem Bogiem - powiedział ks. Angel Artime  - Generał Księży Salezjanów. Przełożony generalny salezjanów  dokonał 

uroczystego odznaczenia wręczając dyplomy i medale jubileuszowe za kierowanie Inspektoriami wszystkim byłym i obec-

nym Inspektorom, członkom Rady Inspektoriańskiej oraz ks. prof. Tadeuszowi Furdynie ⃰  i ks. Tadeuszowi Żuraw-

skiemu ⃰, artystom plastykom, witrażystom, za ich wkład w dzieła salezjańskie. Odznaczony został również nasz parafia-

nin, jeden z najstarszych salezjanów ks. Kanonik Zdzisław Weder , pracujący ofiarnie, mimo poważnego już wieku, w 

Smorgoniu na Białorusi. Prawie 30 z 60-ciu lat  kapłaństwa  księdza Zdzisława Wedera, to działalność misyjna na tere-

nach dawnego ZSRR.  

 Z wdzięcznością trzeba uznać jako wyjątkowe spotkanie z Salezjanami w Pałacu Prezydenckim z Prezydentem RP 

p. Andrzejem Dudą i jego małżonką. Na spotkaniu był obecny Przełożony Generalny Salezjanów ks. Angel Artime, In-
spektor Warszawskiej Inspektorii ks. Tadeusz Jarecki oraz salezjanie i młodzież z placówek salezjańskich. Byli tam rów-

nież dyrektor, nauczyciele i młodzież z naszej łódzkiej szkoły na Wodnej 36. Pan Prezydent powiedział min.: To piękne 

100 lat historii wielkiego dzieła, które Towarzystwo Salezjańskie realizuje w Rzeczpospolitej. To wielkie dzieło modlitwy, 

ale przede wszystkim w tej modlitwie - edukacja, wychowanie i pomoc młodzieży. Wychowania bardzo mądrego, takiego 

jakie obecnie młodzieży jest potrzebne. Wiara, dyscyplina i nauka oraz sport jako bardzo ważny element budowania oso-

bowości i rozwoju młodego człowieka. 

 Niejako przedłużeniem i echem tego spotkania w Pałacu Prezydenckim była rewizyta Prezydenta RP i jego mał-

żonki w Łodzi. We wtorkowy wieczór, 17 grudnia 2019 r., odbył się uroczysty koncert kolęd z udziałem pary prezydenc-

kiej w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko. Wydarzenie przebiegało pod hasłem: "Jaka Wigilia, 

taki cały rok". Podczas tegorocznej edycji w ciekawych aranżacjach znane kolędy zaśpiewali wokaliści polskiej sceny mu-
zycznej, a byli to m.in.: Krystyna Prońko, Halina Mlynkova, Sylwia Grzeszczak, Izabela Trojanowska, Sebastian Karpiel-

Bułecka z zespołem Zakopower, Tomek Szczepanik z zespołu Pectus czy Mateusz Ziółko. Wymienieni zostali nieliczni, 

ponieważ osób dbających o oprawę wydarzenia było o wiele więcej. Bardzo dobrze zaprezentował się chór dziecięcy ze 

szkoły muzycznej przy ul. Sosnowej w Łodzi, nad którym sprawowała pieczę dyrygent Anna Kamerys. 

Na zakończenie metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, który również przybył na koncert, udzielił wszystkim zebranym 

błogosławieństwa.( http://salezjanie.pl/wiadomosci/2019/12/18/lodz-koncert-wigilijny-z-udzialem-pary-prezydenckiej ) 

 Podsumowując wkład pracy pedagogów pracujących z młodzieżą w duchu św. Jana Bosko, którego wspomnienie 

przypada 31 stycznia, módlmy się aby praca ta była owocna. W trosce o przyszłość naszej młodzieży módlmy się o po-

trzebne łaski do Boga i opiekę Wspomożycielki Wiernych dla Kościoła Świętego, wszystkich kapłanów i osoby zakonne i 
dla naszej ojczyzny - Polski. Szczęść Boże.  

