
                                           
 

   ZADUSZKI 

●  Bł. Karolina Kózkówna,  
    18  listopada 

●  Brama Święta  (16)    

●   A ja jestem  szczęśliwa 

●   JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA  

      JEZUSA ZA KRÓLA I PANA 

● Głos Akcji Katolickiej              
●  Kącik dla dzieci-Mały Franciszek                                                   

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

Do użytku wewnętrznego  

1 wtorek UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
2 środa Wszystkich Wiernych Zmarłych 
3 1.czwartek miesiąca Dzień powszedni 
4 1.piątek miesiąca Św. Karola Boromeusza , biskupa 
5 1.sobota miesiąca Dzień powszedni 
6 NIEDZIELA 32. NIEDZIELA ZWYKŁA 
7 poniedziałek Dzień powszedni 
8 wtorek Dzień powszedni 
9 środa Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej 
10 czwartek Leona Wielkiego, papieża i doktora 

Kościoła 
11 piątek Św. Marcina z Tours, biskupa    

ŚWIĘTO NIEPODLEGLOŚCI 
12 sobota Św. Jozafata, biskupa i męczennika 
13 NIEDZIELA 33. NIEDZIELA ZWYKŁA 
14 poniedziałek Dzień powszedni  
15 wtorek Dzień powszedni 
16 środa Dzień powszedni lub NMP 

Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia 
17 czwartek Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 
18 piątek Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i 

męczennicy  
19 sobota Bł. Salomei, zakonnicy 
20 NIEDZIELA 34. NIEDZIELA  UROCZYSTOŚĆ 

CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
21 poniedziałek Ofiarowanie NMP 
22 wtorek Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

23 środa Dzień powszedni 

24 czwartek Św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i 
Towarzyszy, męczenników 

25 piątek Dzień powszedni 

26 sobota Dzień powszedni 

 27 NIEDZIELA 1.NIEDZIELA ADWENTU 

 28 poniedziałek Dzień powszedni 

 29 wtorek Dzień powszedni 

 30 środa Św. Andrzeja Apostoła 
 

 

                            Słowo Księdza Proboszcza   

Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, miesiąc listopad. Być może pójdziesz na 

cmentarz, zakupisz kwiaty i znicze. Wcześniej przygotujesz pomnik. W tych dniach będziesz odwiedzał 
groby najbliższych. 
 Ale czy Ty naprawdę wierzysz w życie wieczne? Czy gotów jesteś zrezygnować z wszystkiego co 
mogłoby Ci przeszkodzić w jego osiągnięciu? Czy Ty wierzysz w życie wieczne? 
 O tym świadczy to, czy modlisz się za tych, którzy odeszli już z tego świata, czy pamiętasz o 
Mszy św. i Komunii św. za nich. 

                                                                              Ks. Wiesław Dura 
 
 

  LISTOPAD  2016 
 

BOŻE CIAŁO 

 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
1 listopada 
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NNOOWWEE  ŻŻYYCCIIEE  WW  CCHHRRYYSSTTUUSSIIEE  
JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI  

JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA 

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  
Logika miłosierdzia to stracić wszystko, aby zwyciężyły 

jedność i miłość. (Zapisane na stronie Twitter Jego Świątobliwości Papieża Franciszka 27 

października 2016) 

Przypomnienia: 
► Przypominamy o porządkowaniu cmentarzy i grobów naszych zmarłych. 

► CZWARTKOWE ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. W każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej 
Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00 do 17.30 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. 17.00.  
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU. W każdy czwartek o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką i oddaniem czci jego 
relikwiom.  
► WYPOMINKI. W pierwsze dni listopada w szczególny sposób uświadamiamy sobie potrzebę modlitwy za zmarłych. Jest to 
wyraz naszej wdzięczności za to, co otrzymaliśmy przez ich pośrednictwo. Tradycją polską od wieków są modlitwy w intencji 
zmarłych zwane „wypominkami”.    Przy wyjściu z kościoła można pobierać kartki, na których piszemy imiona i nazwiska zmarłych. 
Na wypominki przyjmujemy w zakrystii, a w dni powszednie w kancelarii parafialnej. Na kartkach prosimy zaznaczyć godzinę 7.00 
lub 9.00. W tych godzinach w każdą niedzielę modlimy się w parafialnych wypominkach za zmarłych. W każdy ostatni piątek 
miesiąca o godz. 18.00 jest sprawowana w ich intencji Msza św. Modlitwy za naszych zmarłych z wypominek jednorazowych będą 
odmawiane w Dzień Zaduszny tj. 2 listopada w czasie procesji żałobnej po Mszach św. odprawianych o godz. 9.00 i 18.00. 
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00  
 
► W TYM MIESIĄCU PRZYPADAJĄ 

- PIERWSZY CZWARTEK – 3 listopada (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu,  o oddaniu czci Jezusowi 
Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i o powołania kapłańskie).  

