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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   
 Zbawienie, to dar Boga niczym nie zasłużony przez 
człowieka. 
 Zbawienie, to wyraz Bożej troski o człowieka, to wyraz 
Jego nieskończonej miłości. 
 W okresie Adwentu, człowiek w tę nieskończoną miłość 
powinien z uwagą się wpatrywać, tę miłość powinien okazy-
wać innym, aby i oni zrozumieli, że zostali powołani do 
szczęścia, do życia, które się nie kończy, aby i oni przyjęli do 
swego życia Chrystusa, aby do nich nie odnosiła się skarga: 
„Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli.”    Amen. 

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  
 Jezus chce dać jasno do 
zrozumienia, że ponad władzą 
polityczną jest inna, o wiele 
większa, której nie osiąga się 
ludzkimi środkami. Przyszedł na 
ziemię, aby sprawować tę wła-
dzę, którą jest miłość, dając 
świadectwo prawdzie. Chodzi o 
Bożą prawdę, która jest w osta-
tecznym rachunku istotnym 
przesłaniem Ewangelii: «Bóg 
jest miłością» (1 J 4,8) i chce 
ustanowić na świecie swoje 
królestwo miłości, sprawiedli-
wości i pokoju. To jest króle-

stwo, którego Jezus jest kró-
lem, a które rozciąga się aż do 
końca czasów. Historia uczy, że 
królestwa oparte na potędze 
broni i na wiarołomstwie są 
kruche i prędzej czy później 
upadają. Ale Królestwo Boże 
opiera się na Jego miłości i za-
korzenione jest w sercach, 
udzielając tym, którzy Go przyj-
mują pokoju, wolności i pełni 
życia.  

( Anioł Pański 25.11.2018r.   
https://www.vaticannews.va/pl ) 

Najważniejsze 
pytanie liturgii 
w Uroczystość 
Chrystusa Króla 
Wszechświata 
to nie jest 
pytanie o to, czy 
przyjmiemy 
Chrystusa jako 
Króla. 
Najważniejsze 
pytanie jest: czy 
przyjmiemy 
Jego 
Królestwo?   

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA: 

Kiedy powstawała Ak-
cja Katolicka to cały 
sens jej istnienia w 
Kościele był opisany w 
ten sposób, by Jezus 
Chrystus zakrólował w 
całej rzeczywistości 
ludzkiej. Żeby faktycz-
nie Jezus Chrystus stał 
się królem wszędzie 
tam, gdzie żyje czło-
wiek: i w ludzkiej pra-
cy, i w ludzkiej polity-

ce, i w ludzkiej gospodarce i 
w ludzkiej kulturze – wszę-
dzie! Żeby był Królem tutaj, 
w tym świecie. Jego króle-
stwo ma być w tym świecie, 
ale nie ma być stąd! Chry-
stus nie rządzi na nasz spo-
sób …  chcecie wiedzieć czy 
Chrystus króluje na świecie, to 
nie patrzcie dookoła. Nie pa-
trzcie na świat ile w nim jest 
władzy Chrystusa, ale popa-
trzcie w siebie, czy jesteście z 

prawdy. Wtedy  będziecie 
wiedzieć, czy w was jest Kró-
lestwo Boże. To jest to, co 
Jezus mówi: Królestwo Boże 
nie jest tu, ani tam, Ono nie 
przychodzi dostrzegalnie. Ono 
jest w was, jeśli jesteście z 
Prawdy.  
 

(Abp. Grzegorz Ryś do członków 
Akcji Katolickiej 24.11.2018r  
https://archidiecezja.lodz.pl) 

 
(Więcej czytaj na str. 9) 

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

W  M O C Y  B O Ż E G O  D U C H A   
Hasło  Roku duszpasterskiego 2018/2019 
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W listopadzie 2018 
Mocą Chrztu  Świętego, przez 
polanie wodą  
do wspólnoty Kościoła zostali 
włączeni: 

Jan Ryszard Kaczmarek, 

Laura Leśniak,  

Franciszek Michał Sobczak,  

Maja Zuzanna Adryszek,  

Antonina Siewierska,  

Mateusz Marcin Głowacki, 

Leon Daniel Wiatr-

Dolaciński 

 
 Odeszli do Pana…  
Wieczny odpoczynek  
racz im dać Panie… 

Małgorzata Marczak,  

Dorota Starosta,  

Józef Wyrembski,  

Jadwiga Biłek-Lamczak,  

Marianna Fiszer,  

Sabina Magnuska,  

Hieronima Jóźwiak,  

Salomea Kowalska,  

Irena Michalak,  

Krzysztof Wołowiec,  

Zygmunt Klimiuk,  

Czesława Pawłowska 

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

poniedziałek - piątek:  9.00 - 10.30;  16.00-17.00 ;      
sobota:                         9.00 - 10.30 

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

We mszy św. 
sprawujemy 
Paschę, 
przebywamy z 
Jezusem, który 
umarł i 
zmartwychwstał, 
a On nas pociąga 
za sobą naprzód 
ku życiu 
wiecznemu.  

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 

AKCJA KATOLICKA – Śpotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, we wtorki po Mszy s w. o godz. 17.30; w 
miesiącu grudniu wyjątkowo spotykamy się raz  - 4 grudnia.  
Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Kos cielnym – ks. Tadeusz Śocha 
SCHOLA – pro by w soboty o 8.45. Śchola s piewa podczas mszy s więtych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00 
ASYSTA – spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Śocha 
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA -  Śpotkania ministranto w - w kaz dą sobotę o godz. 9.00. Opiekunem jest  
ks.  Robert Kuz ma 
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 Ś więtego w Łaskowi-
cach 
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura   
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9 grudnia przypadają imieniny Księdza Proboszcza Wiesława Dury.  