Zofia Miśkiewicz siostra ks. Z. Wedera,  

parafianka par.  św. Franciszka z Asyżu 

⃰  Warto wspomnieć, 
że wszystkie witraże 
w naszym kościele 
zaprojektował  
wspomniany w arty-
kule ks. Tadeusz Fur-
dyna, a wykonawcą 
była pracownia wi-
trażowa prowadzo-
na przez ks. Tadeu-
sza Żurawskiego 

http://salezjanie.pl/wiadomosci/2019/12/18/lodz-koncert-wigilijny-z-udzialem-pary-prezydenckiej


 Wdawałoby się, że grudzień nie jest miesiącem pielgrzymkowym, a 
właśnie w tym miesiącu, w pierwszą sobotę, 7 grudnia Bazylika w Niepo-
kalanowie wypełniona była po brzegi pielgrzymami niemal z całej Polski. 
Byliśmy tam także.  Ks. Tadeusz Socha, Asystent naszego Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej  przygotował i przewodniczył ostatniej naszej 
pielgrzymce w tym roku. Autokar jednak wypełnili pielgrzymi nie tylko z 
naszej parafii. Były grupy z par Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawe-
rowie i par. św. Jana Ewangelisty na Olechowie, przedstawiciele parafii w 
Woli Zaradzyńskiej (par. NMP Nieustającej Pomocy), Łaskowic (par. Ze-
słania Ducha Świętego), Andrespola (par. NMP Nieustającej Pomocy) 
oraz łódzkich parafii św. Doroty w Mileszkach, Najświętszego Imienia 
Maryi i św. Łukasza na Rudzie oraz św. Maksymiliana Marii Kolbego na 
Dąbrowie.  
 Program i propozycje I- sobotnich spotkań z pielgrzymami w Nie-
pokalanowie był tak bogaty, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Była 
konferencja, świadectwa i spotkanie z cyklu „Oddaj się Maryi” z możliwo-
ścią wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej, Eucharystia, po której piel-
grzymi za przykładem św. Maksymiliana Kolbe zawierzyli Niepokalanej 
siebie, swoje rodziny, firmy, parafie i wszelkie inne sprawy. W kaplicy św. 
Maksymiliana można było włączyć się w ostatni dzień Nowenny przed 
Uroczystością Niepokalanego Poczęcia, odmawianej wg św. siostry Fau-
styny – 1000 „Zdrowaś Maryjo…” każdego dnia nowenny. Można było 
pozostać na modlitwie indywidualnej, w ciszy, w Kaplicy adoracji Matki Bożej Pokoju. Razem zwiedziliśmy 
Muzeum św. Maksymiliana, Muzeum Pożarnictwa i Papieskie oraz Panoramę Tysiąclecia. Atmosferę pobytu w 
Niepokalanowie zwieńczył wspólny ciepły posiłek w gościnnych franciszkańskich progach. 
Miło mam było spotkać również innych pielgrzymów z naszej archidiecezji: z parafii Salezjanów z ul. Wodnej i 
z par Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach wraz z ks. prob.  Mariuszem Wojturskim. 
 Z Niepokalanowa udaliśmy się do Ożarowa Mazowieckiego nawiedzając pallotyńskie Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego. Tu zachwycił nas największy w Europie witraż znajdujący się na frontowej ścianie kościoła, 
przedstawiający Chrystusa Pankratora. Ściany dookoła nowoczesnego wnętrza kościoła pokrywały delikatne 
freski i oryginalna Droga Krzyżowa wyryta w kamieniu. Wszystkie zewnętrzne ściany kościoła, prezbiterium i 
kaplic to również olbrzymich rozmiarów witraże obrazujące Chrystusa Zmartwychwstałego, Matkę Bożą Miło-
sierdzia Ostrobramską (na zdjęciu), Płaczącego Dawida, Powrót syna marnotrawnego, Niepokalanego Baranka 
Paschalnego i inne. Pobyt w Ożarowie zakończyliśmy wspólnie odmówioną z tamtejszymi parafianami Koron-
ką do Miłosierdzia Bożego.  
 To była pielgrzymka pełna wrażeń i duchowych przeżyć. Dziękując Księdzu Tadeuszowi za ten grudnio-
wy i maryjny dzień wkroczyliśmy w drugi tydzień Adwentu ubogaceni Słowem Bożym, modlitwą, medytacją i 
artyzmem nawiedzanych kościołów.                                                                                                                   MM 