- PIERWSZY PIĄTEK – 4 listopada (pamiętamy o nabożeństwie pierwszopiątkowym – po mszy św. o godz. 7.30 i 18.00, 
spowiedzi św. i mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa). Tego dnia od godz. 9.00 kapłani 
odwiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem. 

- PIERWSZA SOBOTA – 5 listopada  (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 – 6 listopada - niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu  

 
►  W LITURGII KOŚCIOŁA W LISTOPADZIE WSPOMINAMY: Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2.11; św. Karola 
Boromeusza – 4.11; Leona Wielkiego, Papieża – 10.11; św. Marcina z Tours – 11.11 ; św. Jozafata – 12.11; 
św. Elżbietę Węgierską – 17.11; bł. Karolinę Kózkówną – 18.11; bł. Salomeę – 19.11;  Ofiarowanie NMP – 21.11;  
św. Cecylię – 22.11; św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy - 24.11; św. Andrzeja apostoła – 30.11. 
 
► WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 listopada, wtorek – W tą uroczystość wszyscy jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia we 
Mszy św. W naszym kościele msze św. będą odprawiane jak w każdą niedzielę. Wbrew mylnemu przekonaniu Uroczystość 
Wszystkich Świętych w liturgii Kościoła ma bardzo radosny charakter. Tego dnia prosimy o pomoc i wstawiennictwo tych, którzy 
odeszli przed nami do Boga, a teraz wraz z Chrystusem królują w niebie. Na cmentarzach odprawia się procesję z 5 stacjami. 
W oktawie Uroczystości za nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w intencji Ojca Św. można zyskać odpust zupełny.  

► DZIEŃ ZADUSZNY (Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych) - 2 listopada, środa – 
W tym dniu w szczególny sposób polecamy miłosierdziu Bożemu naszych bliskich zmarłych. Po Mszach św. 
odprawionych o godz. 9.00 i 18.00 - procesja żałobna, w czasie której polecimy Bogu w modlitwie naszych 
zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać codziennie odpust zupełny za pobożne 
nawiedzenie cmentarza, odmówienie modlitwy za zmarłych i zmówienie modlitwy w intencji 
Ojca Św. Odpust ten możemy ofiarować wyłącznie za zmarłych. 
► MSZA ŚW.  I MARSZ  PAMIĘCI DZIECI POMORDOWANYCH W NIEMIECKIM OBOZIE 

KONCENTRACYJNYM NA PRZEMYSLOWEJ – czwartek, 3 listopada br. o godzinie 12.00 w kościele pod wezwaniem 
św. Elżbiety Węgierskiej i bł. o. Anastazego Pankiewicza 
 

► MIŁOSIERDZIE BOŻE W SŁOWIE, CZYNIE I MODLITWIE. 6 listopada w niedzielę będzie gościć w 
naszej parafii  siostra M. Dolorosa Sowa ZMBM ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, która na wszystkich 
Mszach św. opowie nam o św. S. Faustynie jako Apostołce Bożego Miłosierdzia, o Poleceniu Pana Jezusa 
i Miłosierdziu dziś. 

 
► 6 – 20 listopada Po raz 20. odbędzie się w Łodzi Festiwal Kultury Chrześcijańskiej. W jego trakcie 
miłośnicy sztuki będą mogli obejrzeć spektakle teatralne, wystawy, wziąć udział w koncertach, wykładach 
i Mszach świętych. Inauguracja imprezy nastąpi 6 listopada 2016 r. Wstęp na każde z 20 festiwalowych 
wydarzeń jest bezpłatny. Trzeba jednak postarać się o wejściówki. Ich dystrybucja rozpocznie się 
29 października w festiwalowym biurze. 
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► ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ – środa, 9 listopada.  
To właśnie Bazylika św. Janów na Lateranie jest do dziś katedrą papieża, a nad wejściem do bazyliki widnieje wymowny napis: 
Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata.  
Bazylice na Lateranie, jako jedynemu kościołowi, przysługuje też tytuł arcybazyliki. Do dziś każdy nowo wybrany papież udaje się do 

bazyliki z uroczystą procesją. Tutaj również papież odprawia w Wielki Czwartek uroczystą Mszę świętą na pamiątkę Ostatniej 
Wieczerzy.  

 
► ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – piątek, 11 listopada, 98. Rocznica Odzyskania w 1918 roku przez 
Polskę niepodległości. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi. 

 Msza św. w Bazylice Archikatedralnej o godz. 10.00.  
 Uroczystości przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Łodzi.  

► DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM - 13 listopada  
►100 ROCZNICA ŚMIERCI HENRYKA SIENKIEWICZA – 15 listopada 
Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz (5.05.1846 – 15.11.1916)   jest patronem roku 2016. W tym roku 

przypada 170. rocznica urodzin oraz 100. rocznica jego śmierci.  
Henryk Sienkiewicz, herbu Oszyk, pseudonim - „Litwos” urodził się w Woli Okrzejskiej, zmarł w Vevey 
w Szwajcarii – polski nowelista, powieściopisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 
(1905) za całokształt twórczości, jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku. 
Henryk Sienkiewicz był członkiem zagranicznym Czeskiej i Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności. 
W latach 1866-1869 studiował prawo oraz do roku 1871 także w Szkole Głównej studiował na Wydziale 
Filologiczno-Historycznym i na rosyjskim Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu I wojny światowej udał 
się do Szwajcarii, organizując w Vevey (przy współudziale A. Osuchowskiego oraz I. J. Paderewskiego) 
Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Był inicjatorem ufundowania pomnika 

Adama Mickiewicza w Warszawie, współorganizatorem Kasy im. Mianowskiego oraz  prezesem Warszawskiej Kasy 
Przezorności dla Literatów i Dziennikarzy (1899-1900). Wielokrotnie wspierał swoim autorytetem akcje patriotyczne, np. 
protestował przeciwko prześladowaniom dzieci polskich we Wrześni (zabór pruski), w okresie rewolucji 1905 roku w odezwach 
i artykułach domagał się autonomii dla Królestwa Polskiego. Był zwolennikiem Narodowej Demokracji. W 1889 ufundował 
stypendium im. M. Sienkiewiczowej, z którego korzystali m.in. Maria Konopnicka i Stanisław Wyspiański. 

Sławę przyniosły Sienkiewiczowi wielkie powieści historyczne, stworzył model łączący 
pełną przygód fabułę z szerokim obrazem wydarzeń dziejowych i obyczajowości - "dla 
pokrzepienia serc" rodaków. 
► DIALOGI W KATEDRZE – 18 listopada - piątek - Abp Marek Jędraszewski 
odpowiada  na pytania wiernych - Archikatedra Łódzka  godz. 19.30. Temat: Troska o 
środowisko naturalne 
► -  19 listopada, sobota  UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWEGO AKTU 
PRZYJĘCIA JEZUSA ZA KRÓLA I PANA. Uroczystość rozpocznie się w sobotę 
19 listopada o godz. 10.00 w Krakowie-Łagiewnikach, w przeddzień zakończenia 

Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt 
będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. – Jubileuszowy Akt jest nade 
wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza – 
podkreślają biskupi w liście pasterskim zachęcającym do przygotowania duchowego do tego wydarzenia. Dodają, że 
w proklamacji Aktu nie chodzi tylko o wyraz zewnętrzny, ale „postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje 
konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie”. 
Biskupi proszą, by proklamację Jubileuszowego Aktu poprzedziła nowenna, odmawiana w świątyniach, klasztorach 
i seminariach. Zachęcają też do modlitwy do Ducha Świętego oraz dołączonej do tekstu listu „Modlitwy do Jezusa, naszego Króla 
i Pana”. – Trzeba treść Aktu poznać, w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać 
o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi – piszą. Podkreślają, że owocność włączenia się 
w Jubileuszowy Akt będzie zależała od wcześniejszego przygotowania swego wnętrza. 

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana 
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, 
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! 
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, 
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego 
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, 
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. 
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. 
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. 
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu 
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. 
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. 
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, 
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, 
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. 
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, 
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. 
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. 
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, 
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. 
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: 
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, 
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, 
teraz i na wieki wieków Amen. 
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► UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 20 listopada – ostatnia niedziela roku 
liturgicznego - święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.  
► OGÓLNOŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR WIELKIEGO GŁODU NA UKRAINIE – 26 listopada 
 
►  SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 
AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania po mszy św. w czwartki, w tym miesiącu 10 i 24 listopada w auli 
parafialnej. 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 
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   
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA  / MINISTRANCI – opiekunem jest ks. Stefan Bujak 
 

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/ 

Zaduszki refleksja Ks. Ryszarda Kopra  

W listopadowe dni, drogą pamięci i pragnieniem serca wracają obrazy z życia, które 

nieubłagany czas zamknął między dwiema datami; urodzenia i śmierci. W tej 

czasoprzestrzeni pojawia się uśmiechnięta i życzliwa twarz matki, a jej błogosławiąca 

ręka na wieki zastyga nad nami. Ojciec rozoruje czarną ziemię, przez jego ręce 

przesypuje się złote ziarno, z którego rodzi się dostatek domu. Z cichą piosenką na 

ustach wraca do wiecznego mieszkania. Sąsiad za płotem po raz ostatni głośno woła; 

w czasie następnych wakacji, tylko milczenie na tym miejscu zostanie. Kolega z klasy 

nie zdążył wskoczyć do autobusu, został pod kołami, na pożegnanie nie powiedział 

ani słowa. Nie miał czasu zestarzeć się; powraca w pamięci zawsze młody. W tym 

kalejdoskopie pojawia się, jakby bez pary złota obrączka, która na połyskującej 

powierzchni zatrzymała tysiące scen miłości igrającej między dwoma sercami. 