Z tej okazji życzymy Księdzu Proboszczowi dużo zdrowia, po-
myślności, radości i wielu łask Bożych w życiu prywatnym, w 
pracy duszpasterskiej i posłudze kapłańskiej. Niech Pan Jezus 
Cię prowadzi, Duch Święty oświeca, a Matka Boża otacza swym 
płaszczem miłości i matczynej opieki.  
Składamy te życzenia wraz z darem modlitwy od całej wspólnoty 
parafialnej. Uczestnicząc we mszy św. 9 grudnia 2018 r. o godz. 
7.00 sprawowanej w intencji Księdza Proboszcza dziękować bę-

dziemy za dar kapłańskiego powołania , który przyjąłeś od Boga i wszystkie owo-
ce codziennej pracy na rzecz naszego Kościoła parafialnego.      Szczęść Boże ! 

INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU 

MODLITWY NA GRUDZIEŃ 2018 

EWANGELIZACYJNA 
POWIERZONA PRZEZ 

PAPIEŻA  
FRANCISZKA 

Aby osoby zaanga-
żowane w posługę 
przekazu wiary po-
trafiły znaleźć język 
właściwy dla dzisiej-
szych czasów, wła-
ściwy dla dialogu z 

kulturami.  
 

Członkowie Kół Różańco-
wych odmawiają codzien-
nie jedną wyznaczoną 
dziesiątkę różańca  

KRUCJATA MODLI-
TWY W INTENCJI OJ-

CZYZNY I KOŚCIOŁA 

Niech św. Józef 
stanie się wzorem 
ojca dla wszyst-
kich mężczyzn.  

 

Członkowie Krucjaty z na-
szej parafii modlą się w 
wyznaczonych godzinach 
19 dnia każdego miesiąca 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 

Aby Rycerstwo 
Niepokalanej było 
zdolne przekazy-
wać wszystkim 
ludziom piękno i 
znaczenie macie-
rzyństwa Maryi.  

Z MARYJĄ NIEPOKALANĄ MODLIMY SIĘ  
O POKÓJ W ŚWIECIE I NASZEJ OJCZYŹNIE  

Ks. Tadeusz Socha i Akcja Katolicka zapraszają na    
pielgrzymkę do NIEPOKALANOWA i MIEDNIEWIC 

w sobotę 8 grudnia 2018 r. 
Cena  100 zł 

W tej pielgrzymce nawiedzimy min. Kaplicę Pokoju z nie-
zwykłą monstrancją Mariusza i Kamila Drapikowskich w Nie-

pokalanowie, Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej, 
klasztor franciszkanów i klarysek w Miedniewicach 

Zapewniamy      

Przejazd  autokarem • Ubezpieczenie • Zwiedzanie • Mszę 

św.• Obiad. Wyjazd o godz. 7.00 sprzed kościoła św. Franciszka. 

G Ł O S    Ś W I Ę T E G O    F R A N C I S Z K A  
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GRUDZIEŃ  WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

1.12          SOBOTA Dzień powszedni . I sobota miesiąca .      
Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej o godz. 
8.00. 
MĘSKI RÓŻANIEC ULICAMI ŁODZI. O godz. 10.00 w kościele Zesłania Ducha Świętego w Łodzi będzie 
sprawowana Msza św., po której rozpocznie się modlitwa różańcowa ulicą Piotrkowską do kościoła 
Ojców Jezuitów. Intencją modlitwy różańcowej będzie przebłaganie Pana Boga za grzechy aborcji. 
Męski różaniec ulicami Łodzi będzie się odbywać przez dziewięć miesięcy w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca.  

2.12       NIEDZIELA 1. NIEDZIELA ADWENTU. POCZĄTEK ROKU LITURGICZNEGO. Obrzęd błogosławieństwa 
wieńca adwentowego. POCZĄTEK AKCJI WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM (ŚWIECA CARITAS). Świe-
ce są w cenie: 3,- zł mała oraz piramida i kolumna po 13,- zł. 

3.12 PONIEDZIAŁEK Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera   

4.12        WTOREK Dzień powszedni . Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła, św. Barbary. 

6.12   CZWARTEK Dzień powszedni .   I czwartek miesiąca. Św. Mikołaja , biskupa 

7.12        PIĄTEK  Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.  I piątek miesiąca. 

8.12         SOBOTA UROCZYSTOŚĆ  NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP. Święto patronalne młodzieży żeńskiej 
Pielgrzymka parafialna do Niepokalanowa i Miedniewic 

9.12     NIEDZIELA 2. NIEDZIELA ADWENTU.   REKOLEKCJE ADWENTOWE.  
Dzień imienin Ks. Proboszcza Wiesława Dury. Msza św. w intencji Solenizanta o godz. 7.00 
DZIEŃ MODLITW ZA KOŚCIÓŁ NA WSCHODZIE. 
DZIEŃ MODLITW ZA BEZROBOTNYCH 

10.12PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni . REKOLEKCJE ADWENTOWE. Msze św. o godz.  7.00, 9.00, 17.00 i 18.00 
 98. ROCZNICA ERYGOWANIA DIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

11.12       WTOREK Dzień powszedni . REKOLEKCJE ADWENTOWE. Msze św. o godz.  7.00, 9.00, 17.00 i 18.00 
 Św. Damazego I, papieża 

12.12          ŚRODA Dzień powszedni .  NMP z Guadelupe. 