Dzień Babci i Dziadka, 21 i 22 stycznia 

Niepokalano w  
i Oz aro w Mazowiecki  ostatnia grudniowa  

pielgrzymka 2019 roku 

Babcia upiecze pyszne ciasto, 

Takie, że pachnie w całym domu. 

Babci na ucho powiem wszystko, 

Bo nie powtórzy nic nikomu. 

Dziadek opowie historyjkę 

O wyspie skarbów zagadkowej. 

Ulepi smoka z plasteliny 

 z termosem zupy ogórkowej 

Babcia dla lalki mi uszyje 

Śliczną sukienkę i fartuszek.  

Dziadek zrozumie, że na spacer 

misia Barnabę zabrać muszę. 

Chciałabym, żeby byli blisko, 

Kiedy wieczorem spać się kładę… 

Niechaj nam żyją jak najdłużej 

KOCHANA BABCIA, 

KOCHANY DZIADEK! 



 NIGDYM JA CIEBIE LUDU NIE RZUCIŁA  
 NIGDYM CI MEGO NIE ODJĘŁA LICA,  
 JAM PO DAWNEMU – MOC TWOJA I SIŁA  
 BOGURODZICA  
 Takie słowa M. Konopnickiej widnieją na frontonie gotyckiej Bazyliki Mniej-

szej w Gietrzwałdzie. 

 Najświętsza Dziewica Maryja obrała sobie z własnej inicjatywy Polskę za swo-

je Królestwo. Słowa te objawiła Maryja włoskiemu duchownemu jezuicie o. Juliuszo-

wi Mancinelliemu. To on będąc jeszcze we Włoszech usłyszał od Niej „A dlaczego nie 

nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo mocno kocham i wielkie rzeczy 

wobec niego zamierzam, ponieważ szczególną miłością do mnie pałają jego syno-

wie.” Tę wolę potwierdził także ówczesny Papież wskazując, iż w Niej mamy szukać 

ratunku. 

 Dziś, kiedy mamy niepodległość, wolność słowa, niezależność, to nadal napo-

tykamy trudności. Największe to brak porozumienia między nami, wspólnych roz-

mów i brak szacunku dla siebie. Przez wiele lat wmawiano nam, że Jej królowanie 

jest tylko duchowe i nie dotyczy całego narodu. Czy na pewno? Przecież w naszym 

narodzie nie ma takiego domu, w którym by nie czczono Maryi, więc skąd ta cisza, 

obojętność? W naszej trudnej sytuacji jako Państwa i Narodu musimy uświadomić 

sobie, że Maryja nie patrzy na nas z góry bezczynnie, ale cierpliwie czeka by w każdej 

chwili pomóc swemu Narodowi. Wymaga tylko jednego, by ten naród był jej wierny i 

posłuszny a Ona nie odmówi swej opieki.  Nierozerwalna więź, jaka łączyła Naród 

Polski z Kościołem, łączyć powinna nasze państwo z wiarą.  