Z każdym rokiem przybywa tych powracających obrazów, podobnie jak krzyży na 

cmentarzach, gdzie w listopadowych dniach, w modlitewnej zadumie palimy znicze, 

kładziemy kwiaty. Kwiat mówi o miłości silniejszej niż śmierć, a płonąca świeca staje 

się symbolem Światłości rozświetlającej najgłębsze mroki, mroki śmierci. 
http://www.ryszardkoper.pl/ 

Bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica  
18 listopada 

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda w uroczystość Matki 
Boskiej Anielskiej 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i 
Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w 
Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. 
Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej 
rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, 
częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy.  Choć kościół 
parafialny w Radłowie oddalony był o 7 km, to zawsze ktoś z rodziny był na 
codziennej Mszy św.  Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem", "Betlejemką" czy 
"Jerozolimką". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma 
świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam 
Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy. Nic dziwnego, że ich dom 

nazywano często "domowym kościółkiem", W domu Kózków kwitło bowiem prawdziwe 
życie religijne. Rodzice wraz dziećmi każdego dnia odmawiali różaniec i śpiewali 
godzinki. Mimo biedy, a przynajmniej niezamożności, prenumerowano Posłańca Serca 
Jezusowego. W okresie Wielkiego Postu w domu Karoliny gromadzili się sąsiedzi na 
nabożeństwach: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. 

Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości 
Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie tylko w ciągu 

dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. 
W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. 
naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była 
pracowita i obowiązkowa. 

http://www.franciszek.org.pl/
http://archidiecezja.lodz.pl/
http://www.aklodz.pl/
http://ak.org.pl/
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Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w Radłowie, a 18 sierpnia 1914 
r - równo pół roku przed śmiercią - przyjęła w  nowo wybudowanym kościele parafialnym 
w Zabawie sakrament Bierzmowania z rąk biskupa tarnowskiego Leona Wałęgi.  

Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo 
religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Siostrzenica pomagała mu 
w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe 
i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, 
deklamowano utwory wieszczów. 

Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś 
prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. 
Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, 
odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby 
bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne 
posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. 
W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa 
Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.  

Jak wyglądała? Zachowała się fotografia Karoliny reprodukowana ze zdjęcia 
grupowego uczniów i nauczycieli szkoły w Wał-Rudzie. Miała wówczas 15 lat. W grupie 
dzieci wydaje się być rozwiniętą fizycznie. Rysy twarzy wyraziste, twarz harmonijna, 
o nieco wysuniętych kościach policzkowych. Wyraz twarzy poważny, oczy w których można 
dostrzec powagę i zdecydowanie, głęboko osadzone. Włosy bujne, gładko zaczesane do tyłu. Świadkowie zgodnie zeznają, że 
"włosy miała rude, cerę - jasną, twarz miłą i pociągającą". 

Zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. 

Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc 
zachować dziewictwo. Wskazują na to liczne ślady ran ciętych na jej ciele. Ostatnim ciosem 
szabli przeciął aortę szyjną i tchawicę nastolatki. Karolina upadła na ziemię i w ciągu kilku 
minut oddała ducha Bogu. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie 
znaleziono jej zmasakrowane ciało. Tragedia jej śmierci nie miała świadków. 

Pogrzeb sprawowany w niedzielę 6 grudnia 1914 r. zgromadził ponad 3 tysiące 
żałobników i był wielką manifestacją patriotyczno-religijną okolicznej ludności, która 
przekonana była, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Tak rozpoczął się kult Karoliny. 
Pochowano ją początkowo na cmentarzu grzebalnym, ale w 1917 roku bp Wałęga przeniósł jej 
ciało do grobowca przy parafialnym kościele we wsi Zabawa. 

W trakcie procesu beatyfikacyjnego 6 października 1981 r. przeprowadzono 
ekshumację i pierwsze rozpoznanie doczesnych szczątków Karoliny; złożono je w sarkofagu w 
kruchcie kościoła w Zabawie. Rekognicję kanoniczną i przełożenie doczesnych szczątków 
Karoliny do nowej trumny przeprowadzono w marcu 1987 r., po ogłoszeniu dekretu 
o męczeństwie służebnicy Bożej. 