13.12   CZWARTEK Św. Łucji, dziewicy i męczennicy. 37. ROCZNICA OGŁOSZENIA STANU WOJENNEGO.   
DZIEŃ MODLITW ZA OFIARY STANU WOJENNEGO. MSZA ŚW. W KOŚCIELE OJCÓW  JEZUITÓW, GODZ. 17.00 

14.12        PIĄTEK Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła 

15.12        SOBOTA Dzień powszedni .   IV SESJA PLENARNA IV SYNODU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

16.12       NIEDZIELA 3. NIEDZIELA ADWENTU. NIEDZIELA „ GAUDETE” - RADOŚCI. 
Podsumowanie konkursów dla dzieci z Małego Franciszka, msza św. godz. 11.00 
Ołtarze ozdabia się kwiatami. Ornat może być koloru różowego. 
Rozpoczynają się Dni kwartalne modlitw o życie chrześcijańskie rodzin (3. tydz. Adwentu) 
Można rozpocząć Nowennę do Dzieciątka Jezus 

17.12PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni .  DRUGA CZĘŚĆ ADWENTU. Dni powszednie od 17 do 24 grudnia włącznie są 
przeznaczone na bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego (Kal.42) 

21.12         PIĄTEK Dzień powszedni .  Św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła 

23.12      NIEDZIELA 4. NIEDZIELA ADWENTU. Na wszystkich Mszach św. gościmy Ks. Jarosława Cieleckie-
go - założyciela domów modlitwy św. Szarbela 

24.12PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni .  DZIEŃ IMIENIN BISKUPA SENIORA ADAMA LEPY. WIGILIA 

25.12       WTOREK UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 

26.12          ŚRODA ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA  
Tam, gdzie istnieje zwyczaj - obrzęd błogosławieństwa owsa 

27.12     CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY 
Tam, gdzie istnieje zwyczaj - obrzęd błogosławieństwa wina  

28.12       PIĄTEK ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW. Obowiązuje wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych. Tam, gdzie istnieje zwyczaj - obrzęd błogosławieństwa małych dzieci 
O godz. 18.00 Msza św. w int. zmarłych, których polecamy Bogu w parafialnych wypo-
minkach, oraz w intencji tych, których powołał Bóg do siebie w ubiegłym miesiącu.  

29.12     SOBOTA 5. DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO.  
Św.  Tomasza Becketa, biskupa i doktora Kościoła 

30.12       NIEDZIELA NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

31.12  PONIEDZIA-
ŁEK 

7. DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO. Św. Sylwestra. 
NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU KALENDARZOWEGO.  
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G Ł O S    Ś W I Ę T E G O    F R A N C I S Z K A  

Adwentem Kościół Katolicki rozpoczyna rok liturgiczny. Słowo ADWENT pocho-

dzi od łacińskiego słowa ADVENTUS i oznacza PRZYJŚCIE.  
Okres Adwentu ma podwójny charakter. Przygotowuje nas  do Uroczystości Bożego Narodze-

nia, oraz powinien przygotować nas na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w dniu sądu osta-
tecznego. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.  

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa 
fiolet powstał ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co 
duchowe i to co cielesne; fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem 
połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjed-
noczenie tego co Boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest właśnie III niedziela Adwen-
tu – tzw. Niedziela „Gaudete”. Obowiązuje wtedy różowy kolor szat liturgicznych, 
który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia. 
 Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie msze, 
zwane roratami. Są to msze ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowi-
nę od archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego.  
SYMBOLAMI ADWENTU są:  ● wieniec adwentowy, w formie okręgu, składa się z 
gałązek choinki, na których umieszcza się 4 świece, symbolizujące 4 niedziele Adwen-

tu. I świeca jest świecą pokoju, II wiary, III miłości, IV nadziei; ● kalendarz adwentowy; ● lam-
pion adwentowy jest symbolem przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które z płonącymi 
lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca. (Mt 25, 1-13); ● świeca roratnia  jest ona symbo-
lem Najświętszej Marii Panny, która niesie ludziom Chrystusa – Światłość prawdziwą. W kościo-
łach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej.  

Medytacja Ikony św. Jana Pawła II Pielgrzyma Świata  
napisanej w latach 2010-2014 przez mniszkę karmelitankę bosą  

z Islandii z okazji kanonizacji Papieża  (cz. 3) 
Kopia tej ikony znajduje się przy ołtarzu w kaplicy Matki Boz ej Częstochowskiej 

             Ojciec Ś więty Jan Paweł II przed-
stawiony jest na ikonie jako pielgrzym 
ubrany w czerwony ornat. Czerwien  jest 
kolorem Boz ej miłos ci, oznacza ro wniez  
męczen stwo nawiązując do krwi przela-
nej przez Jana Pawła II podczas zamachu 
na jego z ycie. Jasny pas przebiegający 
przez s rodek ornatu tworzy drogę z ycia 
s w. Jana Pawła II, zamkniętą w dziewię-
ciu scenach (zostały one opisane w po-
przednich numerach gazetki). 
Całos c  drogi z ycia s w. Jana Pawła II 
wien czy wizerunek Matki Boz ej Śzka-
plerznej. Ona zawsze towarzyszy kaz de-
mu ze swoich dzieci na s ciez kach z ycia i 
kaz dego oczekuje z miłos cią u jego kresu. 
Jednak w przypadku Karola Wojtyły, Jej 
wielka miłos c  macierzyn ska spotkała się 