 W naszej parafii Św. Franciszka z Łodzi Krucjata Różańcowa trwa już od 2013 roku. 
Grupa wiernych z naszej parafii chętnie podjęła inicjatywę modlitwy różańcowej, którą od-
mawiają 19 dnia każdego miesiąca o wyznaczonej godzinie. Włącz się do Krucjaty Różańco-
wej w Polsce, w parafii. Jest to błagalna modlitwa o cud ratunku dla naszej Ojczyzny. „Nie ma 
takiego problemu, którego nie można rozwiązać za pomocą Różańca” mówiła Maryja do 
siostry Łucji w Fatimie. Każdy wierny może się włączyć i powinien, niezależnie od poglądów 
politycznych, bo dobro Ojczyzny i Kościoła winno być najważniejsze. 
Zapraszam chętnych do wspólnej modlitwy.                                           M. Dąbrowska, opiekun grupy 

  Z prawnego punktu widzenia najmniejszą jednostką administracyjną Ko-
ścioła jest parafia, ale tak naprawdę jest nią rodzina. To tu, na co dzień jest przeżywana 
wiara i przekazywana z pokolenia na pokolenie. 
 O stanie Kościoła nie świadczy ilość wiernych uczęszczających na niedzielną 
Mszę św., ani nawet przyjmujących Komunię świętą, ale kondycja rodziny. To ona przy-
sparza  nowych wyznawców, wychowuje ich i formuje. To w rodzinie rodzą się powoła-
nia kapłańskie i zakonne. Jeżeli rodzina będzie silna, silny będzie Kościół. 
 Dziś rodzina przeżywa kryzys. Liberalna ideologia szczególnie w nią uderza. Roz-
wody, alkoholizm, propaganda homoseksualna, ideologia gender, 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 małżeń-
stwa, jak budować prawidłowe relacje małżeńskie i pomaga w otwarciu się na łaskę Bo-
żą. 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 modli-
twie, czytaniu Pisma św. i poznawaniu nauki Kościoła. 
 Bardzo ważna na spotkaniach jest obecność kapłana. 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. (dokończenie na str. 11) 

Krucjata Różańcowa w intencji Ojczyzny i Kościoła 

Ecclesia Domestica - Domowy Kościół 



  
 (Dokończenie ze str. 10) W Domowym Kościele nie ma hierarchii. Równi usługują równym (Humanae Vitae,26). Wszyst-
kie funkcje są kadencyjne i mają charakter pomocniczy. Główną patronką jest Niepokalana. Domowy Kościół czerpie też z ducho-
wości 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 wie-
ku. 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. Po jego odejściu z 
parafii, kręgiem opiekował się ks. Wojciech Błaszczyk. Obecnie  prowadzi go ks. proboszcz Robert Kaczmarek. 
Krąg włącza się w życie parafii. Członkowie kręgu m.in. pomagają w prowadzeniu  scholi w naszej parafii, ad-
ministrują parafialną stroną internetową, organizują coroczną zbiórkę różańców dla dzieci z Ugandy, prowa-
dzą ewangelizację rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Raz w miesiącu w każdą trzecią niedzielę o godz. 9.30 
w szczególny sposób podkreślają swoje uczestnictwo we Mszy Świętej służąc przez  czytanie lekcji, przygotowa-
nie modlitwy wiernych, procesję z darami. Od kilku miesięcy w parafii działa drugi krąg, którego opiekunem 
duchowym jest ks. Tadeusz Socha. 
 
  Domowy Kościół jest wspólnotą w pełni zaaprobowaną przez Kościół Katolicki w Polsce i na świecie. 
Jesteśmy głęboko osadzeni w Kościele, czerpiąc z jego duchowej tradycji, kultury i dwutysiącletniego doświadczenia. Jesteśmy  
otwartą księgą, do której każdy może zajrzeć. W naszej społeczności jest miejsce dla każdego małżeństwa. 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. Mogą oni 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.                                 

MW, parafianin. 