10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II beatyfikował Karolinę. W czasie Mszy 
beatyfikacyjnej powiedział: "Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. 
Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia - 
to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć 
o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie". 

Uroczystym rozpoczęciem kultu bł. Karoliny była translokacja relikwii - przeniesienie 
trumny z przedsionka kościoła i złożenie jej w sarkofagu pod mensą głównego ołtarza jej parafialnego kościoła. 

Kilka lat temu przy Diecezjalnym Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie poświęcono kaplicę Męczenników i Ofiar Przemocy, 
a obecnie trwa budowa Pomnika Ofiar Wypadków Komunikacyjnych, który jest pierwszym etapem powstania Centrum Leczenia 
Traumy Powypadkowej. 

Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc. 
W ikonografii przedstawiana jest z palmą w ręce. Obok – obraz beatyfikacyjny. 

http://brewiarz.pl  

Pielgrzymka w Roku Świętym Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia  

Nadzwyczajny Rok Święty jest po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze 
Ojciec rozciąga nad nami. Przekraczając Drzwi Święte pozwolimy się objąć miłosierdziu Bożemu 
i zaangażujemy się, byśmy byli miłosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas. por. 
(Papież Franciszek, Bulla Ogłaszająca Misericordiae Vultus.) Tak brzmiało motto pielgrzymki do 
Włoch, w której w dniach od 8 do 16 października 2016 roku uczestniczyli nasi parafianie oraz 
członkowie POAK wraz z ks. Asystentem Tadeuszem Sochą. Była ona dziękczynieniem za Rok 
Święty Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce. Na 
pielgrzymim szlaku nawiedziliśmy miejsca kultu związane z polską historią (Wiedeń – 
Kahlenberg, Monte Cassino) oraz sanktuaria i miejsca kultu świętych Miłosierdzia Bożego ( św. 
Franciszek- Asyż, św. Antoni – Padwa, św. Rita – Cascia, Roccaporena, św. o. Pio – San Giovanni 

Rotondo, św. Jan Paweł II – Watykan, Rzym). Ponadto byliśmy w Lanciano – miejscu cudu eucharystycznego, 
Manopello, gdzie znajduje się Chusta z bisioru z wizerunkiem Świętego Oblicza Pana Jezusa oraz w Sanktuarium 
św. Michała Archanioła w Monte Sant Angelo – miejscu nie ludzką ręką poświęconym. Uczestnicząc codziennie 
w Mszy św. i przekraczając w każdym z tych sanktuariów Bramy Miłosierdzia, przy wypełnieniu pozostałych 
warunków Ojca Świętego mogliśmy uzyskać jubileuszowy odpust zupełny. Jednak kulminacyjnym momentem 
pielgrzymki była Msza św. przy gromie Jana Pawła II i udział w audiencji generalnej z Papieżem Franciszkiem na placu 

http://brewiarz.pl/
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św. Piotra.  Wielkim przeżyciem dla wszystkich pielgrzymów była procesja – Pielgrzymka do Drzwi Świętych 
otwartych w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Niosąc krzyż, przeszliśmy szlakiem od Zamku św. Anioła  do  Grobu 
św. Piotra. W modlitewnym skupieniu, zebrawszy swoje myśli i intencje szliśmy za krzyżem zatrzymując się po drodze 
przy pięciu stacjach. Przeszliśmy przez Drzwi Święte Miłosierdzia mogąc doświadczyć miłości Boga, który pociesza, 
przebacza i daje nadzieję ( por. Papież Franciszek, Bulla Ogłaszająca Misericordiae Vultus, 2-3). 

Brama Święta (16)  
Dobiega końca Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który rozpoczął się 8.12.2015r. uroczystym otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W  drzwiach tych 
znajduje się 16 obrazów - płaskorzeźb wyrytych w brązie. Ponieważ obrazy te nawiązują do tematu Miłosierdzia Bożego, w  oparciu o obszerne fragmenty 
książki kard. Virgilio Noe pt. „Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie” przedstawiamy opis kolejnych paneli zawartych w tych Świętych Drzwiach. W tym 
odcinku:  

Panel piętnasty: 
Ukazanie się Zmartwychwstałego Szawłowi  

„Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz” 
Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do 

arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem 
mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do 
Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, 
Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego 
ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić». (Dz9,1-7)  