z wielką wzajemnos cią. Maryja była dla 
niego Matką, realnie obecną w wydarzeniach. Wy-
brał Ją s wiadomie jako swoją Drogę do Jezusa. Ten 
wybo r pogłębiał jako mistyk i jako teolog, widząc w 
nim zarazem wolę Jezusa, wyraz oną na krzyz u: Oto 
Matka Twoja (J19,27). 
 Nie jest przypadkiem, z e Matka boz a na iko-
nie to Pani z Go ry Karmel, a otaczające Ją brązowe 
tło tworzy karmelitan ski szkaplerz z wpisanym wen  
złotym znakiem Karmelu. Ś więty Papiez  wspominał 
wielokrotnie, z e duchowos c  Karmelu wrosła głębo-
ko w jego serce. Jako chłopiec, w dniu swojej I Ko-
munii, przyjął karmelitan ski Śzkaplerz i - jak sam 
wyznał - nosił go juz  zawsze. Śzkaplerz widzimy na 

jego piersi na fotografiach z czaso w młodos ci, z wę-
drownych szlako w, kto re przemierzał jako ksiądz, a 
potem jako biskup. Śzkaplerz widzimy ro wniez  na 
białej papieskiej sutannie.  
 W duchowos c  s więtych Karmelu - Jana od 
Krzyz a i Teresy od Jezusa - wprowadził Karola Woj-
tyłę sługa Boz y Jan Tyranowski - krawiec–mistyk, 
kto rego poznał w czasie wojny. Umiłowanie tej du-
chowos ci znalazło wyraz nie tylko w wyborze tema-
tu pracy doktorskiej pt. „Zagadnienie wiary w dzie-
łach s więtego Jana od Krzyz a” , czy nauce języka 
hiszpan skiego, by czytac  w oryginale dzieła karmeli-
tan skich mistyko w. Ich duchowos c  wrosła głęboko 
w jego własną - jak wyznał: Czczę w nich i podzi-
wiam mistrzo w mojego z ycia wewnętrznego (Avila 
1982) 
 Karmel był bliski Janowi Pawłowi ro wniez  z 
tego względu, z e jest „totus Marianus” (cały maryj-
ny), podobnie jak sam Papiez  był „Totus Tuus” 

RORATY  
CODZIENNIE 
W DNI 
POWSZEDNIE 
O GODZ. 7.00 



         NUMER 99 S T R .  7  

Święty miesiąca - 14 grudnia  

Św. Jan od Krzyża,  

prezbiter i doktor Kościoła 

 Jan de Yepes 
przyszedł na świat w 
1542 roku w Fontiveros, 
w pobliżu miasta Avila 

(Hiszpania) w bardzo 
ubogiej rodzinie. Kiedy 
zmarł ojciec, warunki w 

domu stały się bardzo 
ciężkie. Jan miał wów-
czas dwa i pół roku. Po 
pewnym czasie Jan został 

oddany do przytułku. 
Potem pracował w szpita-
lu, by następnie próbo-
wać różnych zawodów: w 
tkactwie, krawiectwie, 
snycerstwie, jako malarz, 

jako zakrystian, wreszcie 
jako pielęgniarz. Za ze-
brane z trudem pieniądze 
uczył się w kolegium je-
zuickim w Medinie (1559-

1563).  
 W roku 1563, ma-

jąc 21 lat, wstąpił do kar-
melitów i wtedy obrał 
sobie imię Jan od św. 
Macieja. W zakonie na-
potkał na znaczne rozluź-
nienie.  Po ukończeniu 
studiów filozoficznych i 

teologicznych, w 25. roku 
życia otrzymał święcenia 
kapłańskie. W dniu swo-
jej Mszy prymicyjnej spo-
tkał św. Teresę z Avila, 
która podjęła się dzieła 

reformy żeńskiej gałęzi 
Karmelu. Te dwie bratnie 
dusze zrozumiały się i 
postanowiły wytężyć 
wszystkie siły dla refor-
my obu rodzin karmeli-
tańskich. 28 listopada 

1568 r. św. Jan wraz zło-
żył ślub zachowania pier-
wotnej reguły. Przybrał 
sobie wówczas imię Jana 
od Krzyża. Postanowił 
jednak pozostać wierny 
reformie, choćby "miał to 

przypłacić życiem". Tym-
czasem został wybrany 
na mistrza nowicjatu, 
potem został rektorem 
pierwszego klasztoru kar-
melitów w Alcali, który 

przyjął reformę. Ale w 
postępowaniu Jana prze-

łożeni dopatrzyli się nie-
subordynacji. Obawiali 
się rozkładu zakonu. Po-
sypały się napomnienia i 

nakazy. Gdy Jan okazy-
wał się na nie głuchy, 
został aresztowany w 

Avila w nocy z dnia 2 na 
3 grudnia 1577 roku i siłą 
zabrany do Toledo. Wtrą-
cony do więzienia klasz-

tornego, był nie tylko 
pozbawiony wolności, ale 
skazany na głód i częstą 
chłostę. Nie załamał się 
jednak. Jak sam pisał, w 
"paszczy wieloryba" prze-

był 9 miesięcy.   
 15 sierpnia 1578 
roku udało mu się uciec z 
zakonnego więzienia w 
Toledo po długich i 

żmudnych do tego przy-
gotowaniach. Bracia z 

własnego klasztoru przy-
jęli go z wielką radością. 
9 października tego roku 
wziął udział w kapitule, 
na której został wybrany 
przełożonym konwentu w 
Jaen, w Andaluzji. Cier-

pienia Jana podjęte dla 
reformy zaczęły owoco-
wać. Gorliwi zakonnicy 
widzieli w nim męczenni-
ka sprawy i zaczęli prze-
konywać się do reformy. 

Liczba zreformowanych 
klasztorów zaczęła ro-
snąć. 
 Jednak stronnictwo 
złagodzonej reguły wzięło 
górę. Jan został usunięty 
ze wszystkich urzędów i 

jako zwykły zakonnik 
zakończył niebawem ży-
cie w klasztorze w Ube-
dzie 14 grudnia 1591 
roku w wieku zaledwie 49 
lat. Umierał zupełnie osa-
motniony, bowiem św. 