Ecclesia Domestica - Domowy Kościół 

Kochane dzieci zakończył się czas Boże- go Narodzenia. Jeszcze możemy po-

patrzeć na szopkę, jeszcze do 2 lutego będziemy śpiewać i wsłuchiwać się w 

kolędy, ale już poczyniliśmy duży krok w nowy 2020 rok, który w polskim Kościele przebiega pod hasłem „Wielka Tajemnica 

Wiary”. Do tego hasła pięknie nawiązuje nasz parafialny żłóbek (zdj. na str. 12)  obrazujący tajemnicę wcie-

lenia, jak Pan Jezus przyjął postać ludzką, małego bezbronnego dziecka i narodził się w Betlejem jako nie-

mowlę. Jemu hołd oddawali pasterze, aniołowie i mędrcy, którzy złożyli przed nim swoje dary, co i Wy dro-

gie dzieci uczyniłyście w święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia. (zdj. na str. 12)  

A co nas czeka w najbliższym czasie? Okres zwykły Zaczynamy od niedzieli Chrztu Pana Jezusa w Jordanie. 

Tego dnia warto przypomnieć sobie datę i miejsce władnego Chrztu św. Na pewno pomogą wam w tym rodzi-

ce. Zaraz po niedzieli rozpoczynacie ferie zimowe, ale choć to czas zapomnienia na chwilę o szkole, nie za-

pominajcie o Panu Bogu i o bliskich wam osobach. Zbliża się Dzień Babci i Dziadka. Uradujcie ich swoją miło-

ścią wyrażoną w dowolny sposób: przede wszystkim modlitwą laurką, dobrym uczynkiem, uśmiechem i życze-

niami (wierszyk na str. 9).  

Kolejny ważny  dzień to wspomnienie pewnego wydarzenia opisanego w Nowym Testamencie – nawrócenia św. 

Pawła Apostoła. I z tym wiąże się pierwsza część naszego konkursu. Przysłowia są mądrością narodu. Po-

łączcie ich wymieszane człony w całość. Autorem jednego z tych powiedzeń jest właśnie św. Paweł. Którego?  

Już pierwsza niedziela lutego   to kolejne święto – Ofiarowanie Pańskie. Tego dnia przypominamy sobie inne wydarzenie opisane 

na katach Ewangelii, jak Maryja i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni, by ofiarować Go Bogu. W polskiej tradycji jest 

to też święto Matki Bożej Gromnicznej. Przychodzimy do kościoła ze świecami – gromnicami, by je poświęcić. Pamiętajmy, że 

przez cały rok, w każdej chwili, kiedy potrzebujemy opieki Matki Bożej możemy taką świecę zapalić i prosić Ją o pomoc w trud-

nych chwilach. 2 lutego -  to także Dzień Życia Konsekrowanego, czyli poświęconego Bogu. Siostry i bracia zakonni podobnie jak 

Jezus w świątyni Jerozolimskiej ofiarują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. Tu przechodzimy do drugiej części konkursu 

pod hasłem „ Życie w habicie” Zilustrujcie  jak postrzegacie pracę osób konsekrowanych, czyli zakonnic i zakonników, co wie-

cie na temat ich pracy z mediów i własnego doświadczenia. 

W lutym przypadają jeszcze dwa ważne dni: Światowy Dzień Chorych i Walentynki, czyli Dzień Zakochanych. 

W oba te dni możemy okazać swoją miłość, pamiętając, że zawsze jest KTOŚ, kto cię kocha i możesz to też 

powiedzieć w modlitwie i  okazać swą miłość jakimś własnoręcznie wykonanym tajemniczym serduszkiem.    

Pozdrawia Was Wasz Anioł 

PIECZONE GOŁĄBKI        NIECH NIE JE         BEZ PRACY           W NIWECZ SIĘ  OBRACA 

  KTO NIE PRACUJE           JAK SOBIE POŚCIELESZ           LUDZIE SIĘ BOGACĄ 

TAK SIĘ WYŚPISZ           JAKA PRACA          KIEPSKA PRACA                   NIE MA KOŁACZY  
 TAKA PŁACA               NIE LECĄ SAME DO GĄBKI            UCZCIWOŚCIĄ I PRACĄ 

Mały Franciszek 



  
 

NIEPOKALANÓW  

OŻARÓW MAZOWIECKI 