 
Zmartwychwstały Jezus ukazywał się wiele razy w różnych okolicznościach. Najpierw, aby 

odpowiedzieć na miłość Marii Magdaleny i kobiet, które szły za Nim już od Galilei. Ukazał się też skruszonym 
i pełnym wstydu, Piotrowi i pozostałym uczniom, nie mającym odwagi podzielić z Nim solidarnie cierpienia 
krzyża. Objawił się następnie zdezorientowanym uczniom udającym się do Emaus. Zmartwychwstały ukazał 
się Tomaszowi stającemu się przez swoje niedowiarstwo, przykładem tych, którzy wątpią w Niego i potrzebują 
namacalnych dowodów. Zmartwychwstały ukazał się w końcu Szawłowi, człowiekowi skrupulatnie 
przestrzegającemu Prawa, prawdziwie nienawidzącemu Jezusa i pragnącemu wykorzenić Jego imię razem 
z tym Kościołem, z którym deklaruje się być jednością. Opowiadanie o ukazaniu się Szawlowi powtarzane jest 
w kilku miejscach Nowego Testamentu. Nie ma się czemu dziwić. Szawel wobec Jezusa nie zachował jakiejś nieokreślonej neutralności czy obojętności. 
Wprost przeciwnie, zajął postawę ostrej opozycji w stosunku do Jezusa, walcząc z Jego nauką aż do kresu sił. Jezus zechciał wstrząsnąć nim. Wobec 
obojętności ludzkiej niewiele można zdziałać; nad zdecydowaną niewiarą Bóg może zawsze zatriumfować. Dlatego Zmartwychwstały staje do otwartej walki 

i kruszy opór Szawła.  
Wystąpił przeciwko temu, który Go zwalczał i to w momencie, w którym Go zwalczał:  Ja jestem Jezus, którego ty 

prześladujesz. Te słowa są aktualne do dziś. W prześladowanym uczniu Jezus jest obecny. Chrystus przemawia, Chrystus 
nawraca… Jezus ukazuje się Szawlowi jako obiecany Mesjasz – Zbawiciel. Jak garncarz bierze go w swoje ręce i przekształca 
go w wybrane naczynie. Nawrócenie Szawła jest prawdziwym wydarzeniem paschalnym – wyraźnym powrotem Pana. Jeszcze 
dzisiaj głośno brzmią słowa Jezusa : Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze 
świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, 
dlatego was świat nienawidzi…. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie 
sądził, że oddaje cześć Bogu. (J15,18-19; J16,2). Świat nienawidzi uczniów Chrystusa. Jakie są tego motywy? Uczeń przyjmuje 
Słowo, świat Je odrzuca; uczeń jest synem światłości,  a świat woli moc ciemności; uczeń został wybrany przez Jezusa do 
kontynuowania Jego misji zbawienia, natomiast świat pozbawiony wiary stawia opór Jego Królestwu, nienawidząc tego, który 
głosi słowa Chrystusa. W panelu ukazującym nawrócenie Szawla główne miejsce zajmuje Jezus. Z Jego pełnej majestatu 
postaci wychodzą promienie światła. Zmartwychwstały zwycięża prześladowcę, który upada na ziemię. Zrzucony na ziemię 
potęgą światła Chrystusa zostaje przemieniony w Pawła – wielkiego misjonarza.  

W następnym odcinku: „Panel ostatni - szesnasty Bramy Świętej – OTWARCIE BRAMY ŚWIĘTEJ”  
 

Na pielgrzymkowym szlaku. Wspominamy św. Jana Pawła II  

 22. października 2016 roku, w sobotę obchodzimy w liturgii Kościoła wspomnienie 

św. Jana Pawła II.  Jak co roku, w tym dniu udaliśmy się na pielgrzymkę do miejsc 

związanych ze św. Janem Pawłem II. Tym razem Parafialny Asystent Akcji Katolickiej 

ks. Tadeusz Socha zorganizował i objął duchową opieką pielgrzymkę do Płocka, starego 

polskiego grodu, miasta, które pięciokrotnie gościło świętego jako biskupa, kardynała 

i papieża. W płockiej Bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP uczestniczyliśmy we 

Mszy św., Różańcu i oddaliśmy cześć relikwiom św. Papieża Polaka. Podziwiać mogliśmy 

świątynię, która pamięta początki Chrześcijaństwa w Polsce sprzed 800 laty. Przeszliśmy 

przez Święte Drzwi Miłosierdzia. Zasługują one na uwagę ze względu na swą historię. Drzwi 

Płockie, bo pod taką nazwą znane są w świecie, od 1982 roku znajdują się w zachodnim 

przedsionku płockiej katedry i są wierną kopią Drzwi Płockich z XII wieku ze scenami 

zbawienia, motywami maryjnymi i z postaciami fundatorów. Jak uważają badacze, jeszcze w średniowieczu Drzwi Płockie 

opuściły w niewyjaśnionych okolicznościach miasto i znalazły się w soborze świętej Zofii w Nowogrodzie Wielkim, gdzie 

znajdują się do dzisiaj. Mimo wieloletnich starań nie udało się ich odzyskać. Na wrotach ukazane zostały sceny ze Starego 
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i Nowego Testamentu, postaci fantastyczne i alegoryczne. Pierwotny układ kwater jest jednak zaburzony, dlatego niełatwe było 

odczytanie bogatego i pierwotnie spójnego programu ikonograficznego drzwi. Kluczem do rozszyfrowania programu jest 

wypowiadane przez wiernych w koście Credo Apostolorum – Apostolskie Wyznanie Wiary. 