Teresa z Avila dawno już 
nie żyła - przeszła do 
nieba 4 października 
1582 roku.  
 Najbardziej sławny 
stał się Jan od Krzyża 

dzięki swoim pismom. 
Było ich znacznie więcej, 

ale spalono 
je zaraz po 
śmierci w 
obawie, by 

nie dostały 
się do rąk 
w r o g ó w 

zakonu jako 
m a t e r i a ł 
przec iwko 
złagodzonej 

regule. Po-
zostały 22 
dzieła, w 
tym kilka-
n a ś c i e 
u t w o r ó w 

poetyckich, które dla mi-
styki chrześcijańskiej 
mają wprost bezcenną 
wartość. Najważniejsze 
są dwa z nich: Noc ciem-

na i Pieśń duchowa. Są 
one perłą w światowej 

literaturze mistyki. Nie 
mniejszym powodzeniem 
cieszą się dotąd Droga na 
Górę Karmel i Żywy pło-
mień. Nikt dotąd nie pod-
dał stanów mistyki tak 
subtelnej analizie, jak 

właśnie Jan od Krzyża.  
 Miał także wybitne 
zdolności plastyczne. 
Umiał rysunkiem, poglą-
dowo, przedstawić nawet 
bardzo skomplikowane 

drogi mistyki (np. 
szkic Góra doskonałości). 
Chyba to jedyny  taki 
wypadek w dziejach mi-
styki katolickiej.  
 Relikwie Doktora 
Mistycznego znajdują się 

w kościele karmelitów w 
Segovii. Beatyfikowany 
został przez papieża Kle-
mensa X w 1675 r., a 
kanonizowany w 1726 r. 
przez Benedykta XIII. 
Pius XI ogłosił go dokto-

rem Kościoła w 1926 r. 
Jest patronem karmeli-
tów bosych.  

N a j s ł y n n i e j s z y m 

rysunkiem, św. Jana od 

Krzyża, zachowanym do 

dziś (i przechowywanym 

jako relikwia) jest szkic 

U k r z y ż o w a n e g o 

Chrystusa, utrwalona na 

kartce wizja z objawienia 

w Avila (1572-1577).  

 

Rysunek ten stał się 

i n s p i r a c j ą  d l a 

współczesnych twórców 

(m.in. Salvadore Dali 

n a m a l o w a ł  o b r a z 

zatytułowany Chrystus 

św. Jana od Krzyża).  
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Misjonarz z Mauritiusa 
  27 listopada 2018r. w naszej parafii gościliśmy ks. Macieja Paramuszczaka, wielo-

letniego misjonarza pracującego w Afryce, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Mauritiusie i w 
Polskiej Misji Katolickiej w diecezji Tuluza we Francji. Ks. Maciej  gościł już w naszej para-
fii dwa lata temu, kiedy przyjechał do Polski z grupą francuskiej młodzieży na Światowe 
Dni Młodzieży w 2016 roku. Obecnie po ponad 20 latach pracy na misjach powrócił do 
Polski i pracuje w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim. 
Ksiądz Maciej ukazał nam współczesny obraz misji, której rzeczywistość odbiega od utar-
tych wyobrażeń. Ludzie, szczególnie młodzi w krajach misyjnych mają już inne oczekiwa-
nia. Osiągnięcia cywilizacji zachodniej przyciągają ich bardziej, chcieliby mieć je na wycią-
gnięcie ręki od zaraz. Nie chcą czekać, budować i rozwijać  systematycznie swojego świa-
ta. Chcą do niego dotrzeć jak najszybciej, na skróty -  i tak rozwija się współczesna  maso-
wa emigracja, pociągająca za sobą tragedię wielu istnień i problem dla całego współcze-
snego świata.  
Poniżej zamieszczone są fragmenty wywiadów, udzielonych  przez  Ks. Macieja Para-
muszczaka dla edycji łódzkiej Niedzieli  (Edycja łódzka 31/2004 i Edycja łódzka 18/2011) 
Wywiady prowadzili Sylwester Skuza i ks. Waldemar Kulbat 
 
Księże Macieju, cieszę się, że mogę rozmawiać z księdzem misjonarzem po-
chodzącym z naszej archidiecezji. Proszę przedstawić nam swoją drogę życia. 
Ks. Maciej: - Święcenia kapłańskie przyjąłem w Łodzi w 1990 r. ... Jednak od piętnastego 
roku życia marzyłem o pracy na misjach. To marzenie dzięki zgodzie abp. Władysława Ziół-
ka zostało zrealizowane. Najpierw wyjechałem na kurs formacyjny dla misjonarzy do Pary-
ża, a później trafiłem na Wybrzeże Kości Słoniowej w Afryce Środkowej. 
- Jakie ma Ksiądz wspomnienia z tamtego etapu? 
- Wybrzeże Kości Słoniowej to piękny kraj, ale z wieloma biedami, zagrożeniami i ogromną 