Następnie zwiedziliśmy przebogate Muzeum Diecezjalne z cennymi obrazami, rzeźbami i dziełami sztuki sakralnej oraz 

innymi zbiorami, wśród których niewątpliwie najcenniejszym jest Biblia Płocka będąca XII – wiecznym bogato ilustrowanym 

rękopisem. 

 Kolejny punkt naszej pielgrzymki to Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Płocku znajdujące się przy Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 

Miłosierdzia, które obecnie funkcjonuje w niewielkiej, tymczasowej kaplicy 

z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Nowa świątynia jest 

w budowie i będzie przylegać do Domu Zakonnego Sióstr.  22 lutego 1931 roku w 

pierwszą niedzielę Wielkiego Postu właśnie tu w Płocku, 26-letnia siostra 

Faustyna miała pierwsze i najważniejsze objawienie Jezusa Miłosiernego 

i usłyszała Jego życzenie: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z 

podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy 

waszej i na całym świecie (Dz. 47). Kilka dni później, Pan Jezus przekazał 

Siostrze Faustynie jeszcze jedno pragnienie – ustanowienie Święta Miłosierdzia.  

"W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia 

o miłosierdziu - szlak od Łodzi i Warszawy, poprzez Płock, Wilno po Kraków" - te słowa wypowiedział Papież Jan Paweł II, który 

wyniósł na ołtarze skromną siostrę Faustynę Kowalską ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 

Na zakończenie zwiedzania wraz z siostrami, pielgrzymami i zgromadzonymi mieszkańcami Płocka odmówiliśmy 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pielgrzymka stała się kolejnym akcentem i duchowym przeżyciem w dzień liturgicznego 

wspomnienia św. Jana Pawła II.  

      A ja jestem szczęśliwa - Kącik Siostry Kingi 
W swoim Kąciku Siostra Kinga Pruszak zamieszcza radosne opowiadania, wierszyki, pełne 
humoru dowcipy lub zagadki ze swego bogatego zbioru. Dziś kolejne zwrotki pogodnego wiersza 

o zapominaniu:  

Smutki i radości objawów starości 

Jadę na urlop, prasuję spodnie, żeby wśród ludzi wyglądać godnie 

Biorę walizkę, pędzę nad morze … Lecz tam miast śledzić dziewczyny hoże, 

Zamiast podziwiać płynące statki … Czy wyłączyłem wtyczkę z kontaktu ? 

Może dom spłonął ? Strach we mnie godzi … Tak to jest, kiedy starość nadchodzi 

 

Żeby nie znaleźć się kiedyś w nędzy zaoszczędziłem trochę pieniędzy. 

W dużej kopercie, zamkniętej klejem, dobrze ukryłem je przed złodziejem. 

I teraz już od paru miesięcy nie mogę znaleźć moich tysięcy … 

Ech, nie pojmiecie tego wy młodzi, jak miło żyć, gdy starość nadchodzi 

 

Pomimo moich najlepszych chęci nie zawsze mogę ufać pamięci. 

Więc, by jej pomóc, a przez nią sobie, czasem na chustce węzełki robię. 

A … potem jeden Bóg wiedzieć raczy, co który węzeł ma dla mnie znaczyć ? 

Choć mi się nawet nieźle powodzi, wciąż mam kłopoty. Starość nadchodzi. (cdn) 

Autor wiersza nieznany lub zapomniany 

M a ł y  F r a n c i s z e k 
Wszyscy Święci 

“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) 
Drogie Dzieci, miesiąc listopad rozpoczynamy od wspomnienia wszystkich 

świętych. Zwróćcie uwagę na słowo wszystkich. Czyli w tym dniu nie wspominamy jednego 

świętego tylko wszystkich po kolei. Otwórzcie swoją książeczkę do nabożeństwa na 

Litanii do Wszystkich Świętych i odczytajcie po kolei ich imiona z wezwaniem:  módlcie się 
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za nami. Można powiedzieć, że jest to dzień imienin każdego z nas. W listopadzie wspominamy też tych, którzy 

już od nas odeszli, odwiedzamy ich groby i możemy się za nich lub razem z nimi pomodlić.  11 listopada przeżywać 

będziemy Święto Niepodległości. Może dla was ta data jeszcze nic nie znaczy, ale porozmawiajcie z rodzicami 

z dzidkami, nauczycielami w szkole . oni na pewno wypełnią tą datę piękną treścią. W listopadzie przypada też 

ostatnia niedziela w Roku kościelnym. Jest nią niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. Następna niedziela, 

27 listopada to już pierwsza niedziela Adwentu i jednocześnie pierwsza niedziela nowego Roku Liturgicznego. 

Zobaczcie dzieci: Nowy Rok kalendarzowy rozpoczynamy 1 stycznia, Nowy rok szkolny – 1 września, a Nowy rok 

w Kościele  przypada 27 listopada. 

Zapewne zastanawiacie się nad zadaniem konkursowym. Oto i ono. Przyjrzyjcie się portretom polskich 

świętych znajdujących się na naszym Drzewie Życia. Dopasujcie 

do każdego wizerunku właściwe imię świętego. Wybierzcie jedną 

postać i krótko ją opiszcie. Stworzymy w ten sposób galerię 

polskich świętych. Niech będzie ona 

podsumowaniem roku jubileuszu 1050 lat 

chrześcijaństwa w Polsce. 

Do zobaczenia na kolejnym wręczeniu 

nagród w ostatnią niedzielę listopada po mszy św. 

o godz. 11.00. Pozdrawia Was - Wasz Anioł 

 

 
 

Głos Akcji Katolickiej 
Biskup Mirosław Milewski  
nowym Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej 
 

Podczas 374. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego w Warszawie w dniach 

4-5 października 2016 roku, zgromadzeni biskupi powierzyli pełnienie funkcji Krajowego Asystenta 

Akcji Katolickiej, Biskupowi Mirosławowi Milewskiemu, biskupowi pomocniczemu Diecezji Płockiej.  

Zastąpił na tej funkcji Biskupa Marka Solarczyka, który tę posługę pełnił od 2013 roku. 

Księże Biskupie, wyrażamy swoją radość i serdecznie witamy wśród nas. Składamy najserdeczniejsze 

gratulacje i życzymy owocnej pracy, zapewniając jednocześnie o naszej nieustającej modlitwie w intencjach naszego Krajowego 

Asystenta. Jego Ekscelencja przekazał nam, że traktuje ten wybór jako wolę Bożą, jest otwarty do szerokiej współpracy 

i z radością oczekuje na spotkania z Akcją Katolicką. 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana  
 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], 
by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie 
wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym 
naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. 
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste! 
–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste! 
–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste! 
–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste! 
–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste! 
–       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste! 
–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste! 
–       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste! 
–       W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste! 
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste: 
–       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
–       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
–       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
–       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
–       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
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Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od 
wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, 
nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. 
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne 
i narodowe według Twego prawa: 
–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, 
przyrzekamy! 
–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących 
Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. 
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy 
nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności 
z Ojcem. 
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego 
krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne 
poddanie się Twojemu panowaniu. 
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. 
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego 
narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. 
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu 
świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. 
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla 
zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, 
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. 
 

Z   KANCELARII   PARAFIALNEJ 

 
W październiku 2016: 

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali: 
Natalia Maria Stępien, Adam Woźniak, Łukasz Jan Kuśmierek, Tymon Cebula, Amelia 

Sobczak, Amelia Anna Łęcka, Filip Adam Dziedziczak, Natalia Rosiak, Maja Szadkowska, 

Pola Olga Kozłowska, Adam Księżopolski, Natalia Maria Gawrońska,  

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Elżbieta Jaśkiewicz, Zbigniew Ptasińska, Andrzej Ryźlak, Józef Stępniak, Jadwiga 

Palusiak, Józef Kielar, Stanisława Orlik, Jerzy Kościukiewicz, Dorota Szymańska, 

Jan Melcher, Longin Jagiełło, Longina Grenda, Janina Kozłowicz, 

Dorota Pawlak, Feliksa Fabisiak, Mieczysław Sztyler 

Sakramentalny związek małżeński zawarli:  

Mateusz Karliński i Izabela Cholewińska,              Rafał Szewczyk i Paulina Bańkowska,  

Łukasz Przywara i Paulina Hajduk 

 

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

KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU     w ostatni piątek miesiąca (25 listopada o godz. 18.00) 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:                      w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:                                                                    w niedziele przed Mszą Św. o godz.   6:45 i 9:00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:                                         w środy po Mszy Św.  o godz. 18:00 

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

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Nawiedzenie relikwii 
św. o. Pio, św. Jana Pawła II i św. o. Charbela, 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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Pielgrzymka w Roku Świętym Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia: 

Na pielgrzymkowym szlaku. Wspominamy św. Jana Pawła II - PŁOCK: 

     
 

 
 