ilością niebezpiecznych owadów. Parafia, w której się znalazłem, miała powierzchnię wielkości na-
szych dwóch województw. Trzeba było dojeżdżać do około 40 kaplic. … Do parafii położonych w bu-
szu dojeżdżałem samochodem terenowym Peugeot 205, który stanowił dar naszego Księdza Arcybi-
skupa. Tamten okres wspominam bardzo mile ze względu na moich parafian, często bardzo biednych, 
ale niezwykle serdecznych i życzliwych. Niestety, zachorowałem na malarię. Po licznych atakach tej 
choroby lekarze sugerowali leczenie w Polsce. W Polsce trafiłem w ręce bardzo dobrych lekarzy w 
Klinice Medycyny Tropikalnej w Gdańsku. Po roku leczenia byłem w stanie prosić o powrót na misje. 
- Ale chyba do bardziej łagodnej strefy? 
- … mogłem udać się tym razem do Republiki Mauritius, wyspy położonej na Oceanie Indyjskim. Pra-
cowałem tam 6 lat, początkowo jako wikariusz, później proboszcz, organizator parafii. Moim zada-
niem była m.in. organizacja nauczania religii oraz opieka nad przybywającymi tam na wypoczynek 
turystami. To były dwa światy, z jednej strony świat luksusowych hoteli i ośrodków turystycznych, z 
drugiej bieda tubylczej ludności, żyjącej w warunkach Trzeciego Świata.  
- Jak przedstawia się  sytuacja społeczna na Mauritiusie? 
- Mauritius został odkryty i naniesiony na mapy przez Portugalczyków. Pierwszej próby zasiedlenia 
wyspy dokonali Holendrzy w 1598 r. Jednak dokuczliwy klimat, choroby i trudne warunki życia spo-
wodowały opuszczenie wyspy przez osadników holenderskich. … Podobnej, udanej tym razem, próby 
dokonali Francuzi w 1715 r. Od tego czasu rozpoczął się szybki rozwój wyspy. Zakładano plantacje i 
cukrownie. Do pracy sprowadzano niewolników z Afryki. W 1814 r. wyspa przeszła pod panowanie 
angielskie. ... Bardzo ważną datą historyczną dla tego kraju jest jednak 1833 r., gdy we wszystkich 
koloniach angielskich zniesiono niewolnictwo. Od tego czasu sprowadzani są na wyspę Hindusi z In-
dii. Byli to ludzie wolni, lecz tak samo biedni jak niewolnicy. Dzisiejsza populacja ludności o korze-
niach hinduskich wynosi ponad 50%.Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą wyspy, to panuje tu wysokie 
bezrobocie, zamykane są fabryki tekstylne, padają małe cukrownie (było ich 300, a obecnie jest 8).  
- Jak wygląda sytuacja religijna wyspy? Jak się ona kształtowała w parafii prowadzonej 
przez Księdza? 
- Około 50% mieszkańców wyspy to hinduiści, 12-14% muzułmanie, znikomy odsetek stanowią bud-
dyści. Natomiast 25-30% to katolicy. Mieszkańcy mojej parafii to w większości ludzie ubodzy. Na te-
renie parafii znajdują się olbrzymie plantacje trzciny cukrowej. Warto dodać, że na wyspie nie ma 
podzwrotnikowej dżungli, raczej wszędzie rośnie trzcina cukrowa. Na ogół praca jest tutaj wykonywa-
na ręcznie, a płaca też nie jest wysoka. Stąd także i nasza parafia jest raczej uboga. ... 
- Klimat Mauritius jest wspaniały na dwa tygodnie urlopu. Jednak ze względu na panującą tam wilgoć 
i z powodu nawrotu choroby mój pobyt tam stał się niemożliwy. 
- Jednak nie zrezygnował Ksiądz ze swojego marzenia o misjach? 
- Ze względu na stan zdrowia zdecydowałem się na pracę we Francji w diecezji Tuluza. … Wraz z dwo-
ma kapłanami spełnialiśmy posługę religijną w 40 kościołach, m.in. w sanktuarium Matki Bożej w 
Avignonet.  Byliśmy tam bardzo naszym rodakom potrzebni. Tamtejszą Polonię utworzyły trzy fale 
emigracji: przedwojenna, solidarnościowa (lata osiemdziesiąte) i trzecia fala, która nastąpiła po na-
szym wejściu do Unii Europejskiej. …  Dla Francuzów niezwykłym szokiem był widok kilkuset wier-
nych w kościele, czynnie uczestniczących w liturgii, zwłaszcza śpiewających religijne pieśni mężczyzn. 

Tamten okres 

wspominam 

bardzo mile ze 

względu na 

moich parafian, 

często bardzo 

biednych, ale 

niezwykle 

serdecznych i 

życzliwych. 

http://niedziela.pl/numer/2004/31
http://niedziela.pl/numer/2011/18
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 Po raz kolejny w przeddzień Uroczy-
stości Chrystusa Króla Wszechświata, mini-
stranci, lektorzy, ceremoniarze oraz członko-
wie schól spotkali się w katedrze na uroczy-
stej Mszy świętej sprawowanej pod przewod-
nictwem ks. bp Ireneusza Pękalskiego. Oka-
zją do spotkania i modlitwy był Dzień Jedno-
ści Służby Liturgicznej Ołtarza, który trady-
cyjnie odbywa się w tym terminie. 
 Po liturgii, wszyscy zostali podzieleni 
na grupy i udali się do Wyższego Semina-
rium Duchownego, gdzie alumni przygotowali 
dla   nich  specjalne   stacje  mające  na  celu  
przybliżenie  sylwetek  kapłanów  uważanych  

za niezłomnych, czyli tych, którzy mimo 
prześladowań i cierpień nie poddali się i nie 
wyparli wiary. Mogli oni poznać m. in. Księ-
dza Tadeusza Burzyńskiego spoczywające-
go w naszej katedrze, ks. Jerzego Popie-
łuszkę czy ks. Stanisława Suchowolca, któ-
rzy oddali swoje życie trwając przy Kościele 
i Ojczyźnie. 
 Dla uczestników powyżej 15 roku ży-
cia przygotowano specjalne wystąpienia i 
świadectwa w małej auli seminaryjnej, gdzie  

                towarzyszyła im także wspólna modlitwa i 
                uwielbienie. 
                      https://archidiecezja.lodz.pl 

 Najważniejsze pytanie dzisiejszej 
liturgii to nie jest pytanie o to, czy 
przyjmiemy Chrystusa jako Króla. Naj-
ważniejsze pytanie jest: czy przyjmie-
my Jego królestwo? Nie chodzi o to, by 
uznać, że On jest Królem tylko, żeby 
przyjąć Jego sposób sprawowania wła-
dzy! To jest główny temat rozmowy 
Jezusa z Piłatem. – mówił do członków 
Akcji Katolickiej metropolita łódzki. 
Uroczystość Chrystusa Króla Wszech-
świata – ostatnia niedziela roku kościelne-
go, to święto patronalne Akcji Katolickiej. 
Z tej okazji w wigilię tej uroczystości ksiądz arcybiskup 
Grzegorz Ryś przewodniczył Mszy świętej dla członków 
Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. ( patrz str. 2) 
Przed błogosławieństwem ksiądz arcybiskup wręczył le-
gitymacje nowym członkom Akcji Katolickiej, a pani pre-
zes Marianna Strugińska – Felczyńska podziękowała 
metropolicie łódzkiemu za przewodniczenie uroczystości. 
 Liturgię poprzedziła Konferencja na temat 
„Narodziny Niepodległości w Łodzi”. 
  Liturgia zgromadziła członków i asystentów ko-
ścielnych jednej z najstarszych organizacji ogólnokościel-
nych zrzeszających wiernych świeckich czynnie zaanga-
żowanych w pomoc i służbę Kościołowi Katolickiemu. 
 Akcję Katolicką powołał do istnienia Ojciec Święty 
Pius X w 1903 roku i wskazał, by działalność tego świec-
kiego ruchu Kościelnego ukierunkowana była na czynny 
udział w różnych działaniach na rzecz dobra Kościoła, 
społeczeństwa i jednostki. Mają one na celu zbawienie 

dusz i rozszerzenie Królestwa Bożego 
wśród wiernych, ich rodzin i w społeczeń-
stwie. Środkami do realizacji tych zadań 
jest praktykowanie cnót chrześcijańskich, 
szerzenie Ewangelii oraz spełnianie miło-
siernych uczynków. W ten sposób Chry-
stus ma być wprowadzony do rodzin, 
szkół, społeczeństwa. Całe to działanie 
ma odbywać się w ścisłym współdziałaniu 

z Kościołem.https://archidiecezja.lodz.pl 
 
 Członkowie naszego Parafialne-
go Oddziału Akcji Katolickiej również 

uczestniczyli w tym święcie. (zdjęcia na ostatniej stro-
nie). Mamy szczególny powód do radości, gdyż nasz 
Parafialny Oddział obchodził w tym roku swoje dwu-
dziestolecie. Z tej okazji W Uroczystość Chrystusa 
Króla mogliśmy przedstawić naszym parafianom 
podsumowanie naszej wieloletniej pracy. 
 Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy 
przede wszystkim na rzecz naszej parafii, prosimy też o 
modlitwę byśmy otrzymali moc do aktywnego działania i 
wytrwałość w budowaniu, tu na ziemi, naszego małego 
parafialnego Królestwa Bożego. 
 Z okazji naszego Święta Patronalnego wszystkim 
Kapłanom i świeckim serdecznie dziękujemy za towarzy-
szenie nam, za wzajemne zbliżenie i rozeznawanie trosk, 
ale także za wyznaczanie kierunków naszego zaangażo-
wania, pomnażanie dobra i rozprzestrzeniającą się ra-
dość. Bóg Zapłać.    Członkowie POAK. 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata  

Patronalne Ś więto Akcji Katolickiej  

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata  

Dzien  Jednos ci Śłuz by Liturgicznej Ołtarza 

https://archidiecezja.lodz.pl
https://archidiecezja.lodz.pl
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„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście 

Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy życzyć wszystkim naszym kapłanom i parafianom obfitości darów Bożych, 

które płyną z betlejemskiego żłóbka; 
niech nowonarodzony Zbawiciel świata opromienia Was światłem swojej łaski, 

niech rozpala w Waszych sercach prawdziwą miłość, niech napełnia Was nadzieją. 
Niech Jezus Chrystus narodzi się w każdym z nas, w naszych sercach,  

rodzinach i całej parafii. 
Niech pomoże pokonać to, co smutne, mroczne, trudne  

i uzdolni nas do dawania o Nim świadectwa przez nasze codzienne życie. 
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego! 

Członkowie Akcji Katolickiej i Redakcja Głosu Świętego Franciszka 

KOLĘDY  
WEDŁUG  TRADYC J I  AUTOREM  P I ERWŚZE J  KOLĘDY  J E ŚT  Ś W .  
F RANC I Ś ZEK  Z  A ŚYZ U  -  Ś P I EWANO  J Ą  W  ZORGAN I ZOWANE J  

PRZEZ  N I EGO  Ś ZOPCE  W  J EGO  RODZ INNYM  KOŚ C I E LE  DAM IANA .  
 

AUTORŚTWO  J EDNE J  Z  NA JWAZ N I E J Ś Z YCH  P OL ŚK I CH  KOLĘD :   
„ W  Ż Ł O B I E  L E Ż Y ”  PR ZYP I ŚU JE  Ś I Ę  P I OTROWI  ŚKARDZE ,  A  MELO -

D IA  ,  TO  POLONEZ  KORONACY JNY  KRO L A  WŁADYŚŁAWA  I V .   
I NNĄ  „ B Ó G  S I Ę  R O D Z I ”  -  RO WN IEZ  DO  MELOD I I  POLONE ZA  ,  NA -

P I ŚAŁ  FRANC I Ś ZEK  KARP IN Ś K I .   
FRYDERYK  CHOP IN  KOLĘDĘ  „ L U L A J Ż E  J E Z U N I U ”  WKOMPONOWAŁ  

W  Ś RODKOWE J  C ZĘ Ś C I  Ś CHERCA  H -MOLL  OP . 2 0 .  
ŚPECYF I C ZNĄ  FORMĄ  J E ŚT  POL ŚKA  KOLĘDA  PATR IOTYCZNA .   

KOLĘDA  FRANC I ŚZKA  KARP IN Ś K I EGO  „ B Ó G  S I Ę  R O D Z I ,  M O C  T R U -
C H L E J E ”  Z  1 792  ROKU (CZAŚ  ZABORO W)  BUDZ I  ŚKO JARZEN IA   
Z  O WCZEŚNĄ  Ś YTUAC JĄ  POL ŚK I ,  NATOM IAŚT  P I E Ś N  „ N I E  B Y Ł O  
M I E J S C A  D L A  C I E B I E ”  NAP I ŚANA  W  OBOZ I E  PODCZAŚ  I I  WO JNY  

Ś W IATOWE J ,  B YWA  NAZYWANA  KOLĘDĄ  ŚKARGĄ .  
W POL ŚK IM  DOROBKU  KULTUROWYM  ZACHOWAŁO  Ś I Ę  PONAD  

500  KOL ĘD  I  PA ŚTORAŁEK .   
N IEUŚTANN IE  POWŚTA JĄ  NOWE  KOLĘDY ,  K TO R E  Z Y ŚKU JĄ   

POPULARNOŚ C  N I EK IEDY  RO WNĄ  KOLĘDOM  TRADYCY JNYM .  

Najstarsza polska 
kolęda (1424 rok) 
 
Zdrów bądź Krolu Anjelski,  
K’nam na świat w ciele 
przyszły.  
Tyś zajisty Bóg skryty 
W święte, czyste ciało 
wlity… 
Zdrów bądź, Panie, od 
Panny, 
Jenż się narodził za nie. 
Zdrów bądź, Jezu Kryste, 
Krolu! 
Racz przyjęci naszą chwałę. 
Racz daci dobre skonanie 
Prze Twej Matki zasłużenie 
Abychom Cię wżdy chwalili 
Z Tobą wiecznie . 
Amen. 

Matka Boska Arabska 
Sen Dzieciątka na pustyni 

Albert Aublet 1898r. 

23 grudnia 2018 roku (niedziela) będziemy gościć w naszym kościele, już po raz drugi,  
Księdza Jarosława Cieleckiego, założyciela domów modlitwy św. Szarbela, który 

na wszystkich mszach świętych będzie opowiadał o świętym z Liba-
nu.  
Odbędzie się też promocja książki pt. PADRE JAREK OD ŚW. SZARBELA 
- O CUDACH, NAWRÓCENIACH I DOMACH MODLITWY ŚW. SZARBELA. Jest 
to wywiad rzeka  z Ks. Jarosławem Cieleckim przeprowadzony przez 
Tomasza P. Terlickiego. 
 
Św. Szarbel  był  libańskim zakonnikiem, który w górskiej samotni spędził 
23 lata, które wypełnił pracą, umartwieniami i kontemplacją Naj-
świętszego Sakramentu. Zmarł 24 grudnia 1898 r. Bez zwłoki oto-
czyła go cześć świadczona świętym Pańskim oraz sława cudów. 
Do grobu Abuna Szarbela ciągnęli nie tylko chrześcijanie, ale i mu-

zułmanie. Wielu fascynowało także to, że ciało świętego mnicha nie ulegało jakiemu-
kolwiek zepsuciu. Beatyfikował go i kanonizował Papież Paweł VI. 
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MAŁY  FRANCISZEK 
Bombka dla Dzieciątka, Biało-czerwona i Sianko dobrych uczynków 

 Drogie Dzieci.  

Rozpoczynamy czas Adwentu. Adwent przygotowuje nas 

do Świąt Bożego Narodzenia. Jest to radosne oczeki-

wanie na przyjście na świat Pana Jezusa. Na to wyda-

rzenie czekamy razem z Matką Bożą. Dlatego zapra-

szam Was na Roraty czyli specjalne msze święte od-

prawiane tylko w Adwencie. Na roraty przychodzimy z 

lampionami. Spotkamy się jeszcze na adwentowych reko-

lekcjach, a potem czeka Was niespodzianka i rozstrzygnięcie 

        naszych konkursów. Przypominam - dobiega końca konkurs „Biało - 

czerwona”. Już część wykonanych przez was orłów i kotylionów jest na wystawie. Kolejny kon-

kurs, to jak zawsze w grudniu „Bombka dla Dzieciątka”. W tym roku swoją choinkę przy żłóbku 

Pana Jezusa dekorujecie w kolorach biało-czerwonych. Adwent to też czas dobrych uczynków, 

dlatego oczekując Bożego Narodzenia będziemy wypełniać żłóbek Pana Jezusa „siankiem do-

brych uczynków”. Za każdy dobry uczynek włóżcie jedno źdźbło siana do żłóbka. 

 Czekam więc na wasze prace i spotkamy się po mszy św. 16 grudnia o godz. 11.00..  

Pozdrawia Was—wasz Anioł 



Spotkanie z misjonarzem Ks. Maciejem Paramuszczakiem 

Święto Chrystusa Króla Wszechświata - patronalnym świętem Akcji Katolickiej 


